
Повна назва: Спецкурс з гендерної історії 

 

Статус: Вибіркова. 

Мета: передбачає формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок 

наукової роботи з урахуванням їх фахової спеціалізації. 

В курсі розглянуто гендер, як науковий напрям  гуманітарних досліджень, визначено 

сутність теоретико-методологічних засад гендерної історії, суспільних моделей поведінки 

жінки і чоловіка  у їх історичній ретроспекції, визначено стан та перспективи розвитку 

гендерної  політики в Україні, гендерної свідомості та засвоєння основних принципів 

гендерного виховання. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Курс «Спецкурс з гендерної історії» (3,5 кредити ECTS – 105 годин) розроблений за 

модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (26 години), групові заняття (26 

годин), самостійну роботу (53 години), систему контролю та обліку знань. Передбачає 

написання і захист реферату, тестування і підсумкової контрольної роботи за модулями й 

складання заліку. Дисципліна викладається у 6 та 12 триместрах. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Історія людства у гендерному вимірі  

Тема 1. Гендер – соціальний маркер статі 

Тема 2. Гендер у дзеркалі історії 

Тема 3. Історія західної цивілізації у гендерній проекції 

Тема 4. Історія України у гендерному вимірі 

Тема 5. Гендерні відносини українського суспільства новітнього часу 

 

Змістовний модуль 2. Гендерна історія як нова гуманітарна дисципліна 

Тема 1. Гендерна методологія у соціальній та соціально-гуманітарних науках у другій 

половині ХХ- початку ХХІ ст. 

Тема 2. Гендерна історія та її місце у фаховій підготовці сучасного історика. 

Тема 3. Гендерна історіографія 

Тема 4. Гендерна історіографія: здобутки і перспективи. 

 

Вихідні компетенції студента 

 

Студенти повинні знати: 

 гендер як науковий напрям  гуманітарних досліджень; 

  теоретико-методологічні засади гендерної історії ; 

 суспільні моделі поведінки жінки і чоловіка  у їх історичній ретроспекції;  

 стан та перспективи розвитку гендерної  політики в Україні;  

 основні принципи гендерного виховання. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 використовувати знання гендеру як соціального маркеру статі  у професійно-практичних 

видах діяльності; 

 аналізувати  стан та перспективи розвитку гендерної  історії як нової гуманітарної 

дисципліни та гендерної політики в Україні; 

 відстоювати у повсякденній практиці принципи  рівноправності статей. 

 

Викладач: Шевченко Наталія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент. 

 


