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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

1. Загальна інформація 

Назва програми 

Просування принципів гендерної рівності в 

забезпеченні сталого розвитку українського 

суспільства 

Шифр програми ЗК/2020/001 

Тип програми за змістом 
загальна короткострокова програма 

підвищення кваліфікації 

Форма навчання 

змішана (поєднання очної та дистанційної з 

використанням спеціальних інтернет-

платформи Moodle Маріупольського 

державного університету) 

Цільова група 

державні службовці категорій «Б», «В» , 

посадові особи місцевого самоврядування 

першої-четвертої категорії посад з питань 

управління фінансами 

Передумови навчання за 

програмою 
передумови відсутні 

Обсяг програми 1 кредит за ЄКТС 

Тривалість програми та 

організація навчання 

П’ять навчальних днів, з яких проведення 

аудиторних теоретичних занять – 6 годин, 

практичних і семінарських занять – 11 годин, 

тренінг – 6 годин, дистанційні заняття – 4 

години, вхідний контроль у формі 

анкетування – 1 година, підсумкова форма 

контролю та підведення підсумків – 2 години. 

Мова(и) викладання українська 

Напрям(и) підвищення 

кваліфікації, який (які) охоплює 

програма 

загальний, підвищення кваліфікації з питань 

гендерної рівності 

Перелік професійних 

компетентностей, на підвищення 

рівня яких спрямовано програму 

для Б 

знання гендерного законодавства; 

впровадження змін в сфері гендерної 

політики 

прийняття ефективних рішень із питань 

гендерної рівності; 

комунікація та взаємодія на основі питань 

гендеру 

для В 

знання гендерного законодавства; 

професійні знання в області гендерного 

законодавства; 



комунікація та взаємодія на основі питань 

гендеру 

виконання на високому рівні завдань із 

врахуванням гендерної специфіки; 

сприйняття змін в сфері регулювання 

гендерних відносин 

Укладач(і) програми 

Янковський Степан Владиславович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

культурології та інформаційної діяльності 

МДУ 

s.jankowski@mdu.in.ua 

Варава Людмила Анатоліївна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

практичної психології 

pps@mdu.in.ua 

Гутнікова Алла Володимирівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

німецької та французької філології 

gerph@mdu.in.ua 

Мельничук Ірина Вікторівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української філології 

uph@mdu.in.ua 

Манякіна Олена Салаватівна, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри 

культурології та інформаційної діяльності 

МДУ 

o.manyakina@mdu.in.ua 

 

2. Загальна мета 

Розуміння переваг просування політики гендерної рівності в Україні і 

дотримання міжнародних зобов’язань держави в реалізації принципів 

рівноправ’я і рівних можливостей жінок і чоловіків, та визначення особистої 

відповідальності за дотримання принципів гендерної рівності у власному 

професійному середовищі 

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

Знання 

 ключових міжнародних зобов’язань 

України щодо забезпечення гендерної 

рівності; 

– форм і вияв дискримінації за гендерними 

ознаками в професійному середовищі 



Уміння 

 виявляти упередження за ознакою статі та 

гендеру; 

 збирати первинну гендерну статистику та 

проводити первинну гендерну експертизу 

Навички 

 ведення дискусію із питань гендерної 

рівності, запобігаючи виявів гендерних 

стереотипів і упереджень; 

 орієнтація в інформації з питань гендерної 

рівності 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення 

навчальних занять) 

Проблемно-орієнтоване навчання із використанням засобів наочності, 

презентацій. а З метою забезпечення взаємодії учасників освітньої діяльності 

передбачається проведення діалогічних лекцій, інтегральних занять, семінарів-

парктикумів, тренінгів. Індивідуальний підхід при формулюванні завдань, а 

також застосування елементів дистанційного навчання. 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 

електронної системи навчання, 

через які здійснюватиметься 

дистанційне навчання із 

зазначенням посилання 

(вебадреси) 

http://moodle.mdu.in.ua/  

Назва дистанційного 

етапу/модуля 

елементи дистанційного навчання 

використовуються при вивченні тем 1, 2, 3, а 

також при проведенні семінару-практикуму. 

«Гендерні коди ділового етикету» 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх питома 

вага у підсумковій оцінці (%) 

 відвідування теоретичних занять – 15%; 

 участь у практичних заняттях – 15%; 

 участь в анкетуваннях – 10%; 

 участь у тренінгах – 25%; 

 проходження поточного контролю – 10% 

 проходження підсумкового контролю – 

25% 

Документ про підвищення кваліфікації 

видається за умови набрання учасником 

професійного навчання не менше ніж 75 %, 

обрахованих з урахуванням питомої ваги 

кожного із критеріїв оцінювання. 

Форма підсумкового контролю Написання есе 

http://moodle.mdu.in.ua/


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  

Назва теми 

Кількість годин 

загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

у тому числі: 

аудиторні, 

теоретичні 

заняття 

дистанц

ійні 

заняття 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

слухачів 

1 2 3 4 5 6 
Вступне анкетування 1 / 0, 03 1    

Тема 1. Гендер і рівність у забезпеченні 
прав людини в сучасному світі 

3 / 0,1 1 1 1  

Семінар-практикум. Застосування 

шкали Олпорта для вимірювання 
дискримінації за гендерною ознакою 

2 / 0,07   2  

Тема 2. Гендерна рівність у Порядку 

денному сталого розвитку 2030 
Організації Об’єднаних Націй 

3 / 0,1 1 1 1  

Семінар-практикум. Методологія 

гендерного аналізу 
2 / 0,07   2  

Тренінг 1. Усвідомлення суб’єктної 

позиції в діяльності державного 

службовця 

3 / 0,1   3  

Тема 3. Гендерна рівність в 

професійному середовищі. 
3 / 0,1 1 1 1  

Семінар-практикум. Гендерні коди 

ділового етикету 
2 / 0,07   2  

Тема 4. Гендерні аспекти ділового 
мовлення 

5 / 0,17 2 1 2  

Тренінг. Робота у груповій взаємодії та 

командоутворення. 
3 / 0,1   3  

Підсумковий контроль результатів 

навчання. Написання есе 
2 / 0,07   2  

Підведення підсумків 1/ 0, 03 1    

РАЗОМ 30 / 1 7 /0,23  4/0,13 19 / 0,63  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Гендер і рівність у забезпеченні прав людини в сучасному світі 

Перелік питань для вивчення 

- дискусія про природу відмінностей у суспільстві в соціальних науках; 

- практики дискримінації та підтримки у соціальному управлінні; 

- міжнародні зобов’язання та національна законодавча база в області 

прав людини. 

 

Семінар-практикум 1. Застосування шкали Олпорта для 

вимірювання упередженості за гендерною ознакою 

Перелік завдань для опрацювання 

- ознайомитись із рівнями упередженості за шкалою Олпорта  



- проаналізувати приклади упередженості із конкретно-історичних 

обставин 

- проілюструвати поведінкову упередженість за гендерною ознакою на 

основі власного досвіду  

 

Тема 2. Гендерна рівність у Порядку денному сталого розвитку 2030 

Організації Об’єднаних Націй 

Перелік питань для вивчення: 

- цілі сталого розвитку для людства 

- гендерна рівність 

- основи гендерної експертизи 

- виклики гендерній рівності  

 

Семінар-практикум 2. Методологія гендерного аналізу 

Перелік завдань для опрацювання: 

- механізми реалізації гендерного підходу; 

- застосування методики «З Р» для гендерного аналізу певного проекту; 

- застосувати недискримінаційну методологію при реалізації державної 

політики. 

 

Тренінг 1. Усвідомлення суб’єктної позиції в діяльності державного 

службовця 

Мета: розвиток навичок саморегуляції щодо профілактики професійного 

вигорання в сфері діяльності «особа - особа» 

Зміст: Соціально-психологічні симптоми емоційного вигорання: 

поведінкові, афективні, когнітивні, фізіологічні, психофізичні. Складові 

синдрому вигорання: емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція 

фахових досягнень. Механізми ефективної організації образу життя як суб’єкта 

власного життєвого простору. Особливості опанування антистресових технік 

релаксації. 

 

Тема 3. Гендерна рівність в професійному середовищі. 

Перелік питань для вивчення: 

- вертикальна гендерна сегрегація; 

- типово «жіноча» робота; 

-  типово «чоловіча» робота; 

- гендерна дискримінація на ринку праці; 

- дружнє до сім’ї робоче середовище; 

- рівні можливості: найкращі роботодавці. 

 

Семінар-практикум 3. Гендерні коди ділового етикету 

Перелік питань для опрацювання: 

- національні особливості в діловій комунікації; 



- елементи вербальних та невербальних засобів комунікації в діловій 

сфері; 

- діловий етикет представницьких заходів. 

 

Тема 4. Гендерні аспекти ділового мовлення 

Перелік питань для вивчення 

- аналіз мови з погляду відображення в ній статі (номінативна система, 

лексикон, синтаксис, категорія роду тощо);  

- комунікативна поведінка чоловіків та жінок; 

- гендерно паритетна мова в діловому спілкуванні. 

 

Тренінг. Робота у груповій взаємодії та командоутворення 

Мета: усвідомлене використання професійної позиції службовця щодо 

побудови ефективної комунікації з учасниками різного рівня взаємодій, 

здібність роботи в команді. 

Зміст: Засвоєння ефективних стратегій міжособистісної комунікації: 

диференціація ролевого та позиційного репертуару. Гендерна рівність.  Техніки 

та технології побудови ефективної комунікації. Особливості побудови 

ефективної комунікації в груповій взаємодії, групова динаміка. Прояви 

лідерських якостей в груповій взаємодії. Умови виникнення необхідності 

командоутворення. Принципи командної роботи.  

 

Рекомендації із написання есе 

Написання есе потребує аргументованої відповіді автора на поставлене 

запитання. Викладіть, будь ласка, Ваш погляд на проблему сталого розвитку 

українського суспільства, зважаючи на здатність державних органів влади і 

місцевого самоврядування впроваджувати політику гендерної рівності. 

Надайте розгорнуту відповідь в довільній формі. Основні твердження, факти, 

події викладайте в зручній для Вас структурно-логічній послідовності. 

Використовуйте найважливішу для розкриття теми інформацію, факти, що 

підтверджують Ваші міркування. 

1. Сформулюйте як Ви зрозуміли сутність поставленого питання? 

2. Поясніть значення основних понять, які на Ваш погляд відображають 

сутність запитання? 

3. Поясніть сутність проблеми, якої стосується поставлене запитання? 

4. Сформулюйте своє ставлення до проблеми у вигляді тези? 

5. Наведіть приклади, які ілюструють протилежну точку зору? 

6. Зробить висновок щодо переваг, які надає Ваша точка зору у 

порівнянні із протилежною? 

7. Враховуючи протилежну точку зору, позначте наслідки, які припускає 

Ваша позиція? 

8. Зробить узагальнення із Вашого особистого ставлення до розглянутої 

проблеми? 



ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом поточного та 

підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснюється у формі тестування, розв’язання 

ситуаційного завдання, письмових відповідей на запитання. Підсумковий 

контроль здійснюється у формі написання есе із визначеної теми. 

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Базові нормативно-правові акти 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 30.– Ст. 141. 

2. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку 

до 2030 року Загальна декларація прав людини: декларація Генеральної 

асамблеї ООН від 25.09.2015 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 

3. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон 

України, прийнятий Верховною Радою України № 2866-IV від 

08.09.2005[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15/card2#Card 

4. Про забезпечення функціонування української мови як державної: 

Закон України від 25.04.2019 №5670-д [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text 

5. Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року: 

Програма Кабінету Міністрів України № 453 від 30.05.2018 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-

%D0%BF/card2#Card 

6. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок 

(ДНАОП 0.03-8.08-93) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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