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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 2  
Семестр 3  
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль –  
Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни: розкрити специфіку взаємовідносин 

чоловіка і жінки та психологічні закономірності їх конструктивного 
становлення на різних рівнях міжособистісної взаємодії.  

Завдання курсу:  
1. Ознайомити слухачів з підходами до проблеми статі і 

взаємовідносин чоловіка і жінки у різних психологічних концепціях. 
2. Проаналізувати особливості біологічної та соціальної 

детермінованості психологічних відмінностей статей. 
3. Висвітлити специфіку різних рівнів гендерних взаємовідносин та 

особливості їх гармонізації. 
4. Розкрити психологічні особливості основних форм та видів 

взаємовідносин між чоловіком і жінкою. 
5. Сприяти формуванню у молодого покоління здатності аналізувати 

чоловічу та жіночу психологію з метою встановлення продуктивних 
партнерських стосунків статей на різних рівнях міжособистісної взаємодії. 

3. Результати навчання за дисципліною 
Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія                

міжстатевих відносин» у студентів формуються такі навчальні 
компетентності:  

 здатність до аналізу психологічних відмінностей статей та 
спроможність долати гендерні стереотипи; 

 вміння використовувати гендерний підхід в повсякденній 
професійній діяльності; 

 навички ефективної комунікації для успішної взаємодії з 
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представниками протилежної статі;  

 розуміння природу проблем, які виникають у інтимних взаєминах 
та  здатність усувати їх причини; 

 спроможність аналізувати особливості сімейної взаємодії 
чоловіка і жінки та бачити шляхи її гармонізації; 

 навички встановлення продуктивних партнерських стосунків 
статей на різних рівнях міжособистісної взаємодії.    
 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план  

 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам
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ті
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а 

Л
ек

ці
ї 
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ем
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ар

и 

П
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ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду
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ьн

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Чоловік і жінка: спільне та відмінне 
Тема 1. Проблеми статі та взаємовідносин 
чоловіка і жінки у психологічній та 
філософській літературі 

6 2 4     

Тема 2. Природа та особливості 
відмінностей чоловіка і жінки 

4 2 2     

Тема 3. Особливості гендерної соціалізації 18 2 2    14 
Модульний контроль 2  

Разом 30 6 8    14 
Змістовий модуль 2. Основи успішних міжстатевих відносин 
Тема 4. Духовні закони успішної взаємодії 4 2 2     
Тема 5. Стратегії побудови партнерських 
взаємовідносин між чоловіком і жінкою 

20 2 4    14 

Тема 6. Самотність як соціальна проблема 
та щляхи її подолання 

4 2 2     

Модульний контроль 2  
Разом 30 6 8    14 

Змістовий модуль 3. Психологія  близьких відносин між чоловіком і 
жінкою 
Тема 7-8. Психологія кохання 22 4 4    14 
Тема 9. Особливості сексуальних                    
міжстатевих відносин 

6 2 4     

Модульний контроль 2  
Разом 30 6 8    14 
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Змістовий модуль 4. Психологія подружніх відносин 
Тема 10. Особливості дошлюбних 
відносин партнерів 

6 2 4     

Тема 11- 12. Психологічні особливості 
подружньої взаємодії чоловіка і жінки 

22 4 4    14 

Модульний контроль 2       
Разом 30 6 8    14 

Підготовка та проходження контрольних 
заходів 

  

Усього 90 24 32    56 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
   

Змістовий модуль 1.  
Чоловік і жінка: спільне та відмінне  

Лекція 1. Проблеми статі та взаємин чоловіка і жінки у 
психологічній та філософській літературі 

Проблема статі в роботах західноєвропейських філософів 19-20 
століття. Патріархальні установки в психології (О. Вейнінгер, Г. Лєбон, Ч. 
Ламброзо, Ж.-М. Шарко, Г. Моделі). 

Стать і сексуальність в класичному психоаналізі. Ідеї традиційного 
фрейдизму: бісексуальності, едипового комплексу і комплексу кастрації як 
основні етапи процесу статевої ідентифікації. Проблема статі в аналітичній 
психології К.Г. Юнга. Психологія жінки К. Хорні. Взаємовідносини між 
чоловіками і жінками з точки зору Е. Фромма.  

Основні поняття: стать, аніма, анімус, міжстатеві взаємини. 
Семінар 1. Проблема статі в класичних психологічних концепціях. 
Семінар 2. Проблеми взаємин чоловіка і жінки в мистецтві. 
 
Лекція 2. Природа та особливості відмінностей чоловіка і жінки 
Особливості біологічної детермінованості відмінностей чоловіка і 

жінки. Психомоторні  та когнітивні здібності чоловіків і жінок. Креативність. 
Відмінності в сфері мотивації і потреб. Самоповага і самооцінка. 

Відмінності в цінностях та інтересах. Ставлення до моралі, чесності і 
неправди. Відмінності в проявах агресії. Особливості спілкування чоловіків і 
жінок. Відмінності в структурі соціального інтелекту. Екзистенціальні 
відмінності. 

Основні поняття: статева дифференціація, екзистенціальні 
відмінності, гендерні відмінності, соціальний інтелект. 

Семінари 3. Детермінанти відмінностей чоловіка і жінки. 
 
Лекція 3. Особливості гендерної соціалізації 
Андроцентричний характер сучасної культури. Гендерні уявлення про 

маскулінність і фемінність, їх змістовні характеристики.Зміст, функції та 
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механізми виникнення гендерних стереотипів. Стереотипні образи чоловіків і 
жінок в популярній пресі, телевізійних и рекламних програмах. 

Особливості гендерної соціалізації. Типи соціалізації жінок і чоловіків. 
Проблема особистісної самореалізації чоловіків і жінок у сфері сімейних и 
професійних взаємовідносин. 

Основні поняття: гендерні уявлення, гендерні стереотипи, гендерні 
установки, гендерна ідентичність. 

Семінар 4. Гендерні стереотипи і шляхи їх подолання. 
 

Змістовий модуль 2. 
Основи успішних міжстатевих відносин 

Лекція 4. Духовні закони успішних взаємовідносин 
Міжособистісне благополуччя. Підходи психологічної науки до 

проблем чинників міжособистісного благополуччя.  Синтез науки, мистецтва 
і  релігії у поглядах на закони соціального буття. Основні ідеї герметичної 
філософії.  

Основні поняття: міжособистісне благополуччя, соціальне буття 
особистості, закони соціального буття. 

Семінар 5. Духовні закони успішних взаємовідносин. 
 
Лекція 5. Стратегії побудови партнерських міжстатевих відносин 
Психологічні труднощі спілкування чоловіка і жінки. Основні джерела 

гуманного спілкування. Стратегії побудови партнерських взаємовідносин 
між чоловіком і жінкою. Усвідомлення відмінностей чоловіка і жінки. 
Цілеспрямоване спілкування. Уміння прощати. Спонукання до прояву 
важливих для взаємодії характеристик. Важливі риси для встановленя 
успішної взаємодії. 

Основні поняття: гуманне спілкування, партнерські взаємовідносини,  
толерантність. 
Семінар 6.  Проблеми міжстатевих відносин. 
Семінар 7.  Шляхи побудови успішних міжстатевих відносин 
 
Лекція 6. Самотність як соціальна проблема та шляхи її вирішення 
Загальна характеристика самотності. Чотири виміри самотності. 

Самотність і самооцінка. Особистісні пояснення самотності. Наслідки 
причинних атрибутів. Самотність як самоствердження. Самотність як 
наслідок невдалого спілкування. Самотність і хибні очікування. Страх 
стосунків. Шляхи вирішення проблем. 

Основні поняття: самооцінка, самотність, міжособистісний вимір 
самотності. 

Семінар 8.  Особливості самотності, її діагностика. 
  

Змістовий модуль 3. 
Психологія близьких відносин між чоловіком і жінкою 
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Лекція 7-8. Психологія кохання  
Близькі взаємини: друзі і романтичні партнери. 
Початкові чинники процесу атракції. Формування гарного враження. 

Показники фізичної привабливості. Репродуктивні стратегії і атракція: 
відмінності між чоловіками і жінками. 

Причини та ознаки закоханості. Закоханість і кохання. Підходи до 
структури кохання. Трьохкомпонентна теорія кохання Р.Стернберга. 
Типологія кохання. Д.А.Лі. Ключі до видів кохання. Проблема нерозділеного 
кохання. 

Динаміка емоційних взаємин. Розвиток кохання у віковому контексті 
(Джеймс Холліс).  

Основні поняття: закоханість, романтичне кохання, атракція, 
міжособистісна сенситивність.  

Семінар 9-10. Психологія кохання. 
 
Лекція 9. Особливості сексуальних міжстатевих відносин  
Поняття «сексуальність». Структура та рівні сексуальності. Схема 

сексуальної поведінки. 
Етапи психосексуального розвитку чоловіка. Становлення статевої 

свідомості у чоловіків. Типи сексуальної мотивації чоловіків. Специфіка 
жіночої сексуальності. Етапи становлення сексуальноситі жінки. 

Закони статевого тяжіння. Правила інтимності. Страх інтимності. 
Основні поняття: інтимність, статева самосвідомість, сексуальна 

мотивація, сексуальність 
Семінар 11. Особливості сексуальних міжстатевих відносин 
Семінар 12. Культура сексуальних відносин. 

 
Змістовий модуль 4. Психологія подружніх відносин  

Лекція 10. Особливості дошлюбних відносин партнерів. 
Дошлюбна поведінка партнерів як чинник благополучних сімейних 

стосунків. Вибір шлюбного партнера. Теорія вибору партнера З.Фрейда. 
Інструментальна теорія вибору подружнього партнера Р. Сентерса. 
Теорія«стимул-цінність-роль» Б.Мурнштейна. Теорія сімейних систем 
Мк.Колдріка. 

 
Мотивація одруження: кохання, духовна близькість, матеріальний 

розрахунок, психологічна відповідність, моральні розрахунки. Види 
мотивації. Пастки одруження (Добрович А.Б.) 

Основні поняття: сімейні системи, мотивація одруження, духовна 
близькість. 

Семінар 13 Дошлюбна поведінка партнерів. 
Семінар 14. Рефлексивна складова самосвідомості як чинник 

успішності шлюбу. 
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Лекція 11-12. Психологічні особливості подружньої взаємодії 
чоловіка і жінки. 

Шлюб і кохання. Етапи розвитку кохання в сім’ї. 
Цінності шлюбних взаємин. Шлюбна адаптація, інтимність, автономія 

партнерів. Вторинна адаптація. 
Зовнішні та внутрішні чинники стабільності шлюбних взаємин. 

Динаміка сімейних проблем. Чинники успішності сімейних взаємин. 
Специфіка сімейного спілкування. Умови успішного міжособистісного 
спілкування. Чоловічі та жіночі риси, які забезпечують успішність шлюбних 
взаємин. Причини сімейних конфліктів та способи їх усунення. 

Взаємини домінування в сім’ї. Відносини рівноправ’я і 
співробітництва.  

Основні поняття: шлюбна адаптація, автономія партнерів, сімейні 
конфлікти. 

Семінар 15. Специфіка сімейного спілкування. 
Семінар 16. Причини сімейних конфліктів та способи їх усунення. 

  
5. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
Відвідування семінарських 
занять 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40 4 40 4 40 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  77  77  77  77 

Максимальна кількість балів: 308 
Розрахунок коефіцієнта: 308: 100=3, 08 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Чоловік і жінка: спільне та відмінне  
Тема 3. Особливості гендерної соціалізації. – 14 год.   

1. Студентам пропонується застосувати процедуру контент-аналізу 
для аналізу таких проблем:   
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а) мускулінність і фемінність в текстах сучасних популярних  
пісень; 
б) гендерні стереотипи в телевізійній рекламі.   

 
Змістовий модуль 2. 

Основи успішних міжстатевих відносин 
Тема 5. Стратегії побудови партнерських взаємовідносин між 

чоловіком і жінкою. – 14 год. 
1. Розробити пам’ятку – рекомендації чоловіку і жінці «Побудуй 

гармонійні відносини». Оформити у вигляді буклету. 
  

Змістовий модуль 3. 
Психологія близьких відносин між чоловіком і жінкою 
Тема 7. Психологія кохання. – 14 год. 
1. Відшукати та переглянути художній фільм про кохання. Виокремити 

основні ідеї фільму. Проаналізувати проблеми, з якими стикаються герої 
фільму, та шляхи їх вирішення. Оформити як самостійну творчу роботу.  

 
Змістовий модуль 4. 

Змістовий модуль 4. Психологія подружніх відносин 
Тема 11. Психологічні особливості подружньої взаємодії чоловіка і 

жінки – 14 год. 
1. Самостійне опрацювання: Соціостатеві установки в українській 

етнокультурі. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Гендерна психологія: навчальний 
посібник. – К.: видавничий центр "Академія", 2004. – С. 120-131. Оформити у 
вигляді тез. На основі опрацьованого матеріалу та аналізу власного досвіду 
написати самостійну роботу «Подружні відносини  в українських сім’ях: 
історія та сучасність».    

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 
залежить від дотримання таких критеріїв: 

- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  
- повний обсяг їх виконання1б;  
- якість виконання навчальних завдань 2 б;  
- творчий підхід у виконанні завдань1б.

  

Таблиця 6.2.1 

Карта самостійної роботи студента 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали Термін  
виконання  

Змістовий модуль 1. 
Чоловік і жінка: спільне та відмінне 
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9.  

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 
Модульний контроль проводиться у вигляді контрольної роботи, яка 

містить 2 запитання, що потребують письмової відповіді. Максимальну 
кількість балів, яку студент може отримати за відповідь на одне запитання – 
10 (критерії оцінювання письмових відповідей студента на запитання подано 
у табл. 6.3.1). Окрім того модульна контрольна робота містить 5 тестових 
завдань. За кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Максимальна 
оцінка за виконання однієї модульної роботи – 25 балів.  

 
Таблиця 6.3.1  

Критерії та шкала оцінювання відповідей студента на запитання 
модульної контрольної роботи 

 
Критерії оцінки 

Макс. бал  
Рівень відповідності виконаного завдання критеріям 

та оцінка рівня 
Повнота 
розкриття 
питання 

3 б 
 
 
  

Питання 
розкрито  у 
повному обсязі, 
без помилок 
 
 
3 б 
 

Питання 
розкрито  у 
повному 
обсязі, 
але упущені 
окремі деталі 
2 б 
 

Питання 
розкрито 
не в 
повному обсязі, 
мають місце 
помилки 
1-0 б 
 

Тема 3. Особливості гендерної 
соціалізації – 14 год. 

Семінар, модульний 
контроль 

5 До семінару  
4 

Змістовий модуль 2.  
Основи успішних міжстатевих відносин 

Тема 5. Стратегії побудови партнерських 
взаємовідносин між чоловіком і жінкою – 
14 год. 

Семінар, модульний 
контроль 

5 До семінару  
7 

Змістовий модуль 3. 
Психологія близьких відносин між чоловіком і жінкою  

Тема 7. Психологія кохання – 14 год. Семінар, модульний 
контроль 

5 До семінару  
9 

Змістовий модуль 4. 
Психологія подружніх відносин 

Тема 11.  Психологічні особливості 
подружньої взаємодії чоловіка і жінки – 
14 год. 

Семінар, модульний 
контроль 

5 До семінару 
15   

Разом: 56 год.           Разом:  20 балів 
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Науковість, 
обґрунтованість, 
логічність 

  
 
 

3 б 

відповідність 
теоретичним 
положенням, 
обґрунтованість 
позиції, 
матеріал 
подається у 
логічній 
послідовності 
3 б  

 

логіка викладу 
присутня, 
однак не 
вистачає 
ілюстрації 
отриманих 
узагальнень, 
або ж їх 

обґрунтування 
2 б 

 

відсутня 
чітка 
логіка викладу, 
студент не 
структурує 
матеріал, аналіз 
не відповідає 
теоретичним 
положенням 
1-0 б 

Вміння 
формулювати 
висновки 

 
 
 

2б 

висновки 
логічні, 
аргументовані, 
повні 
 
 
 
 
2 б 
 

висновки 
аргументовані, 
однак, 
узагальнення 
не зовсім 
відповідають 
теоретичним 
положенням 
1 б 
 

виклад 
матеріалу без 
узагальнень 
 
 
 
 
0 б 
 

Творчий   підхід 
у розкритті 
питання 

         
 
 

2 б 

Своє авторське 
бачення 
розкриття 
проблеми, 
вміння 
застосувати 
знання в 
практичній 
діяльності 
2 б 
 

прояви 
елементів 
творчості, 
застосування 
знань в 
практичній 
діяльності 
є дещо 
розпливчатим. 
1 б 
 

відсутнє своє 
бачення 
вирішення 
проблеми, 
студент діє за 
заданою 
схемою 
 
 
0 б 
 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 
 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія міжстатевих відносин» для студентів всіх спеціальностей  
Разом: 120 год., лекції – 24 год., семінарські заняття – 32 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Назва 
модуля 

Чоловік і жінка: спільне та 
відмінне 

 

Основи успішних міжстатевих 
відносин 

Психологія близьких 
відносин між 

чоловіком і жінкою 

Психологія подружніх 
відносин 

Кіль-сть 
балів за 
модуль   

77  балів 77 балів 77  балів 77 балів 

 
Теми лекцій 
 
 
 

1. Проблеми статі та 
взаємовідносин чоловіка і 
жінки у психологічній та 
філософській літературі 
2. Природа та особливості 
відмінностей чоловіка і жінки 
3. Особливості гендерної 
соціалізації  
3 бали 

4. Духовні закони успішної 
взаємодії 
5. Стратегії побудови 
партнерських взаємовідносин між 
чоловіком і жінкою 
6. Самотність як соціальна 
проблема та щляхи її вирішення 
 
3 бали 

 7-8. Психологія 
кохання 
 9. Особливості 
сексуальних                    
міжстатевих відносин 
 
 
 
3 бали 

10. Особливості дошлюбних 
відносин партнерів 
11-12. Психологічні особливості 
подружньої взаємодії чоловіка і 
жінки 
 
 
 
3 бали 

 
Теми 
семінарів 
 
 

1. Проблема статі в класичних 
психологічних концепціях 
2. Проблеми взаємин чоловіка і 
жінки в мистецтві 
3. Детермінанти відмінностей 
чоловіка і жінки. 
4.Гендерні стереотипи і шляхи 
їх подолання. 

 
44 бали 

 

5. Духовні закони успішних 
взаємовідносин 
6.  Проблеми міжстатевих 
відносин 
7.  Шляхи побудови успішних 
міжстатевих відносин  
 8.  Особливості самотності, її 
діагностика 
 
44 бали 

 9-10. Психологія 
кохан 
11. Особливості 
сексуальних 
міжстатевих відносин 
 12. Культура 
сексуальних відносин. 

 
 
44 бали 

13 Дошлюбна поведінка 
партнерів. 
14. Рефлексивна складова 
самосвідомості як чинник 
успішності шлюбу 
15. Специфіка сімейного 
спілкуванн 
16. Причини сімейних конфліктів 
та способи їх усунення  
44 бали 
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Самостійна 
робота  

Виконання сам. завдань до модуля  
(див. 6.2.)  
5 балів 

Виконання сам. завдань до модуля 
(див. 6.2.)  
 5 балів 

Виконання сам. завдань 
до модуля (див. 6.2.)   
5 балів 

Виконання сам. завдань до модуля 
(див. 6.2.)  
5 балів 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота – 
25 балів 

Модульна контрольна робота –  
25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна робота – 
25 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 308  
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3, 08 

Підсумковий 
контроль 

Залік  
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 
1. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 

женщины / Е.П Ильин. – СПб., 2003. – 544 с. 
2. Психологія сім’ї: навч. посібник / За заг. ред. В. М. Поліщука. – 

Суми: Університетська книга, 2009. – 239 с.  
3. Райгородський Д.Я. Психология и психоанализ любви. Учебное 

пособие для факультетов психологи, педагогики и социальной работы /             
Д.Я.  Райгородський. – Самара: Издательский Дом «БАХРАМ-М», 2007. – 
688 с. 

Додаткова література: 
4. Г. Джон. Мужчины с Марса, женщины с Венеры Текст / Джон Грей [ 

пер. с англ.] . – М.: ООО Издательство «София», 2011. – 352 с.  
5. Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений (Мужчина и женщина) /             

А. Пиз, Б. Пиз  – М., 2007. – 400 с. 
6. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клециной. – 

СПб., 2003. – 480 с. 
7.  Целуйко В.М. Супружеская перестрелка с улетальным исходом. Как 

спасти отношения и стоит ли это делать / В.М.Целуйко. – М.: У-Фактория, 
2008. – 115 с. 

8. Щербатых Ю.В. Психология любви и секса. Популярная 
энциклопедия / Ю.В. Щербатых. – М.: Эксмо, 2003. – 608 с. 

9.  Хорни К. Психология женщины. Самоанализ // К. Хорни – П., 2013. 
– 320 с.. 

9. Додаткові ресурси  
1. Столярчук О.А. Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб. – Режим 

доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/19502/1/O_Stoliarchuk_PSS_IL.pdf 
2. Клецина И.С. Психология половых различий в контексте гендерных 

исследований // Gross Vita. – Вып. 2. – Режим доступу: 
http://giacgender.narod.ru 
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