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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – сформувати в студентів здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми на регіональних ринках праці, виробити 
практичні навички з вибору й обґрунтування рішень державної та регіональної 
гендерної політики. Основний зміст дисципліни ґрунтується на застосуванні сучасних 
теорій та методів дослідження сучасних процесів на ринку праці, гендерних 
диспропорцій із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за умов 
недостатності інформації. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
Для успішного оволодіння знаннями з дисципліни «Географія праці та гендеру» 

студенти повинні:  
мати базові знання з курсів основ суспільної географії, соціальної географії, 

географії населення та розселення, економічної географії; 
вміти аналізувати причини та оцінювати наслідки демографічних і міграційних 

процесів для формування працересурсного потенціалу в регіонах, гендерних 
диспропорцій; 

володіти методами аналізу і синтезу географічної інформації, порівняльно-
географічного аналізу, групування та типізації. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Географія праці та гендеру» є складовою ОП «Урбаністика 

та міське планування» підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 Географія. 
Дисципліна «Географія праці та гендеру» є вибірковою і викладається студентам у VI 
семестрі (на третьому курсі) в обсязі 5 кредитів ECTS. Навчальна дисципліна 
присвячена вивченню теоретичних та методичних засад географії праці та гендеру; 
основних концептів ринку праці, зайнятості та безробіття;  моделей, кон’юнктури, 
галузевої та територіальної структури ринку праці; регулювання та управління ринком 
праці; гендерної рівності в суспільстві; регіональних особливостей гендерних 
співвідношень на ринку праці; регіональних особливостей гендерної дискримінації; 
гендерної політики.  

 
4. Завдання (навчальні цілі) вивчення дисципліни:   

ознайомлення студентів з просторовою організацією соціальної сфери з 
врахуванням причинно-наслідкових зв’язків соціальних та економічних процесів на 
світовому, державному і регіональному рівнях (СК2); 

формування у студентів вмінь та навичок власного осмислення, доцільного та 
критичного використання теорій, концепцій, ідей для пояснення сучасних процесів на 
ринку праці, гендерних диспропорцій в контексті сталого розвитку України (СК7); 

формування у студентів вмінь та здатності реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини (ЗК11). 
  
5. Результати навчання за дисципліною:  



Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність∗) 
Форми 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 сутність сучасних теорій та концепцій 
ринку праці, географії гендеру; 

Лекція, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

Виступи, 
доповнення 

на 
семінарських 

заняттях, 
тематичні 
контрольні 

роботи, 
іспит  

10% 

1.2 основні поняття та терміни для 
характеристики /аналізу/оцінки 
регіональних ринків праці та гендерних 
співвідношень у різних сферах людської 
діяльності; 

Лекція, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота  

10% 

1.3 особливості впливу демографічних, 
міграційних та освітньо-кваліфікаційних 
процесів на відтворення трудових 
ресурсів; 

Лекція, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

10% 

1.4 сучасні тенденції, основні просторові 
характеристики (якісні та кількісні) 
світового, національного та регіональних 
ринків праці, гендерних диспропорцій на 
ринку праці та в державному управлінні; 

Лекція, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

10% 

1.5 сутність регулювання ринку праці на 
різних ієрархічних рівнях та гендерної 
політики. 
 

Лекція, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота  

10% 

2.1 демонструвати знання та розуміння 
предметної області дисципліни при 
компонентній та комплексній 
характеристиці / аналізі / оцінці процесів 
формування, використання та розподілу 
трудових ресурсів у їх взаємозв’язку; 

Семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота  

 
 
 
 
 
 
 

Виступи, 
доповнення 

на 
семінарських 

заняттях, 
тематичні 
контрольні 

роботи,  
іспит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40% 

2.2 розкривати причинно-наслідкові зв’язки 
процесів і явищ, які зумовлюють 
формування ринків праці різного 
ієрархічного рівня, визначати 
кон’юнктуру та рівень напруженості на 
ринках праці; 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

2.3 кількісно і якісно аналізувати гендерні 
співвідношення і виявляти гендерні 
диспропорції на ринку праці та у 
державному управлінні; 

Семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота  

2.4 здійснювати моніторинг гендерної 
рівності в суспільстві та розробляти 
гендерні портрети регіонів. 

Семінарські 
заняття  

3.1 Комунікація: здатність використовувати Семінарські Виступи, 5% 

                                           
 



комунікативні навички і технології, 
ініціювати пошук компромісних рішень,  
вміти  реалізувати  свої  права  та 
обов’язки як члена суспільства. 

заняття, 
вирішення 

конкретних 
задач та 
ситуацій 

доповнення 
на 

семінарських 
заняттях, 

іспит 
4.1 Автономність та відповідальність:  

розуміння особистої відповідальності при 
аналізі та прийнятті управлінських рішень 
в сфері гендерної політики та регулювання 
регіональних ринків праці. 

Семінарські 
заняття, 
вирішення 

конкретних 
задач та 
ситуацій 

Виступи, 
доповнення 

на 
семінарських 

заняттях, 
тематичні 
контрольні 

роботи, 
іспит 

5% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 
 

 
7. Схема формування оцінки 
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами виступів на семінарах, написання письмових тематичних контрольних робіт, 
іспиту.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 
належному рівні така:  

результати навчання – 1.1 – 1.5 (знання) –  до 50%;  
результати навчання – 2.1-2.4  (вміння) – до 40%;  
результати навчання – 3 (комунікація) – до 5%;  
результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – до 5%. 

7.1. Форми оцінювання студентів 
У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у формі лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна іспитом. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом 

семестру є сумою балів, що були отримані при оцінюванні роботи на семінарських 
заняттях та виконанні тематичних контрольних робіт.  

Організація оцінювання: Робота на семінарських заняттях оцінюється по 
виконанню, відповідно до графіка проведення семінарських занять. Тематичні 
контрольні роботи проводяться у тестовій формі. 

Умови допуску до іспиту: рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 
балів. Для студентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований 

                           Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

1.  Знати і розуміти основні види географічної 
діяльності, їх поділ (Р02) 

+ +    + +     

2.   Пояснювати особливості організації 
географічного простору (Р03) 

+  + + + + + +  + + 

3.    Аналізувати географічний потенціал 
території (Р04) 

+  + + + + + + + + + 



мінімум) кількість, обов’язковою умовою для отримання допуску до іспиту є 
написання рефератів за питаннями пропущених чи недостатньо засвоєних тем. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту проводиться в письмовому форматі. 
Максимальна кількість балів під час іспиту – 40, мінімальна кількість балів, що 
додаються до семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на 
іспит). 
          Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію 
освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка», введеного в дію наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 
7.2. Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 



 
88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

Теми 
Кількість годин 

лекції семінарські 
заняття 

самостійна 
робота 

Частина 1 . Теоретичні та методичні основи географії праці  
та гендеру 

Тема 1. Географія праці як суспільно-географічна 
наука.  2 2 2 

Тема 2. Відтворення трудових ресурсів. 4 4 10 
Тема 3. Концепт ринку праці.  Концепт 
регіонального ринку праці. 4 4 8 

Тема 4. Географія гендеру. Феміністична 
географія.  2 2 10 

Тема 5. Гендерна культура. Гендерна рівність. 4 4 10 
Частина 2.  Ринок праці та гендерна рівність в світі та в Україні 

Тема 6. Світовий ринок праці. Національний та 
регіональні ринки праці в Україні.  6 6 20 

Тема 7. Гендерні аспекти ринку праці.  4 4 10 
Тема 8. Регулювання Світового ринку праці. 
Державне регулювання ринку праці.  2 2 10 

Тема 9. Гендерні аспекти державного управління. 2 2 10 
Всього 30 30 90 

 
Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 

лекцій – 30 год. 
семінарських занять – 30 год. 
самостійна робота – 90 год. 
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