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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

денна форма 
навчання

Кількість кредитів -  
4,5

Г алузь знань: 05 -  
Соціальні та 
поведінкові науки

Обов’язкова навчальна 
дисципліна

Спеціальність: 052 -  
Політологія

Модулів -  2
Освітньо-професійна
програма:
Політологія.
Гендерні студії

Рік підготовки
Змістовних модулів-2 1-й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання (реферат, 
дослідження)

Семестр

1-й

Загальна кількість годин - 
135

Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -  3 
самостійної роботи 
студента -  5

Освітньо-
кваліфікаційний

рівень:
магістр

24
Практичні, семінарські

22
Лабораторні

-
Самостійна робота

89
Індивідуальні завдання

-
Вид контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної та 

індивідуальної роботи: 46/89

з



2. Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета - засвоєння студентами бази знань з основ теорії та практики 

формування тендерної політики на міжнародному, державному, регіональному 

та місцевому рівнях влади; придбання ними умінь і навичок, необхідних для 

здійснення тендерного аналізу і експертизи при вивченні політичних явищ, 

процесів, владних взаємовідносин.

Основними завданнями курсу тендерної політики є:

• Академічне завдання: формування у студентів тендерної

компетентності, широкої бази знань з основних напрямків тендерної теорії та 

політики.

• Практичне завдання: розвиток умінь і навичок тендерного аналізу 

соціальних і політичних інститутів, законодавства, практик і процесів.

• Прикладне завдання: проведення тендерної експертизи політичних 

рішень і документів.

• Інноваційне завдання: формування установок на тендерно-чутливий 

професійний світогляд і толерантну взаємодію, що сприятимуть виробленню 

навиків розпізнавання і вирішення тендерних конфліктів у політичній і 

громадській сферах.

• Компаративістське завдання: проведення порівняльного аналізу 

гендерної політики в України, країнах Європейського союзу, інших регіонах 

світу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:

• основні методологічні підходи і теоретичні моделі у 

дослідженні проблеми тендеру та тендерних стосунків;

• суть, роль і місце тендерного підходу в політичних теоріях і в 

системі наук про суспільство;

• категоріально-понятійний апарат гендерної політики;

• основні моделі/концепції, структуру та зміст гендерної політики;
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• специфіку діяльності основних суб’єктів гендерної політики 

(держави, політичних партій, громадських рухів, об’єднань);

• базові засади діяльності політичних і правових інститутів в сфері 

реалізації гендерної політики на міжнародному, державному, регіональному і 

місцевому рівнях влади;

• міжнародні документи стосовно тендерних проблем та міжнародні 

нормативно-правові інструменти реалізації політики просування рівних прав і 

рівних можливостей для чоловіків і жінок;

• особливості національного механізму правового забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

вміти:

• аналізувати основні політичні процеси в тендерному вимірі;

• критично оцінювати тендерні проблеми в державному управлінні 

та житті суспільства;

• характеризувати національне законодавство в контексті його 

дотримання міжнародних правових стандартів гендерної рівності;

• критично оцінювати практичну діяльність політичних інститутів з 

точки зору тендерного підходу;

• давати оцінку рішенням, які пов’язані із тендерними аспектами 

державної політики;

• аналізувати вплив політичних сил та соціальних груп на 

формування гендерної політики;

• проводити тендерну експертизу законодавства та тендерний аналіз 

соціальної політики.

На вивчення навчальної дисципліни відведене 135 годин, 4,5 кредитів ЕСТБ. 

Форма підсумкового контролю успішності: ЗАЛІК
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3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

«гендерна політика» 

Змістовий модуль І. 
Теоретнко -  методологічні засади курсу «Гендерна політика».

Тема 1. Введення в курс і проблематику гендерної політики. Об’єкт, 

предмет та завдання курсу «Гендерна політика». Гендер як категорія аналізу 

соціально-політичних процесів. Поняття гендерного підходу. Виникнення та 

розвиток жіночих та тендерних досліджень. Зв'язок категорій гендерної 

політики з категоріями інших наук.

Тема 2. Тендерні теорії та напрями тендерних досліджень. Сприйняття 

чоловіка та жінки в історії західної філософії (стародавня філософія: 

Арістотель; середньовічна християнська філософія: Ф. Аквінский, Св.

Августин, Ф. Александрійський, Г. Інститорис, Е. Кант; А. Шопенгауэр, Ф 

Ніцше; початок XX століття О. Вейнінгер, Г. Зіммель, Э. Фромм, 3. Фрейд; 

сучасність: квир-теория - Т. Лауретес, Э. Гросс, Д. Хелперін, І. Сэджвик).

Класичні і сучасні напрями розвитку гендерної теорії та тендерних 

досліджень. Структурний функціоналізм і теорія статевих ролей (Т. Парсонс, Р. 

Бейле, Н. Белл, Е. Фогель). Теорія конфлікту в тендерних стосунках (Р. 

Коллінз). Марксизм, неомарксизм і гендерна теорія (Л. Морган, Ф. Енгельс, X. 

Хартман, А. Коллонтай). Психоаналітичний підхід до проблеми статевих 

відмінностей (3. Фрейд, Н. Ходороу, Е. Берн). Гендер як стратифікаційна 

категорія (М. Вебер, Е. Гідденс). Сучасні інтерпретації тендерних стосунків. 

Теорія соціального конструювання гендеру (П. Бергер, Т. Лукман, І. Гофман, 

Г. Гарфінкель) Стать як культурна метафора. Теорія гендерної системи (Г. 

Рубін, Р. Коннелл).
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Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурннй феномен. Витоки та передумови 

виникнення жіночого руху. Стимулюючі фактори зростання самосвідомості 

жінок. Жіночий рух: форми, завдання, історія становлення та розвитку. 

Жіночій рух як ідеологія і практика суспільних змін.

Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні. 

Відродження жіночого руху у незалежній Україні та його вплив на формування 

тендерної політики

Тема. 4. Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення тендерної 

політики. Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок. Суть та 

зміст феномену фемінізму. Перша хвиля фемінізму (середина XIX ст. - 60-х рр. 

XX ст.): боротьба жінок за виборче право і досягнення юридичного рівноправ'я 

статей. Друга хвиля фемінізму (кінець 60-х- кінець 80-х гг. XX в.): перехід від 

боротьби за рівність прав до боротьби за рівність можливостей для жінок. 

Третя хвиля фемінізму (з 90-м рр. XX ст.): усвідомлення природи

конструювання тендерних ідентичностей. Філософія жіночого існування 

Сімони де Бовуар.

Основні напрями і ідеї фемінізму. Ліберальний фемінізм. Соціалістичний 

фемінізм. Радикальний фемінізм. Психоаналітичний фемінізм. Неофемінізм.

Змістовий модуль II. 

Актуальні проблеми розробки і реалізації тендерної політики

Тема 5. Тендерна політика. Державна тендерна політика: суть, зміст, 

завдання. Принципи тендерної політики. Стратегії тендерної політики (політика 

позитивних дій, антидискримінаційна політика, тендерний мейнстримінг). Типи 

тендерної політики. Сучасні моделі тендерної політики. Механізм реалізації 

тендерної політики. Основні етапи вирішення тендерних суспільних проблем. 

Характерні риси та особливості тендерної політики в Україні.
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Тема 6. Тендерний аналіз політичних практик. Поняття, цілі та методи 

тендерного аналізу. Методологічні та методичні основи тендерного аналізу. 

Основні етапи організації та проведення тендерного аналізу. Гендерна 

експертиза законодавства. Форми і методи імплементації результатів 

тендерного аналізу.

Тема 7. Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики. Поняття 

та ознаки гендерної рівності. Гендерна рівність та дискримінація за ознакою 

статі. Комплексний підхід до вирішення проблем тендерної рівності. 

Міжнародний досвід політико-правового забезпечення гендерної рівності. 

Основні компоненти політики тендерної рівності.

Тема 8. Політична сфера : тендерний аспект. Суть і зміст концепції 

паритетної демократії. Тендерні індикатори ООН та інших міжнародних 

організацій. Гендерний дисбаланс в представництві в органах влади і 

самоврядування. Проблема тендерного розриву. Г ендерне квотування. 

Тендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва. 

Гендерний аспект політичного лідерства.

Тема 9. Економічна сфера: тендерний аспект. Гендерна політика у сфері 

економіки і трудових відносин. Система інститутів гендерної влади в економіці. 

Механізм формування гендерної нерівності у трудових відносинах. Гендерна 

структура зайнятості. Горизонтальна та вертикальна гендерна сегрегація. 

Тендерний часовий розрив. Продуктивна і репродуктивна праця. Тендерна 

дискримінація на ринку праці. Тендерний розрив у рівнях економічної 

активності, зайнятості та безробіття та його причини. Гендерна асиметрія у 

розподілі економічних ресурсів. Теорії домогосподарства. Фемінізація 

бідності. Гендерний аналіз бюджету.
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Тема 10. Тендерна політика у сфері освіти, науки та охорони здоров’я.

Соціальні норми і тендерні відмінності в управлінні освітою. Гендерний вимір 

доступності освіти. Тендерний підхід в освіті. Тендерна просвіта. Тендерне 

виховання. Політико-правовий статус жінки у сфері освіти та науки. Гендерна 

політика у сфері академічної науки.

Індикатори тендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Тендерна 

політика Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров'я. Основні чинники 

тендерних відмінностей захворюваності. Проблема тендерної рівності у сфері 

охорони здоров’я. Тендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони 

здоров’я.

4. Структура навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин відведених на:

лекції
Семін.тап
ракт.заня

ття

Лаб.робот
и Сам.роботу

Індиві
Ду

альну
робот

У
Змістовий модуль І. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ «ТЕНДЕРНА

ПОЛІТИКА»

Тема 1. Введення в курс і 
проблематику тендерної 
політики

2 2 - 9 -

Тема 2. Гендерні теорії та 
напрями тендерних 
досліджень.

4 2 - 9 -

Тема. 3. Жіночий рух як 

соціокультурний феномен. 2 2 - 9 -

Тема. 4. Фемінізм як 

каталізатор виникнення і 

становлення тендерної 

політики.

2 2 - 9 -

Змістовий модуль II
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕНДЕРНОЇ
ПОЛІТИКИ

Тема 5. Гендерна політика.
4 4 - 8 -

Тема 6. Тендерний аналіз 

політичних практик. 2 2 - 9 -

Тема 7. Тендерна рівність 

як базовий принцип 

тендерної політики.
2 2 - 9 -

Тема 8. Політична сфера : 

тендерний аспект. 2 2 - 9 -

Тема 9. Економічна сфера: 

тендерний аспект. 2 2 - 9 -

Тема 10. Тендерна 

політика у сфері освіти, 

науки та охорони здоров’я.
2 2 - 9

Всього 24 22 - 89 -

5. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

І семестр
1 Введення в курс і проблематику тендерної політики 2

2 Класичні та сучасні напрями розвитку тендерної теорії і 
тендерних досліджень

2

3 Жіночий рух як соціокультурний феномен 2
4 Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення 

тендерної політики
2
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5 Актуальні проблеми тендерної політики 2
6 Гендерний аналіз політичних практик 2
7 Гендерна рівність як базовий принцип тендерної 

політики
2

8 Шляхи та механізми утвердження тендерної рівності: 
міжнародний аспект

2

9 Гендер як фактор політики і влади 2
10 Гендерна політика у сфері економіки і трудових 

відносин
2

11 Гендерні аспекти політики у сфері освіти, науки та 
охорони здоров’я

2

Разом 22

6. Самостійна робота

Основними формами самостійної роботи з курсу «Гендерна політика» є:

• вивчення, конспектування та критичне осмислення першоджерел, 

документів, літератури;

• вирішення проблемно-пошукових питань та завдань.;

• складання тез або плану виступу за питаннями семінарського заняття;

• написання реферату, анотацій або есе;

• підготовка доповідей на наукові студентські конференції;

• критичний аналіз довідкових матеріалів, монографій, періодичних 

видань, публіцистики та ін.

Види та тематика індивідуальних досліджень

Проведіть контент-аналіз тендерних досліджень по матеріалах статей, 

опублікованих в журналі «Гендерні дослідження».

Вивчіть досвід роботи одного зі структурних підрозділів місцевої влади з 

точки зору врахування в ній тендерних чинників.

ї ї



Проаналізуйте спеціалізовані жіночі і чоловічі друковані видання, 

порівняєте тематику, форму подання матеріалів представлення образів 

чоловіків і жінок в них.

Проведіть контент-аналіз телевізійних рекламних роликів «Гендерні 

стереотипи у політичній рекламі».

Ознайомтеся з веб-сайтами Інтернету, які містять матеріали по тендерній 

теорії, про жіночі і чоловічі організації, оцініть їх інформативність та вплив на 

широкий загал.

На основі тендерного підходу проведіть аналіз основних документів, що 

регулюють трудові стосунки.

Проаналізуйте тендерний аспект статистичні матеріали про здоров'я 

населення інформацію про медико-соціальні програми.

Напишіть есе на тему «Як жінці стати політичним лідером».

Теми рефератів

• Гендерна політологія, як новий напрям політичних наук.

• Гендерний підхід: суть, зміст, політична практика.

• Основні етапи розвитку жіночих та тендерних досліджень.

• Молодіжні субкультури і сексуальна революція 1 9 6 0  - 1 9 7 0 - х  рр. та 

їх вплив на розвиток тендерних досліджень .

• Основні тенденції розвитку концепції «Паритетної демократії».

• Психоаналітичний підхід до проблеми статевих відмінностей (3. Фрейд,

Н. Ходороу, Е. Берн).

• Гендер як стратифікаційна категорія.

• Особливості жіночого руху в Україні.

• Жіночій рух на Чернігівщині

• Основні етапи розвитку фемінізму: характерні риси та особливості.

• Фемінізм: ідеологія, політика, практика.

• Ліберальний фемінізм: основні засади та історичний досвід.
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• Соціалістичний та марксистський фемінізм: ідейно - теоретичні джерела 

та еволюція розвитку.

• Фемінізм у контексті розвитку психоаналізу, фрейдизму та 

неофрейдизму.

• Стратегії тендерної політики: теорія і практика.

• Від чого залежить ефективність тендерної політики держави ?

• Характерні риси та особливості тендерної політики в Україні.

• Основні етапи тендерної експертизи законодавства.

• Основні прояви тендерної нерівності в політичній сфері.

• Гендерні аспекти міграційної політики у сучасному світі.

• Політична влада і тендерне рівноправ 'я.

• Глобалізація і тендер.

• Роль тендерної рівності у формуванні демократичної правової України.

• Міжнародний досвід політико-правового забезпечення тендерної рівності.

• Гендерний аспект парламентаризму.

• Причини тендерного дисбалансу в представництві в органах влади і 

самоврядування та шляхи його подолання.

• Конституція України про рівність прав і можливостей чоловіків і жінок.

• Телебачення як засіб формування політичних тендерних стереотипів.

• Механізм формування тендерної нерівності у трудових відносинах.

• Причини тендерної дискримінації на ринку праці та шляхи її подолання.

• Соціальна політика у сфері охорони здоров’я: тендерний підхід

7. Методи контролю

Вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальне 

стандартизоване опитування за карточками, тестами; оцінка активності 

студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень



і визначень, доповнень;письмова контрольна робота; перевірка конспектів 

лекцій і рекомендованої літератури; перевірка і оцінка рефератів індивідуальна 

співбесіда зі студентом на консультаціях.

Питання для підсумкового контролю знань

1. Об’єкт, предмет та завдання курсу «Гендерна політика».

2. Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів.

3. Поняття тендерного підходу.

4. Виникнення та розвиток жіночих та тендерних досліджень.

5. Сприйняття чоловіка та жінки в історії західної філософії.

6. Класичні і сучасні напрями розвитку тендерної теорії та тендерних 

досліджень

7. Жіночий рух: форми, завдання, історія становлення та розвитку. 

Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні.

8. Відродження жіночого руху у незалежній Україні та його вплив на 

формування тендерної політики

9. Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок.

10. Суть та зміст феномену фемінізму.

11. Основні етапи розвитку фемінізму.

12. Основні напрями і ідеї фемінізму.

13. Державна тендерна політика: суть, зміст, завдання.

14. Стратегії тендерної політики (політика позитивних дій, 

антидискримінаційна політика, тендерний мейнстримінг).

15.Типи тендерної політики.

16. Сучасні моделі тендерної політики.

17.Механізм реалізації тендерної політики.

18.Характерні риси та особливості тендерної політики в Україні.

19.Поняття, цілі та методи тендерного аналізу.

20.Методологічні та методичні основи тендерного аналізу.

21.Поняття та ознаки тендерної рівності.
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22.Міжнародний досвід політико-правового забезпечення тендерної рівності.

23.Суть і зміст концепції паритетної демократії.

24.Тендерний аспект політичного лідерства.

25.Тендерний дисбаланс в представництві в органах влади і самоврядування.

26.Тендерне квотування.

27.Тендерний аспект електоральних відносин та політичного 

представництва.

28.Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин.

29.Тендерна дискримінація на ринку праці.

30.Тендерний підхід в освіті.

31.Гендерна політика у сфері академічної науки.

32.Гендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони здоров’я.

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів (шкала
національна та ЄКТС (ЕСТ8)

Рейтинговий
показник

У п’ятибальній 
системі

За
шкалою

ЄКТС
(ЕСТБ)

Рівень
компетентності Критерії оцінювання

90 -  ю о 5
«відмінно» А Високий

(творчий)

Студент виявляє особливі 
творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати 
знання, без допомоги 
викладача знаходить 
джерела інформації, 
використовує набуті 
знання і вміння в 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розвиває власні 
обдарування і нахили.

8 5 - 8 9 4
«добре» В

Достатній
(конструктивно-

варіативний

Студент вільно володіє 
вивченим обсягом 
матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно 
розв’язує вправи і задачі в 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, 
кількість яких незначна.
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сл 1 со с

Студент вміє зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача, в 
цілому самостійно 
застосовувати її на 
практиці, контролювати 
власну діяльність, 
виправляти помилки, 
серед яких є суттєві, 
добирати аргументи на 
підтвердження певних 
думок.

1о

3
«задовільно»

Б

С ередній
(репродуктивний)

Студент відтворює значну 
частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання 
і розуміння основних 
положень, 3 допомогою 
викладача може 
аналізувати матеріал, 
виправляти помилки, 
серед яких є значна 
кількість суттєвих.

6о -  69 Е

Студент володіє 
матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
продуктивному рівні.

3 5 - 5 9

2
«незадовільно»
3 можливістю 
повторного 
складання

ЕХ

Н изький
(рецептивно-

продуктивний)

Студент володіє 
матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 
становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу.

1 - 3 4

1
«незадовільно»
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни

Е

Студент володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного 
розпізнання і відтворення 
окремих фактів, 
елементів, об’єктів.

Модуль 1 оч
о П

ід
е/ а

Н А
я е=о5й С

ум
а
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ЗМ1 шдз залік

пр пр пр пр пр пр пр
Співб
есіда

8
5 5 5 5 5 5 5 Оо

3 М2 "

пр пр пр пр пр пр пр пр 10 реферат

5 5 5 5 5 5 5 5 7

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточна успішність навчання студентів оцінюється за п’ятибальною 

шкалою:

5 балів -  студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, 

послідовно, грамотно й логічно його викладає, правильно обґрунтовує 

прийняття рішення, уміє самостійно узагальнити і викласти суть розглянутої 

проблеми, не відчуває труднощів з відповідями при зміні завдань, з можливих 

варіантів вибирає найкращу відповідь. Адекватно вміє дати узагальнену 

характеристику теорії і практиці. Вміє переносити теоретичні знання у 

площину практики. Вміє робити правильні висновки.

Із загального обсягу студент правильно виконує 90-100% завдань.

4 бали студент твердо знає весь програмний матеріал, грамотно і по 

суті викладає його, не допускає суттєвих неточностей при виборі відповіді, 

тобто вибирає правильну, але не найкращу відповідь; правильно застосовує 

теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, володіє 

необхідними навичками і прийомами їх виконання, але для визначення 

дійсного ступеня знань студента викладач змушений задавати додаткові 

запитання і уточнити окремі відповіді. Вміє розв’язувати ситуаційні завдання 

середньої важкості.

Із загального обсягу студент правильно виконує 71-89% завдань.

З бали студент знає тільки основний матеріал, передбачений 

програмою, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, обирає 

недостатньо чіткі формулювання, порушує послідовність у викладенні
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програмного матеріалу, проявляється невпевненість у вирішенні завдань 

практичного характеру. Студент спроможний розв’язати прості завдання.

Із загального обсягу студент правильно виконав 50-70% завдань.

2 бали студент не знає значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень курсу, з 

великими труднощами використовує теоретичні відомості при виконанні 

завдань.

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше ЗО - 49% 

завдань.

0 балів -  студент за допомогою викладача намагається відтворити 

матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, 

аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; студент із 

помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.

Із загального обсягу студент правильно виконав менше 30% завдань

10. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Гендерна політика» 

включає:

- програму з навчальної дисципліни «Гендерна політика»;

- опорні конспекти лекцій;

- навчальні посібники з тендерної проблематики в бібліотеці НДУ;

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних 

занять;

- завдання для самостійної роботи студентів;

- тестові завдання до семінарських, практичних занять;

- модульні контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу;

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного 

опрацювання фахової літератури, написання рефератів, наукових робіт;
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нормативні документи.

11. Рекомендована література

Основна:
1. Гендер і державна політика : навч. посібник [пер. з англ. / упо- ряд. 

П. Ренкін]. - К.; Основи, 2004. - 394 с.

2. Тендерний аналіз українського суспільства. -  К.: ПРООН, 1999. -

293 с.

3. Тендерний розвиток у суспільстві; конспекти лекцій. -2-е вид. - К.; 

Фоліант, 2005. - 351 с.

4. Ґендер і державна політика : навч. посібник. -  К. : Основи, 2004. -

394 с.

5. Журженко Т. Социальное воспроизводство и гендерная политика в 

Украине / Т. Журженко. - Харьков ; Фолио, 2001. - 240 с.

6. Мельник Т. М. Творення суспільства тендерної рівності : 

міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з тендерної рівності. - К.: Стилос, 

2010. - 440 с.

7. Основи теорії тендеру : навч. посібник / відповід. ред. Скорик М. М. 

-К . : К.І.С., 2004. -  536 с.

Додаткова:
8. Антология гендерных исследований. Сб. пер. / Сост. и комментарии 

Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. - 384 с.

9. Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав человека/ 

Светлана Айвазова. — М.: Эслан, 2001. — 80 с.

10. Батлер Д. "Психика власти: теории субъекции." - Харьков: ХЦГИ; 

СПб.: Алетейя, 2002. - 168 с.

11. Бовуар, Симона де. Друга стать : у 2 т. / пер. з фр. Н. Воробйової, П. 

Воробйова, Я. Собко. -  К.: Основи, 1995. -  392 с.

12. Введение в гендерные исследования : [учеб, пособие для вузов / под 

общ, рсд, И. Костиковой]; Моек. гос. ун-т им. М, Ломоносова. - [2-е изд.,
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перераб. и доп.], - М.: Аспект Пресс, 2005. -252 с.

13. Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. 

С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001,- 991 с.

14. Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.,Эдиториал 

УРСС, 2003. -  320 с.

15. Гендер и общество в истории/ под. ред.: Л.П.Репиной,

A.B.Стоговой, А.Г.Суприянович; Институт истории ГУГН; Институт всеобщей 

истории РАН; Научно-образовательный центр по истории. — СПб.: Алетейя, 

2007. — 696 с.

16. Тендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями

вдосконалення. -  Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. - 192 с.

17. Гендерная экспертиза и социальная политика: сб. ст. в 2-х томах:

том 1 / ред.-сост. Е.В.Изотова., Е.В.Кочкина , Е. В.Машкова ; Общественная 
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Додаток А.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичні заняття 

Змістовий модуль І.

Теоретико -  методологічні засади курсу «Тендерна політика».

Тема 1. Введення в курс і проблематику тендерної політики (2 год).

1. Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів.

2. Суть і зміст поняття гендерного підходу.

3. Причини виникнення та основні тенденції розвитку жіночих та 

тендерних досліджень.
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Абубахирова Н. А. Что такое "гендер"? // Общественные науки и 

современность. - 1996. - № 6. - С. 123-126.

Антология гендерных исследований: Сб. пер. / Сост. й комментарии Е. Й. 

Гаповой, А. Р. Усмановой. -  Минск: Пропилен, 2000.

Аусландер Л. Женские + феминистские + мужские + лесбийские-гей + 

квир исследования = гендерные исследования? // Гендерные исследования. — 

Харьков: ХЦГИ. -  2000. - № 5,- С. 43-72.

Введение в гендерные исследования: [учеб, пособие для вузов / под общ. 

ред. И. Костиковой]; Моек. тс. ун-т им. М. Ломоносова. - [2-е перераб. и доп.].

— М.: Аспект Пресс, 2005. - 252 с.

Грицяк Н. Особливості розвитку тендерних досліджень в Україні / Н. 

Грицяк // Ефективність державного управління : зб. наук, праць Львівського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ 2003. - 

Вии. 3. - С. 32-37.

Лазар І. Особливості розвитку тендерних теорій і концепцій / І. Лазар // 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук, праць. - X.: Вид-во
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ХарРЇН АДУ „Магістр", 2006. - № 2 (28) - ЧЛ,- С. 268-277.

Маланчук - Рибак О. Українські жіночі студії: історіографія та 

історіософія. — Львів, 1999.

Чухим Н. Тендер та тендерні дослідження у XX ст.. // ї. Незалежний 

культурологічний часопис. -  Львів, 2000. -  Число 17. -  С. 22 -  29.

г т і  ^  Т /*  • • __  •• • ••  •Тема 2. Класичні та сучасні напрями розвитку тендерної теорії і тендерних 

досліджень (2 год).

1. Сприйняття чоловіка та жінки в історії західної філософії.

2. Класичні напрями розвитку тендерної теорії та тендерних 

досліджень.

3. Сучасні інтерпретації тендерних стосунків (Теорія соціального 

конструювання гендеру; стать як культурна метафора; теорія тендерної 

системи.
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Харьков: ХЦГИ. -  2000. - № 5,- С. 43-72.
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Габриэлян Н. М. Пол. Культура. Религия // Общественные науки и 
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Гендерология и феминология: учебно-методическое пособие для

студентов по специальности 040101 «Социальная работа в системе 

здравоохранения» / Сост. к.п.н. В.И. Чумаков; -  Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 

2010 .

Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социология гендерных отношений и 

гендерный подход в социологии // Социологические исследования. 2000. - №

11. - С. 15-24.

Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера как 

феминистская теория // Женщина. Гендер. Культура. — М., 1999.

Коллонтай А. М. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1972.

Лазар І. Особливості розвитку тендерних теорій і концепцій / І. Лазар // 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук, праць. - X.: Вид-во 

ХарРЇН АДУ „Магістр", 2006. - № 2 (28) -  ЧЛ .- С. 268-277.

Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции "Я" // 

Инстанция буквы, или Судьба разума после Фрейда. М.: Логос, 1997. - С. 7-14.

Основи теорії гендеру: навчальний посібник / (В.П. Агаєва, В.В. Близнюк,

І.О. Головашенко). - К :  К.І.С., 2004. -  536 с.

СмелзерН. Социология. М.: Феникс, 1998.

Феминология. Семьеведение: Учеб. пособие / Под ред. Л. Т. Шинелевой. 

М.: Союз, 1997.

Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности // Психология 

бессознательного. М.: Просвещение, 1989.

Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен (2 год).

1. Витоки та передумови виникнення жіночого руху.

2. Жіночий рух: форми, завдання, основні етапи становлення та

розвитку.

3. Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні.

4. Відродження жіночого руху у незалежній Україні та його вплив на

формування тендерної політики
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конференції (Одеса, жовтень 1994). -К ,  1994.
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Теория и история феминизма / Учебное пособие / 3. Баблоян. -  X.: Ф- 

Пресс, 1996. - 388 с.

Тема. 4. Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення тендерної 

політики (2 год).
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1. Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок. Суть та 

зміст феномену фемінізму.

2. Основні етапи розвитку фемінізму: характерні риси та особливості.

3. Основні напрями і ідеї фемінізму.

Література
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Змістовий модуль II.

Актуальні проблеми розробки і реалізації тендерної політики

Тема 5. Актуальні проблеми тендерної політики (2 год).

1. Державна тендерна політика: суть, зміст, завдання. Принципи

тендерної політики.

2. Стратегії тендерної політики (політика позитивних дій,

антидискримінаційна політика, тендерний мейнстримінг).

3. Типи тендерної політики.

4. Сучасні моделі тендерної політики.

5. Механізм реалізації тендерної політики.

6. Характерні риси та особливості тендерної політики в Україні.
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