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1. Мета дисципліни - ознайомити студентство із сучасним феміністським теоретизуванням,
критичним аналізом найактуальніших проблем, дискусіями та методологічними підходами щодо
їх вирішення.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати теоретичні основи соціології, тендерної теорії, історії фемінізму 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: У центрі дисципліни перебувають сучасні феміністські
теорії та дослідження. Велика увага приділяється аналізу феміністичної критики у її застосуванні
до аналізу сьогодення. Охоплення різних напрямів тендерних досліджень (транснаціональний і
постколоніальний фемінізм, дослідження ЛГБТ та квір, вивчення маскулінності) дозволить
студентству набути теоретичні та методичні навички та розширювати своє розуміння основних
сфер: робота, сім'я, політика та культура. До тем дисципліни включені такі актуальні феміністичні
дискусії: теоретизування статі, фемінізму та соціальної теорії; нові обговорення феміністської
теорії; переосмислення тендеру, статі та сексуальності; глобалізація та тендер.

4. Завдання дисципліни спрямовані на формування компетентностей:
-

ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

- СК01 Здатність аналізувати соціальні явища і процеси.
- СК02 Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати соціальні проблеми українського
суспільства та світової спільноти.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

Відсоток у
Форми викладання
підсумковій
Методи оцінювання
і навчання
ОЦІНЦІ 3
дисципліни
Код
Результат навчання
практичні Контрольна робота,
1.1 Знати систему концептів та концепцій Лекція,
10
феміністського аналізу проблематики заняття, самостійна Іспит
сучасних суспільств
робота
практичні Контрольна робота,
1.2 Знати
результати
сучасних Лекція,
10
соціологічних досліджень ключових заняття, самостійна Іспит
робота
тендерних проблем
працювати
з
індикаторами практичні
заняття, Завдання
2.1 Вміти
10
тендерної
нерівності
за
даними самостійна робота
індивідуальної
та
соціологічних досліджень та статистики
групової роботи
виявляти,
аналізувати
та практичні
заняття, Завдання
10
2.2 Вміти
інтерпретувати актуальні тендерні самостійна робота
індивідуальної
та
проблеми розвитку суспільства
групової роботи, іспит
2.3 Здійснювати реферування наукових Самостійна робота, Завдання
10
джерел
англійською
мовою, практичні заняття
індивідуальної
та
обґрунтовувати
власну
позицію,
групової
роботи,
робити самостійні висновки.
контрольна робота
Завдання
2.4 Вміти
використовувати
сучасні Самостійна робота
10
інформаційно-комунікативні технології
індивідуальної
та
при професійному спілкуванні.
групової роботи
Завдання
3.1 Демонструвати навички аргументованого практичні заняття
20
представлення
власної
думки,
індивідуальної
та
групової роботи, Іспит
компетентної та толерантної дискусії
4.1 Демонструвати навички самостійної Самостійна робота, Завдання
20
дослідницької роботи,
опанування практичні заняття
індивідуальної
та
групової
роботи,
новими знаннями
контрольна
робота,
Іспит

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
——Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1
Програмні результати навчанняТїіазва)------------Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи + + +
емпіричні дані та сучасні концепції і теорії соціології. (ПРО 1)
+
+
+
+
Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну
інформацію в науковій літературі, банках даних та інших
джерелах. (ПР05)
4+
+
Застосовувати соціологічний підхід до аналізу тендерної
проблематики. (ПР13)

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Завдання індивідуальної та групової роботи. (РН2.1, РН2.2 РН2.3 РН2.4, РН3.1, PH 4.1) - ЗО балів
(мінімум 18 балів)
2. Контрольнаробота(РН1.1,РН1.2,РН2.3,РН4.1) - ЗО балів (мінімум 18 балів)

- підсумкове оцінювання у формі іспиту - PH 1.1, РН1.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1
- умови допуску до підсумкового іспиту: для студенток та студентів, які набрали сумарно меншу
кількість балів за критично-розрахунковий мінімум - 36 балів для одержання допуску до іспиту
обов’язково подати письмові роботи - відпрацювання пропущених практичних занять з кожної
невідпрацьованої теми дисципліни та контрольну роботу.
7.2 Організація оцінювання:
1. Завдання індивідуальної та групової роботи з тем 1-7 - протягом семестру
2. Контрольна робота за темами 1-7 - після теми 7

7.3 Шкала відповідності оцінок

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

З

90-100
75-89
60-74
0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять
Кількість годин
Самостійна
практичні
робота
1. Феміністська теорія в актуальних дискурсах
1
4
Феміністична теорія кроссекційного аналізу
15
2
2
Феміністська теорія в постмодернізмі
2
4
15
2
2
15
3.
Феміністська теорія й постколоніальний аналіз
4
4
4
Феміністська теорія іншування
10
2. Критичний феміністичний аналіз викликів сучасності
4
4
5. Критичний феміністичний аналіз
15
глобалізаційних процесів
6. Критичний феміністичний аналіз
4
4
15
полікультурності
7.
Критичний феміністичний аналіз моральних
4
4
15
панік
2
Контрольна робота
24
ВСЬОГО
26
100
Загальний обсяг 150 год., в тому числі:
Лекції - 24 год.
Практичні заняття - 26 год.
Самостійна робота -100 год.

№
п/п

Номер і назва теми

лекції

9. Рекомендовані джерела:
Основна
1.
2.

3.
4.

5.

Diana Tietjens Meyers (Editor) Feminist Social Thought: A Reader. Routledge. 1997. - P.331-460.
Введение в гендерные исследования: Хрестоматия - Санкт-Петербург: Алтея, 2019. - С. 136174; 235-257; 289-305; 649-670; 851-904.
Тендерний підхід: історія, культура, суспільство - Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. С. 205-230.
Кертис С. Феміністки не носять рожевого та інші вигадки / Скарлетт Кертис. - Львів:
Видавництво Старого Лева, 2019. - С. 309-344.
Марценюк Т. Чому не варто боятися фемінізму. - К.: Комора, 2018. - С.203-320.
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6. Сергацкова К. Радикальні дискримінатори [Електронний ресурс] // Заборона. Режим доступу:
https://zaborona.com/interactive/radical-discriminators/ (дата звернення 25.08.2020)
7. Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и социология гендера. Режим
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