
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Психологія сім’ї та гендерна психологія» 

13 змгвлпс 

Старший викладач Челнокова М.С. 

 

Дата за 

розкладом 
Час за розкладом Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

2.04.2020 17:00-18:20 

18:30:19:50 

 

Лекційне Тема заняття: Основні поняття та 

особливості гендерной психології. 

Основні поняття та особливості 

психології сім’ї 

Зміст заняття:  

Психологія в системі гендерного 

знання. Теоретичні основи та 

методи гендерної психології 

Гендерні характеристики 

особистості.  

Актуальні проблеми гедерної 

психології. Гендер та насильство 

Гендер, робота та сім’я. 

Предмет та завдання «Психології 

сім’ї»  на сучасному етапі. Сім’я та 

шлюб  (основні поняття). 

Джерела та тенденції розвитку сім’ї 

в сучасному світі. 

 

Опрацювати зміст лекції та 

розробити 5-10 тестових запитань 

для самоперевірки  

Рекомендована літературні джерела: 

1. Проблема балансу «кар’єра-

сім’я».  Психологія жіночого 

лідерства та кар’єри.  Гендерні 

аспекти сімейних відносин та 

виховання.   

2. Ткалич М.Г. Гендерна 

психологія/ Маріана Ткалич. – К.: 

Академвидав, 2016. – C. 197-214  

3. Практикум по гендерной 

психологии / Под ред. И. С. 

Клециной. — СПб.: Питер, 2003. —

С.300-327  

4. Синдром «професійного 

вигорання» та профеайна кар'єра 

працівників освітніх органіцзацій: 

гендерні аспекти / за наук. ред. С. Д. 

Масименка та ш. — К.: Міленіум, 

2004. — С.63-98.  

Термін 

виконання 

до 

3.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

15 балів 



5. Ильин Е. П. Мужчины и 

женщины в семье // Пол и гендер / Е. 

П. Ильин. — СПб. : Питер, 2010. —С. 

356-417   

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

3.04.2020 12:30-13:50 Практичне Тема заняття: Основні поняття та 

особливості гендерной психології 

Зміст заняття:  

Психологія в системі гендерного 

знання. Теоретичні основи та 

методи гендерної психології 

Гендерні характеристики 

особистості.  

Актуальні проблеми гедерної 

психології. Гендер та насильство 

Гендер, робота та сім’я. 

 

Опрацювати зміст лекції та створити 

презентацію на 10-15 слайдів з теми. 

Рекомендована літературні джерела: 

1. Проблема балансу «кар’єра-

сім’я».  Психологія жіночого 

лідерства та кар’єри.  Гендерні 

аспекти сімейних відносин та 

виховання.   

2. Ткалич М.Г. Гендерна 

психологія/ Маріана Ткалич. – К.: 

Академвидав, 2016. – C. 197-214  

3. Практикум по гендерной 

психологии / Под ред. И. С. 

Клециной. — СПб.: Питер, 2003. —

С.300-327  

4. Синдром «професійного 

вигорання» та профеайна кар'єра 

працівників освітніх органіцзацій: 

гендерні аспекти / за наук. ред. С. Д. 

Масименка та ш. — К.: Міленіум, 

2004. — С.63-98.  

Термін 

виконання 

до 

3.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 



5. Ильин Е. П. Мужчины и 

женщины в семье // Пол и гендер / Е. 

П. Ильин. — СПб. : Питер, 2010. —С. 

356-417   

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 


