
Повна назва: Гендерні аспекти в політиці 

Статус: Вибіркова. 

Мета: Гендерні аспекти в політиці (політичні науки) – один з курсів в комплексі 

дисциплін політологічного напряму. Засвоєння курсу сприятиме формуванню професійного 

та загальноосвітнього рівня майбутніх спеціалістів в галузі політології, які будучи залучені 

до загальноцивілізаційних процесів, будуть ознайомлені з основами теорії та практики 

формування гендерної рівності  на основі паритетної участі в політичній діяльності. Курс є 

спеціальною навчальною дисципліною для студентів, які вивчають цю науку як фахову. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Гендерні аспекти в політиці» (3 кредити ECTS, 90 год.) розроблений за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (14 годин), групові заняття (28 годин), 

самостійну роботу (48 годин), систему контролю та обліку знань. Викладається в 4-у 

триместрі. Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкової контрольної 

роботи за модулями й складання іспитів. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Модуль І. Теоретико-методологічні засади курсу «Гендерні аспекти в політиці» 

Тема 1. «Гендерні аспекти в політиці» в системі соціально-гуманітарних знань. 

Тема 2. Гендерний аналіз політики – дієвий конструкт дослідження владних відносин  

Модуль III. Феміністичний рух і гендерна політика в Україні та світі. 

Тема 3. Жіночий фактор у всіх сферах людського життя. 

Тема 4. Вплив жінок - політичних діячів на гуманізацію політики. 

Модуль III. Феміністичний рух і гендерна політика в Україні та світі. 

Тема 5. Історія жіночого руху та фемінізму в світі та в Україні. 

Тема 6. Використання законів про права людини як механізм захисту прав жінок. 

Тема 7. Гендерні стереотипи та шляхи їх подолання в українському суспільстві.  

Тема 8. Державна гендерна політика в Україні. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 понять та основ гендеру та гендерної демократії, важливість зміни маскулінного / 

агресивного стилю політики на ремінний / дипломатичний стиль в сучасних умовах 

накопичення загрозливого арсеналу зброї та конфліктогенного середовища; 

  функцій і ролі жіноцтва в становлення цивілізації, історії становлення фемінізму та 

боротьби жіноцтва за загальне виборче право та право політичної діяльності, основних рис 

політичної культури жінок; 

  міжнародних та національних документів з  жіночих людських прав, змісту та шляхів 

досягнення рівних політичних прав чоловіків та жінок тобто паритетної демократії, що є 

метою держав Євросоюзу, європейську та українську базу даних «жінки при прийнятті 

політичних рішень». 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 аналізувати чинне законодавство та статистику з точки зору дотримання гендерної 

рівності зокрема у соціальній політиці та у владній сфері; 

 використовувати механізм захисту прав людини, зокрема жіночих прав. 

 

Викладач: Ярошенко Віра Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент. 


