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Самостійна робота 3 (2год), ЗМ2, Т3 

Тема: Соціологія сім'ї. Гендерна соціологія. 

Мета: навчити студентів оперувати поняттями пов’язаними з 

соціологічною категорією "сім’я", вчити розглядати сім’ю як соціальний 

інститут, орієнтуватись в поняттях "гендер", "стать";  

розвивати уміння використовувати набуті знання; 

виховувати повагу до сімейно-духовних цінностей людства. 

Міжпредметні зв’язки: психологія, історія, філософія. 

Використана література: 

 

1. "Соціологія" за ред.. В.Г. Городяненка. Київ "Академія" 2008р. 

2. В.М. Піча. "Соціологія"  Київ "Каравела" 2015р. 

3. Лукашевич М.Й. "Соціологія". Підручник. Київ 2006. 

4. Соціологія: навч.посіб. /за ред. В.І. Докаша – Чернівці: Чернівецький нац.. 

ун-т, 2012 р. 

 

План 

 

1.Теорії фемінізму. 

2.Демографічна ситуація в Україні. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час підготовки до самостійної роботи слід звернути увагу на 

запропоновані підручники та поданий нижче матеріал. Розкривати питання слід 

в повному обсязі. 

1.Фемінізм — науковий напрям і суспільний рух, метою якого є повна 

рівноправність чоловіків і жінок у всіх сферах життя. 

Першим документом фемінізму вважають «Декларацію прав жінки та 

громадянки», написану француженкою Олімпією де Гуж у 1791 р., в якій було 

заявлено, що жінка має такі самі права на свободу, володіння власністю, як і 

чоловік. Але на заваді цьому є «тиранія сильної статі». Декларація викликала в 

суспільстві потужний спротив, особливо фраза: «Якщо жінка має право зійти на 

ешафот, то вона повинна мати право зійти і на трибуну». До речі, О. де Гуж за 

доносом була гільйотинована. Пізніше, в 1793 р., Конвент ухвалив рішення про 

заборону жіночих клубів, а через два роки заборонив жінкам збиратися у 

громадських місцях. Громадянський кодекс проголосив, що жінка не має ніяких 

громадських прав та повинна підкорятися своєму чоловікові. Тобто ідеал 

«свободи, братерства та рівності» був призначений регулювати відносини тільки 

між чоловіками. 

У 60-ті роки XX ст. оформилося три напрями неофемінізму: 

1. Ліберальний. Основні вимоги його — ліквідація дискримінації жінок, 

законів, що обмежують їх права.  

2. Радикальний. Виходить з того, що головним злом, яке породжує 

нерівність жінок, є чоловічий шовінізм. Тому необхідно зруйнувати все створене 

чоловіками, передусім державу.  
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3.  Марксистський (соціалістичний). Жіночу пригніченість розглядає  як 

продукт капіталістичних і патріархальних суспільних відносин, вважаючи 

можливим їх звільнення із завершенням капіталістичної фази та подоланням 

чоловічого контролю. Його прихильники стверджують, що дискримінація жінок 

вигідна капіталізму. Недооцінка жінок на роботі, значно нижча оплата праці, ніж 

у чоловіків, перетворює їх на резервну «армію дешевої праці». 

2.Демографічна ситуація в Україні. 

Нині в Україні переважають прості сім'ї, які у своєму складі мають 

подружжя з дітьми (будь-якого віку) або без них. На сім'ї такого типу припадає 

майже 75%. А от сім'ї, які складаються з двох і більше подружніх пар, становлять 

лише 4,8%. Це в основному сім'ї, в яких діти, що одружились, живуть разом з 

батьками. Значна категорія сімей, у складі яких немає подружньої пари. 

Процеси етнічної асиміляції приводять до утворення етнічно змішаних 

сімей, які об'єднують осіб різних національностей. У міських поселеннях, де 

більше можливостей міжнаціонального спілкування, частка їх майже у три рази 

більша, ніж на селі. 

Перебуваючи у тісному взаємозв'язку із соціальним організмом, будучи 

його невід'ємною частиною, сім'я неминуче реагує на будь-які позитивні й 

негативні зміни у всій соціальній системі, підпадаючи під її вплив. Водночас вона 

сама впливає на її функціонування і розвиток. Спад виробництва, інфляція, 

безробіття, невпевненість у завтрашньому дні, що стали прикметами нашого 

життя, сприяють виникненню деяких негативних моментів у функціонуванні і 

розвитку сім'ї, послабленню ЇЇ стабільності. Радикальні реформи щодо 

оздоровлення економічного, соціально-політичного та духовного життя нашого 

суспільства позитивно впливатимуть на зміцнення сім'ї, збагачення її соціальних 

функцій. 

Водночас розвиток сім'ї, зміцнення її і стабілізація - справа не тільки 

держави і суспільства, а й кожної подружньої пари, оскільки суспільство не може 

передбачити всі конкретні нюанси обстановки в сім'ї тієї чи іншої людини. 

Питання для закріплення матеріалу: 

1.Що таке фемінізм? 

2.Як впливає на сучасне життя феміністичні настрої? 


