
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІАЛЬНІ РОЛІ І ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Соціальні ролі і гендерна рівність 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій 

Розробник(и) 

Світайло Ніна Дмитрівна, кандидат філософських 

наук, доцент, завідувач кафедри психології, 

політології, соціокультурних технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин – лекції, 

16 годин – практична робота). 118 годин 

становить самостійна робота студента.  

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання із загальної соціології та 

гендерної теорії 

Додаткові умови 
«Загальна та експериментальна психологія», 

«Соціальна психологія» 

Обмеження 
Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – набуття учасниками/цями необхідних компетентностей для 

розуміння та врахування у своїй професійній діяльності феноменів «соціальна роль» ї «гендерна 

рівність», усвідомлення їх взаємозв’язку і значення для індивіда та суспільства.  

Основні завдання вивчення дисципліни: 

• формування системного світогляду; 

• формування професійного уявлення про соціальні ролі та гендерну рівність; 



 

 

• розвиток гуманної особистості з глибокими міждисциплінарними знаннями, ознайомлення 

зі способами й технологіями, що використовуються при взаємодії з різними групами суспільства; 

• визнання рівної соціальної цінності та соціальних ролей жінки і чоловіка, повага гідності 

жінок і чоловіків. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціальні ролі і гендерна рівність»  складена 

відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів всіх спеціальностей крім психології, 

соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності  

Навчальний курс складається з 3-х модулів – 2-х навчальних групових та 1-го самостійного 

індивідуального практичного завдання (проведення гендерного аналізу майбутньої професійної 

сфери діяльності студента/-тки). 

Навчальний модуль І. Базові знання з теорії соціології і теорії гендеру. Концепти 

«соціалізація», «соціальна роль», «гендер», «гендерна рівність», «рівність прав і можливостей», 

«гендерний аналіз».   

Навчальний модуль ІІ. Взаємозв’язок феноменів «соціальна роль» і «гендерна рівність». 

Визначення гендерних проблем на місцевому, національному, міжнародному рівнях.   

Навчальний модуль ІІІ. Самостійне індивідуальне практичне завдання (проведення 

гендерного аналізу майбутньої професійної сфери діяльності студента/-тки). 

ТЕМА 1. Предмет, завдання, базові дефініції навчальної дисципліни. Рівність жінок і 

чоловіків і реалії сучасності 

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Сприяння усвідомленню актуальності 

дисципліни та впливу ґендерного фактору на всі сфери суспільного життя. 

Визначення термінів: «соціальна роль», «ґендер», «стать», «гендерна соціалізація», 

«гендерна ідентичність», «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», «фемінізм», «патріархат», 

«матріархат», «рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості чоловіків і жінок», 

«маскулінність», «фемінність». Розуміння гендеру як соціокультурного конструкту.  

Стратифікація статей у різних культурах. Чинники нерівності. Влада як найвагоміший 

чинник нерівності статей. Ставлення до жінки в різні історичні періоди. Подвійні стандарти щодо 

чоловіків та жінок. Зв’язок ґендерної рівності і сталого розвитку суспільства. Переваги ґендерної 

рівності. Гендерна рівність в Україні і світі. Гендерні індекси. Гендерні розриви.  

ТЕМА 2. Соціальні ролі особистості. Гендерна соціалізація 

 Психологічні характеристики соціальної ролі. Місце і значення соціальної ролі в структурі 

особистості. Соціальний статус, позиції особистості в суспільстві, ранг особистості. Теорія ролей 

Д.Міда. Система норм як передумова виникнення соціальної ролі. Теорія соціальної взаємодії 

(транзактного аналізу) Е.Берна. 

Поняття соціалізації. Гендерна стратифікація – розподіл в суспільстві статусів, пов’язаних 

зі статтю, їх ієрархія. Гендер і влада. Причини асиметрії в гендерній стратифікації. Теорії і 

механізми соціалізації. Інститути соціалізації: сім’я, школа, ровесники.  

ТЕМА 3. Гендерні стереотипи. ЗМІ як агент гендерної соціалізації. Дискримінація за 

ознакою статі 

Соціально-психологічна природа стереотипізації. Гендерні стереотипи як соціально-

психологічні феномени. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Гендерні 

стереотипи в мові, ЗМІ та рекламі. Вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості. 

Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Гендерна лінгвістика. Чоловічі 

й жіночі образи в художній і періодичній літературі. Анімація, художній фільм, реклама як 

інструменти гендерних технологій.  

Права людини і гендерна рівність. Дискримінація: поняття і види. Механізм  виникнення 

дискримінації. Сексизм. Законодавче підґрунтя протидії дискримінації: міжнародний та 

український досвід. Позитивні дії.   

ТЕМА 4. Жінки і чоловіки в економічній сфері. Гендер і політика 

Ринок праці і домогосподарство як 2 сфери гендерної економіки. Розподіл праці і 



 

 

прийняття рішень в домогосподарстві. Дискримінація за статтю в сфері зайнятості. Гендерна 

сегрегація на ринку праці. Горизонтальна і вертикальна професійна сегрегація. Чоловіче і жіноче 

безробіття.  

Історія участі жінок у політиці. Представленість жінок в органах влади: досвід Європи, 

Північної Америки та України. Гендерний моніторинг виборів. "Уповноваження жінок" - вираз 

жіночого начала в політиці. Ідеї гендерної рівності в міжнародних правових документах. 

ТЕМА 5. Гендер і сім’я  

Сім’я і шлюб: поняття. Сім’я і шлюб в історії людства. Сучасна сім'я: тенденції розвитку в 

Західній Європі, Північній Америці, Україні. Відповідальне батьківство. Основні принципи 

сімейної політики в Україні. Розлучення і його соціальні наслідки. Баланс між кар’єрою і сім’єю.  

ТЕМА 6. Конструювання гендеру в освіті 

Гендерна диференціація ігор і іграшок. Гендерний аналіз дитячої літератури, освітніх 

програм і шкільних підручників. Специфіка відносин вихователів/виховательок і 

вчителів/вчительок до хлопців і дівчат: система вимог і оцінок, ставлення до обдарованості, 

формування різних особистісних якостей. 

ТЕМА 7. Психологія взаємодії: гендерний вимір. Соціально-психологічні особливості 

взаємодії в організації 

Гендер і комунікація. Ігри й маніпуляції в комунікації. Комунікативні бар'єри. Гендерні 

особливості взаємодії: пряма й непряма агресія, конформність, альтруїзм. Стилі поведінки 

чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. Ігри й маніпуляції в конфлікті.   

Професійна сегрегація, професійна дискримінація. Феномен «скляної стелі». Сексуальні 

домагання. Проформізм (токенізм). Гендерний аудит організації 

ТЕМА 8. Гендер і сексуальність. Гендерно обумовлене насильство 

Сексуальність як соціальний феномен. Чоловіча і жіноча сексуальність. Гомосексуальність. 

Гетеросексуальність. Інверсія статевих орієнтацій. Гомофобія. Сексуальні права особистості. 

Порушення сексуальних прав особистості. Гендер і репродуктивні права. Планування сім’ї.  

Сутність, прояви і види насильства. Домашнє насильство як світова соціальна проблема. 

Міжнародна кампанія «16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства».  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Знати теоретичні та методологічні засади гендерної теорії та загальної соціології, 

систему основних понять, структуру та сутність гендерних характеристик 

особистості 

РН2 Розуміти чинники гендерної асиметрії, адекватно застосовувати основні терміни 

та поняття гендерної теорії та загальної соціології у публічних дискусіях 

РН3 Аналізувати й виявляти обмежувальні функції ґендерних стереотипів, будувати 

оптимальні міжособистісні відносини в сім’ї, робочому колективі, оточенні. 

РН4 Конструктивно обговорювати гендерні питання в усній та письмових формах, 

спираючись на наукові дослідження. 

РН5  Використовувати знання гендерної теорії та загальної соціології в різних сферах 

професійної діяльності та задля профілактики гендерних асиметрій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 



 

 

ТЕМА 1.  

Л 1. Предмет, завдання, базові дефініції навчальної дисципліни. Рівність жінок і чоловіків і реалії 

сучасності 

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Сприяння усвідомленню актуальності дисципліни та 

впливу ґендерного фактору на всі сфери суспільного життя. 

Визначення термінів: «соціальна роль», «ґендер», «стать», «гендерна соціалізація», «гендерна 

ідентичність», «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», «фемінізм», «патріархат», 

«матріархат», «рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості чоловіків і жінок», 

«маскулінність», «фемінність». Розуміння гендеру як соціокультурного конструкту.  

ПЗ 1. Предмет, завдання, базові дефініції навчальної дисципліни. Рівність жінок і чоловіків і 

реалії сучасності 

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Сприяння усвідомленню актуальності дисципліни та 

впливу ґендерного фактору на всі сфери суспільного життя. 

Визначення термінів: «соціальна роль», «ґендер», «стать», «гендерна соціалізація», «гендерна 

ідентичність», «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», «фемінізм», «патріархат», 

«матріархат», «рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості чоловіків і жінок», 

«маскулінність», «фемінність». Розуміння гендеру як соціокультурного конструкту.  

Стратифікація статей у різних культурах. Чинники нерівності. Влада як найвагоміший чинник 

нерівності статей. Ставлення до жінки в різні історичні періоди. Подвійні стандарти щодо 

чоловіків та жінок. Зв’язок ґендерної рівності і сталого розвитку суспільства. Переваги ґендерної 

рівності. Гендерна рівність в Україні і світі. Гендерні індекси. Гендерні розриви.  

ТЕМА 2.  

Л 2. Соціальні ролі особистості. Гендерна соціалізація 

 Психологічні характеристики соціальної ролі. Місце і значення соціальної ролі в структурі 

особистості. Соціальний статус, позиції особистості в суспільстві, ранг особистості. Теорія ролей 

Д.Міда. Система норм як передумова виникнення соціальної ролі. Теорія соціальної взаємодії 

(транзактного аналізу) Е.Берна. 

Поняття соціалізації. Гендерна стратифікація – розподіл в суспільстві статусів, пов’язаних зі 

статтю, їх ієрархія.  

ПЗ 2. Соціальні ролі особистості. Гендерна соціалізація 

 Психологічні характеристики соціальної ролі. Місце і значення соціальної ролі в структурі 

особистості. Соціальний статус, позиції особистості в суспільстві, ранг особистості. Теорія ролей 

Д.Міда. Система норм як передумова виникнення соціальної ролі. Теорія соціальної взаємодії 

(транзактного аналізу) Е.Берна. 

Поняття соціалізації. Гендерна стратифікація – розподіл в суспільстві статусів, пов’язаних зі 

статтю, їх ієрархія. Гендер і влада. Причини асиметрії в гендерній стратифікації. Теорії і 

механізми соціалізації. Інститути соціалізації: сім’я, школа, ровесники.  

ТЕМА 3 

Л 3. Гендерні стереотипи. ЗМІ як агент гендерної соціалізації. Дискримінація за ознакою статі 

Соціально-психологічна природа стереотипізації. Гендерні стереотипи як соціально-психологічні 

феномени. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Гендерні стереотипи в мові, 

ЗМІ та рекламі. Вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості. 

Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Гендерна лінгвістика. Чоловічі й 

жіночі образи в художній і періодичній літературі. Анімація, художній фільм, реклама як 

інструменти гендерних технологій.  

Права людини і гендерна рівність. Дискримінація: поняття і види. Механізм  виникнення 

дискримінації.  

ПЗ 3. Гендерні стереотипи. ЗМІ як агент гендерної соціалізації. Дискримінація за ознакою статі 

Соціально-психологічна природа стереотипізації. Гендерні стереотипи як соціально-психологічні 

феномени. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Гендерні стереотипи в мові, 

ЗМІ та рекламі. Вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості. 

Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Гендерна лінгвістика. Чоловічі й 



 

 

жіночі образи в художній і періодичній літературі. Анімація, художній фільм, реклама як 

інструменти гендерних технологій.  

Права людини і гендерна рівність. Дискримінація: поняття і види. Механізм  виникнення 

дискримінації. Сексизм. Законодавче підґрунтя протидії дискримінації: міжнародний та 

український досвід. Позитивні дії 

ТЕМА 4.  

Л 4. Жінки і чоловіки в економічній сфері. Гендер і політика 

Ринок праці і домогосподарство як 2 сфери гендерної економіки. Розподіл праці і прийняття 

рішень в домогосподарстві. Дискримінація за статтю в сфері зайнятості. Гендерна сегрегація на 

ринку праці. Горизонтальна і вертикальна професійна сегрегація. Чоловіче і жіноче безробіття.  

Історія участі жінок у політиці. Представленість жінок в органах влади: досвід Європи, Північної 

Америки та України. Гендерний моніторинг виборів. "Уповноваження жінок" - вираз жіночого 

начала в політиці. Ідеї гендерної рівності в міжнародних правових документах. 

ПЗ 4. Жінки і чоловіки в економічній сфері. Гендер і політика 

Ринок праці і домогосподарство як 2 сфери гендерної економіки. Розподіл праці і прийняття 

рішень в домогосподарстві. Дискримінація за статтю в сфері зайнятості. Гендерна сегрегація на 

ринку праці. Горизонтальна і вертикальна професійна сегрегація. Чоловіче і жіноче безробіття.  

Історія участі жінок у політиці. Представленість жінок в органах влади: досвід Європи, Північної 

Америки та України. Гендерний моніторинг виборів. "Уповноваження жінок" - вираз жіночого 

начала в політиці. Ідеї гендерної рівності в міжнародних правових документах. 

ТЕМА 5.  

Л 5. Гендер і сім’я  

Сім’я і шлюб: поняття. Сім’я і шлюб в історії людства. Сучасна сім'я: тенденції розвитку в 

Західній Європі, Північній Америці, Україні. Відповідальне батьківство. Основні принципи 

сімейної політики в Україні. Розлучення і його соціальні наслідки. Баланс між кар’єрою і сім’єю.  

ПЗ 5. Гендер і сім’я  

Сім’я і шлюб: поняття. Сім’я і шлюб в історії людства. Сучасна сім'я: тенденції розвитку в 

Західній Європі, Північній Америці, Україні. Відповідальне батьківство. Основні принципи 

сімейної політики в Україні. Розлучення і його соціальні наслідки. Баланс між кар’єрою і сім’єю.  

ТЕМА 6. 

Л 6.  Конструювання гендеру в освіті 

Гендерна диференціація ігор і іграшок. Гендерний аналіз дитячої літератури, освітніх програм і 

шкільних підручників. Специфіка відносин вихователів/виховательок і вчителів/вчительок до 

хлопців і дівчат: система вимог і оцінок, ставлення до обдарованості, формування різних 

особистісних якостей. 

ПЗ 6.  Конструювання гендеру в освіті 

Гендерна диференціація ігор і іграшок. Гендерний аналіз дитячої літератури, освітніх програм і 

шкільних підручників. Специфіка відносин вихователів/виховательок і вчителів/вчительок до 

хлопців і дівчат: система вимог і оцінок, ставлення до обдарованості, формування різних 

особистісних якостей. Законодавчий і нормативно-правовий механізм забезпечення гендерної 

рівності в освіті. Зміст освіти. Підвищення кваліфікації педагогів.  

ТЕМА 7.  

Л 7. Психологія взаємодії: гендерний вимір. Соціально-психологічні особливості взаємодії в 

організації 

Гендер і комунікація. Ігри й маніпуляції в комунікації. Комунікативні бар'єри. Гендерні 

особливості взаємодії: пряма й непряма агресія, конформність, альтруїзм. Стилі поведінки 

чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. Ігри й маніпуляції в конфлікті.   

Професійна сегрегація, професійна дискримінація. Феномен «скляної стелі». Сексуальні 

домагання. Проформізм (токенізм).  

ПЗ 7. Психологія взаємодії: гендерний вимір. Соціально-психологічні особливості взаємодії в 

організації 

Гендер і комунікація. Ігри й маніпуляції в комунікації. Комунікативні бар'єри. Гендерні 



 

 

особливості взаємодії: пряма й непряма агресія, конформність, альтруїзм. Стилі поведінки 

чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. Ігри й маніпуляції в конфлікті.   

Професійна сегрегація, професійна дискримінація. Феномен «скляної стелі». Сексуальні 

домагання. Проформізм (токенізм). Гендерний аудит організації 

ТЕМА 8.  

Л 8. Гендер і сексуальність. Гендерно обумовлене насильство 

Сексуальність як соціальний феномен. Чоловіча і жіноча сексуальність. Гомосексуальність. 

Гетеросексуальність. Інверсія статевих орієнтацій. Гомофобія. Сексуальні права особистості. 

Порушення сексуальних прав особистості. Гендер і репродуктивні права. Планування сім’ї.  

Сутність, прояви і види насильства. Домашнє насильство як світова соціальна проблема.  

ПЗ 8. Гендер і сексуальність. Гендерно обумовлене насильство 

Сексуальність як соціальний феномен. Чоловіча і жіноча сексуальність. Гомосексуальність. 

Гетеросексуальність. Інверсія статевих орієнтацій. Гомофобія. Сексуальні права особистості. 

Порушення сексуальних прав особистості. Гендер і репродуктивні права. Планування сім’ї.  

Сутність, прояви і види насильства. Домашнє насильство як світова соціальна проблема. 

Міжнародна кампанія «16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства». 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного матеріалу, 

представленого протягом всього лекційного курсу. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота надають студентам матеріали з теоретичних основ 

психофізіології пізнавальних та когнітивних процесів, мовлення, функціональної асиметрії мозку, 

процесів адаптації та працездатності, рухової активності, сну і сновидінь, що є також основою для 

навчання здобувачів вищої освіти (РН 1). Різні види навчальної діяльності ґрунтуються на 

використанні знань у вигляді окремих змістових модулів, що інтегруються, для аналізу 

конкретних проявів діяльності людини (РН 2). Вони доповнюються завданнями для самостійної 

роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці 

під час самоаналізу та гендерного аналізу майбутньої професійної діяльності (РН 3). Підготовка до 

практичних занять та під час самостійної роботи сприятиме активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів за рахунок пошуку методів і способів діагностики індивідуально-типологічних 

властивостей (РН 4). Під час підготовки до практичних занять студенти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, здатності інтерпретувати дані статистичної обробки експериментальних 

досліджень (РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 



 

 

незначною кількістю 

помилок 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання, 

виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки індивідуально-дослідницького завдання (М2) та оцінки систематичності та активності 

роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М3), оцінки виконання індивідуальних 

практичних завдань (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Систематичність та активність роботи на заняттях– 16 балів; 

2. Тестування на аудиторних заняттях – 30 балів; 

3. Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання – 20 балів; 

4. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій) – 50 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

Гендерній медійні практики /Колектив авторів. Під заг.ред. 

Штурхецького С. – К., 2014. – 206 с. 

 

Допоміжна література: 

Ткалич М.Г. Гендерна психологія. - «Академвидав». – 2011. – 248 с. 

Гендер для медій /За ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової. – 

К.: Критика, 2013. – 217 с.  

Гендерні дослідження: прикладні аспекти /[В.П.Кравець, 

Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін.]; за наук.ред. В.П.Кравця. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 448 с.  

 

 

 


