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1. Мета дисципліни - знайомство з теоретико-методологічними підходами до вивчення 
сексуальності та тілесності в соціальних науках та тендерній теорії, аналіз механізмів і технологій 
конструювання та соціального регулювання тілесності та сексуальності в межах системи 
тендерних відносин.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Вміти працювати з наукової літературою та першоджерелами
2. Володіти понятійним апаратом сучасної соціологічної та тендерної теорії
3. Володіти елементарними навичками аналітичних та пошукових методів соціологічної 

емпірики
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна спрямована на ознайомлення студентства з 
понятійно-категоріальним апаратом та основними тематичними напрямками досліджень 
сексуальності та тілесності в соціогуманітарних науках, тендерній та феміністичній теорії.

4. Завдання (навчальні цілі):
• знайомство з основними напрямками та опанування понятійно-категоріальним апаратом 

досліджень сексуальності та тілесності в соціальній науці
• знання основних концепцій сексуальності та тілесності в тендерній та феміністській теорії
• розуміння особливостей тендерного підходу до аналізу соціальних явищ
• знання проблематики сучасних дискусій щодо соціальної сконструйованості тілесності та 

сексуальності в соціальній науці
• аналіз механізмів та технологій конструювання і соціального регулювання тілесності та 

сексуальності в межах системи тендерних відносин
• критичний аналіз специфіки та потенціалу міждисциплінарного вивчення проблематики 

сексуальності та тілесності

Це спрямовано на формування компетентностей:
• Усвідомлення проблематики рівних можливостей у суспільстві, зокрема її тендерних, 

расових, вікових аспектів (ЗК08)
• Толерантне ставлення до різноманітності, інакшості (ЗК11)
• Здатність застосовувати соціологічні знання, вміння та навички до аналізу тендерної 

проблематики, вміння робити тендерний аналіз (СК11)
• Здатність співставляти результати міждисциплінарних тендерних досліджень, 

узагальнювати, обгрунтовувати висновки (СК12)

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи 
і технологи) 

викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

ОЦІНЦІ 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати основні теоретичні напрямки та 
підходи до вивчення тілесності та 
сексуальності в тендерних дослідженнях

Лекція, практичне,
самостійна робота

Практичні 
завдання, тест

10

1.2 Знати категоріальну специфіку 
соціологічних теорій тілесності та 
сексуальності

Лекція, практичне, 
самостійна робота

Практичні 
завдання, тест

10

2.1 Використовувати методологію та понятійно- 
категоріальний апарат тендерного аналізу у 
дослідженні тілесності та сексуальності

Лекція, практичне, 
самостійна робота

Практичні 
завдання, тест

15

2.2 Обґрунтовувати пізнавальний потенціал, 
переваги та недоліки міждисциплінарних 
досліджень тілесності та сексуальності

Лекція, практичне, 
самостійна робота

Практичні 
завдання, тест

10

2.3 Аналізувати тілесність та сексуальність за 
допомогою соціологічного інструментарію

Лекція, практичне, 
самостійна робота, 
творчі завдання

Практичні 
завдання (кейси)

20

2.4 Здійснювати тендерний аналіз тілесності та 
сексуальності

Лекція, практичне, 
самостійна робота

Практичні 
завдання, тест

15

3 Демонструвати навички аргументованого 
представлення власної думки, компетентної 
та толерантної дискусії з опонентами

Лекція, практичне Групова робота, 
практичні 
завдання

10

4 Здійснювати самостійно аналітичну, 
дослідницьку та пошукову діяльність

Самостійна робота Практичні 
завдання, тест, 
аналітичне 
дослідницьке 
завдання

10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
-—результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання ~——
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4

Аналізувати соціальні явища і процеси, 
використовуючи емпіричні дані та сучасні концепції 
і теорії соціології (ПР01)

+ + + + + +

Вміти аналізувати тендерно обумовлені проблеми в 
різних сферах суспільного життя, вміти робити 
тендерний аналіз(ПР12)

+ + + + + + +

Застосовувати соціологічний підхід до аналізу 
тендерної проблематики (ПР13) + + + + +

7, Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:

1. Індивідуальна та групова робота на практичних заняттях: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН2.3., 
РН2.4. РНЗ -50/30 балів

2. Виконання тестових завдань: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН 2.2, РН2.3, РН4- 20/10 балів (2 роботи 
по 10 максимальних або 5 мінімальних бали за кожну)

3. Аналітичне дослідницьке завдання: РН 1.2, РН1.4., PH 2.1,РН 2.2, РН2.3, РН2.4. -30/20 балів

- підсумкове оцінювання: залік.

7.2 Організація оцінювання:
1. Індивідуальна та групова робота на практичних заняттях з тем 1-11, РН1.1, РН1.2, РН2.1, 

РН2.2, РН2.3., РН2.4. РНЗ - протягом семестру
2. Тест№1 зтем 1-5, РН1.1, РН1.2, РН2.1.РН2.2, РН2.3, РН4
3. Тест №2 з тем 6-9, РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН 2.2, РН2.3, РН4
4. Аналітичне дослідницьке завдання з тем 1-8, РН 1.2, РН1.4., РН 2.1,РН 2.2, РН2.3, РН2.4

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59

4



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять

№ Номер і назва теми
Кількість годин

лекції практичн самостійна 
робота

1. Гендер та тілесність
1. Актуалізація дослідження тіла в сучасній науці 2 - 4
2. Тіло як втілення соціальних практик. Репрезентації 

культури і тілесності
2 2 8

3. Тіло як продукт владних відносин і результат 
дисциплінарних режимів

2 2 8

4. Гендеровані тіла. Тілесність маскулінності та 
фемінності

4 2 8

5. Тіло і споживання. Трансформація стандартів 
тілесності у XX столітті

2 2 10

2, Гендер та сексуальність
6. Поняття "сексуальність" у феміністській та 

тендерній теорії
2 2 8

7. Феномен сексуальності у системі тендерних 
відносин

2 2 8

8. Сексуальне насильство: тендерні владні аспекти 2 2 8
9. Сексуальність як інститут. Нормативні та 

табуйовані сексуальні практики і сексуальна 
поведінка

2 2 10

10. Сексуальність та тендерний порядок. Державна 
політика регулювання сексуальності: радянський і 
пострадянський періоди

2 6

11. Здоров'я та сексуальність. Сексуальна освіта - 2 2
Всього 20 20 80

Загальний обсяг -120 год., в тому числі:
Лекції - 20 год.
Практичні заняття - 20 год.
Самостійна робота - 80 год.

9. Рекомендовані джерела:

Основна:
1. В поисках сексуальности / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. - СПб.: Дмитрий Буланин, 

2002.
2. В тени тела. Сборник статей и эссе/ Под ред. Н.Нартовой, Е.Омельченко. - Ульяновск: 

Издательство Ульяновского государственного университета, 2008.
3. Гендер для медій: Підручник з тендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних 

спеціальностей / За ред. М. Маєрчик, О. Ппахотнік, Г. Ярманової. Видання третє, виправлене і 
доповнене. - Київ: Критика 2017. Електронний ресурс. Режим доступу до ресурсу: 
https://ua.boell.org/sites/default/fiiles/gender йіуа тебіі 2017.pdf

4. Гендер і сексуальність: Хрестоматія / За ред. В. Гайденко. - Суми: Університетська книга, 2009. - 
140 с.

5. Что было пороками, стало нравами: Лекции по социологии сексуальности. - М.: Ладомир, 2005. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://demoscope.ru/weeklv/2006/0259/biblio01.php

Додаткова:
1. Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: збірник наукових праць - К.: КНУ 

імені Тараса Шевченка, 2017, № 2 (33).

1. Бурдье П. Практический смысл / Пер. с франц. - Санкт-Петербург: "Алетейя", - М., 
"Институт Экспериментальной социологии", 2001.

2. Бурлачук В. Власть и тело: история любви // Социология: теория, методы, маркетинг. - 
2006. №2.-С. 24-37.

3. Вихтерих К. Сексуальные и репродуктивные права. - Издательство Фонда Генриха Бёлля,
2015. Електронний ресурс. Режим доступу:
https://ru.boell.org/sites/default/files/christa wichterich sexual and reproductive rights.pdf

4. Гендер, сексуальність і влада: квіруючи нормативності. Матеріали Міжнародної 
конференції (Харків, 2-4 травня 2014 р.) - Київ: Центр культурно-антропологічних студій, 
Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, 2014. - 40 с.

5. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных 
обществах. - СПб.: Питер, 2004. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http:7/vanko.lib.ni/books/sociology/giddens-transformation.htm

6. Гольман Е.А. Развитие представлений о телесных практиках в социальной науке // 
Социологические исследования. 2014. №10. С. 127-136.

7. Дворкин А. Г//попил, или китайское бинтование ног. // // Антология гендерной теории / под 
ред. Гапова Е.И., Усманова А.Р. — Минск: Пропилеи, 2000. - С.7-28.

8. Домашнє насильство в Україні: досвід та настрої громадян. Результати дослідження 2021р. 
Електронний ресурс. Режим доступу: https://uifiiture.org/publications/domashnve-nasvlstvo-2-  
mln-ukravincziv-stverdzhuvut-shho-stalv-zhertvamv-zhorstkogo-povodzhennya-u- 
pobuti/?fbclid=IwAR16J e5G- 
TCvlD9cEQvKlKiVcRioA0I5xhTSMYgHhEiFmLf5DiulXdmEVA

9. Журнал социологии и социальной антропологии. 2017. Том XX. №5. Тематический номер
Современные исследования гендера и сексуальности: теоретические разработки и 
эмпирические изыскания. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://iourssa.ru/7ci~ru%2F20l 7 5

10. Здравомыслова Е., Темкина А. От лицемерия к рационализации: дискурсивне
трансформации в сфере сексуальных отношений // Гендерные исследования. - 2004. - №
11. - С. 176-186. Електронний ресурс. Режим доступу:
https ://cisr,pro/files/publ/%DO%BE%D 1 %82- 
%D0%BB%D0%B8%Dl%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%Dl%80%D0%B8%Dl%8F- 
%D0%BA- 
%D1%80%DO%BO%D1%86%DO%B8%DO%BE%DO%BD%DO%BO%DO%BB%DO%B8%DQ 
%B7%D0%B0%Dl%86%D0%B8%D0%B8.pdf

И. Здравомыслова E., Темкина А. Социальное конструирование гендера: феминистская теория// 
Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие/ Под ред. И. А. Жеребкиной. - 
Харьков: ХЦГИ, 2001, СПб.: Алетея, 2001. - С.147-173

12. Коннел Р. Гендер и власть: Общество, личность и тендерна политика. - М.: Новое 
литературное обозрение, 2015.

13. Кроули С. Л., Броуд К. Л. Конструирование пола и сексуальностей // Гендерные 
исследования. - 2010. - №20-21- С. 12-50 Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://kcgs.net.ua/gumal/20-21/02.pdf

14. Мое тело принадлежит мне отстаивание права на телесную автономию и самоопределение.
ЮНФПА, 2021. Електронний ресурс. Режим доступу:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdl7SoWP2021 Report-RU v461.pdf

15. Мосс М. Техники тела // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной 
антропологии. М.: Восточная литература., 2011. -С.242-263.

16. Обізнаність та ставлення вчительської спільноти і батьків до комплексної сексуальної 
освіти. Соціологічне дослідження CEDOS, 2020. Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://cedos.org.ua/svstem/articles/pdfvs/000/000/446/original/sexual education ua 0.pdf?16061 
45254

17. Рачок Д„ Чорногорська А. Тілесність в офісах: використання жіночої сексуальності у 
традиційно «жіночих» професіях. Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://genderindetail.org.ua/library/suspilstvo/zhumal-spilne-6-gender-i-pratsva-134770.html
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18. Рубин Г. Размышляя о сексе: заметки о радикальной теории сексуальных политик // 
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