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1. Мета дисципліни - ознайомити студентство із актуальними питання теоретичного та
практичного соціологічного дослідження тендерних перетворень у постсоціалістичній Україні та
Європі.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати теоретичні основи соціології, тендерної теорії та тендерних досліджень.
2. вміти читати наукові тексти, працювати з соціологічними даними та формулювати
аргументовані судження.
3. мати навички пошуку та вибору відповідної інформації, використання методологій та
концептуальних засад тендерного та соціологічного аналізу; дискутувати, представити і
обговорювати власну позицію обраної актуальної проблеми
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна присвячена основним питанням трансформації тендерного порядку у
постсоціалістичній Україні та Європі. Його теоретико-методичні основи перебувають в рамках
тендерного, соціокультурного аналізу, постколоніальних та феміністських теорій. Протягом всіх
тем простежується зв'язок між індивідом та сім'єю в постсоціалістичних переходах. Зокрема, на
курсі будуть розглянуті: тендерні перетворення в сучасній Україні та інших постсоціалістичних
країнах; гендерованість сімейних ролей в масовій свідомості, медіа, освіті та державній політиці;
експлуатація інтимної сфери в соціалістичних і постсоціалістичних країнах (Україні, Польщі,
Угорщині, Румунії, Словаччині та Росії); порівняння тендерного порядку в постсоціалістичних
європейських та соціалістичних азіатських суспільствах.

4. Завдання дисципліни спрямовані на формування компетентностей:
•
•
•

фк9. Здатність застосовувати соціологічні знання, вміння та навички у міждисциплінарних
дослідженнях.
фкі 5. Здатність застосування соціологічного підходу до аналізу тендерної проблематики
фк19 здатність співставляти результати міждисциплінарних тендерних досліджень,
узагальнювати, робити висновки

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код
1.1

1.2
2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

Форми (та/або
Методи оцінювання Відсоток у
методи і
підсумковій
та пороговий
технології)
критерій
оцінці 3
викладання і
дисципліни
Результат навчання
оцінювання
навчання
Знати основні теоретичні уявлення про Лекція, семінар, Аналіз
10
та
тендерних порядок
самостійна робота реферування
першоджерел
Знати специфіку тендерних перетворень в Лекція, семінар, Опитування,
10
самостійна робота модульна контрольна
Україні та Європі
робота;
Застосовувати теоретичні знання у практиці Лекція, Семінар, Практичні завдання
15
дослідження тендерного порядку
самостійна робота
Вміти працювати з соціальною інформацією, Лекція, Семінар, Модульна робота
15
даними соціологічних досліджень для самостійна робота
ідентифікації тендерного порядку України та
Європи
Здійснювати реферування наукових джерел Самостійна
Аналіз
та
10
англійською мовою, обгрунтовувати власну робота, Семінар
реферування
позицію, робити самостійні висновки.
першоджерел,
Презентація,
практичні завдання
Презентувати дослідницький проект
Самостійна
Презентація
20
робота,
презентація
Здійснювати
самостійно
аналітичну, Самостійна робота Презентація,
20
дослідницьку та пошукову діяльність
практичні завдання

З

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із
навчання
------ —Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчанняТназва)------------ —
прн2. Демонструвати навички письмової та усної комунікації
державною та англійською мовою, фахово використовувати
соціологічну термінологію.
прн19. Вміти визначати тендерно обумовлені проблеми в різних
сферах суспільного життя
прн21. Проводити порівняльні дослідження та робити висновки
стосовно природи і причин особливостей тендерного порядку
різних соціумів
прн22. Застосовувати соціологічний підхід до аналізу тендерної
проблематики

програмними результатами
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1
+

+

+
+

+

+
+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:

1. Групова та індивідуальна робота на семінарських заняттях: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2 - 35
балів (21 мінімальний бал).
2. Анотована бібліографія РН2.3 (15 максимально балів, 9 мінімально балів)
3. виконання модульних контрольних робіт: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2, РН4 - ЗО балів (2
роботи по 15 максимальних або 9 мінімальних бали за кожну)
4. виконання та презентація результатів дослідницького завдання: РН3.1, РН4.1 -20 балів (12
мінімально балів).

- підсумкове оцінювання у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи
студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для
успішних студентів.
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум - 60
балів для отримання заліку обов’язково подати письмові роботи - відпрацювання пропущених
семінарських занять (завдання до самостійної роботи) з кожної невідпрацьованої теми дисципліни та
підсумкову письмову роботу.

7.2. Організація оцінювання:
1. .Групова та індивідуальна робота на семінарських заняттях протягом семестру: РН1.1, РН1.2,
РН2.1.РН2.2
2. Мкр 1 з теми 1-5, PH 1.1, PH 1.2
3. Анотована бібліографія PH 2.3 після 5 теми
4. Мкр 2 з теми 5-7, PH 2.1, PH 2.2
5. Презентація результатів дослідницького завдання, PH 3.1, PH 4.1 протягом 5-7 теми (за
графіком)
7.3. Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59
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4. Е. А Здравомыслова, А. А Темкина, Российский гендерный порядок: социологический
подход: коллективная монография. Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2007 305 с.
5. Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. М. УРСС, 2004. (глава 4)

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять
Кількість годин
№
Назва теми
Самостійна
п/п
лекції
практичні
робота
1. Теоретико-методичні основи дослідження гендерного порядку
Методологія тендерного, соціокультурного,
2
2
10
1.
постколоніального та феміністського аналізу
тендерного порядку
2. Базові концепти тендерного порядку
4
4
10
(приватність-публічність, влада, розділення
відповідальності)
3. Індивідуальні, сімейні та трудові відносини в
4
4
10
соціалістичному(СРСР) типі суспільства
Модульна контрольна робота 1
2
10
4.
5.

6.
7

2. Трансформації гендерного порядку в Україні та Європі
Емансипаційні рухи в Україні та
2
постсоціалістичній Європі
Трансформація тендерних ролей приватної
4
4
сфери в постсоціалістичних країнах
4
Виклики маскулінності в сучасній Україні та
4
інших постсоціалістичних країнах;
4
4
Порівняння тендерного порядку в пост-СРСР та
постсоціалістичних європейських та
суспільствах
•
2
Модульна контрольна робота 2
24
26
ВСЬОГО

10
10
10

10

20

100

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:
Лекцій - 24 год.
Практичні заняття - 26 год.
Самостійна робота -100 год.

9. Рекомендовані джерела:
Основна: (Базова)
1. Meyers, Diana Tietjens (ed.). (1997) Feminist Social Thought: A Reader 1st Edition (547-694
PP-)
2. Rajkai, Zsombor (ed.). (2014) Family and social change in Socialist and Post-Socialist societies:
change and continuity in Eastern Europe and East Asia Brill. Leiden Boston. - 425 p. (P. 1-35;
83-121).
3. Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation, 1989-2009: the
Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine. Heinrich Boll Foundation regional Office in
Warsaw 2010. - 137p.
4. Hankivsky Olena and Salnikova Anastasiya (eds.). (2012) Gender, Politics, and Society in
Ukraine. Edited by. - Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press. - (180-204 pp.)

Додаткова:.
1. Hesse-Biber, Sharlene, Gilmartin, Christina and Lydenberg Robin (ed.) (1999) Feminist
Approaches to Theory and Methodology An Interdisciplinary Reader (part VI, 219-258 pp.)
2. Rubchak, Marian (2015) Introduction in New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine's
Cultural Paradigm / ed. and translated by Marian J. Rubchak. - New York & Oxford: Berghahn,
-P 1-15.
3. Marian J. Rubchak (ed.). (2011) Mapping Difference The Many Faces of Women in
Contemporary Ukraine. Berghahn Books (pp 109-144; 193-210)

5

6

