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Перша в Україні 

• На конкурентних 
засадах можливість
поїхати за обміном 
на семестр навчання 
в Лундський
університет і 
отримати 
ДВА дипломи

програма підготовки 
дипломованих фахівців з 
Гендерних студій

• У співробітництві із 
програмою Гендерні студії 
одного з найкращих 
університетів Швеції
(Лундський університет, 
входить в топ 100 світу QS 
Rating)

• частково англомовна 
програма (3й семестр –
можливість обміну +
викладання англійською)



Диплом 1. Магістр соціології. 
ОП Гендерні студії  

Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 



Диплом 2. 
Master of Science in Social Studies 

of Gender, Lund University

За умов участі 
в програмі 
обміну з 
Лундським 
університетом



Переваги:
• Унікальна і якісна освіта в Україні
• Можливість отримання подвійного 

диплому (Україна-Швеція)
• Конкурентність  на українському та 

європейському ринку праці
• Програма побудована за принципами: 
• студентоцентрованого навчання
• компетентнісного підходу: навички +

проєктний підхід + дослідження в основі 
навчання



Програма "Гендерні студії“
• це можливість опанувати методи 

соціологічних досліджень з гендерної 
проблематики, 

• стати фахівцями та фахівчинями з 
гендерної аналітики та гендерної 
експертизи соціальних проектів та 
масмедійних продуктів, 

• оволодіти методиками роботи в 
громадському та публічному секторі з 
просування гендерної рівності.



Про програму

• Тривалість навчання: 
2 роки (4 семестри) 120 ECTS кредитів.

• Мови навчання: українська та англійська (3й семестр)
• Диплом: диплом магістра соціології за освітньою 

програмою "Гендерні студії" Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

• Можливість отримати ступінь магістра наук з соціальних 
досліджень гендеру з кваліфікацією з соціології в 
Лундському університеті (Швеція)

• Форма навчання: очна, бюджет (10 місць 2018-19 н.р.), 
контракт (ліцензійний обсяг 20 місць)

• Програма пройшла внутрішню акредитацію Лундського 
університету, за договором перезарахування 
акредитованих дисциплін

• Мобільність студентів та викладачів з Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та з 
Лундського університету в межах програми Еразмус+



Структура програми подвійного дипломування
(для тих, хто пройшов за конкурсом на 

програму обміну)

1 + 2 семестр перезарахування результатів навчання в 
університетах-партнерах 

3 семестр обміну – в додаток до диплому вписуються
дисципліни, які опановуються в універстетах-
партнерах за обміном

• Подвійне наукове консультування по дипломній 
роботі – кваліфікаційна робота магістра англійською
мовою

• Захист кваліфікаційної роботи магістра в ЛУ та КНУ 
за правилами відповідних університетів (можливість 
онлайн захисту) в травні (КНУ) та червні або серпні 
(ЛУ)



Наша команда
• Найкращі викладачі факультету соціології КНУ 

Шевченка (А.Г.Горбачик, О.Д.Куценко, В.-М.Сидоров, 
Л.Л.Юзва, Л.В.Малес, Т.Г.Червінська, С.С.Бабенко, 
Т.В.Цимбал, М.О.Соболевська та ін.)

• Запрошені фахівці із окремими заняттями в межах 
спеціальних дисциплін(Т.Марценюк, М.Дмітрієва, 
О.Стрельник, М.Скорик та ін.), зокрема фахівці за 
обміном з Лундського університету (Швеція), 
університету Огайо (США) та ін.

• Експерти з інших факультетів КНУ для спеціалізованих 
дисциплін (Інститут журналістики А.Волобуєва 
«Гендерний аналіз медіа», Інститут міжнародних 
відносин О.Поєдинок «Правові аспекти політики 
гендерної рівності», філософського та юридичного 
факультету - Методологія та організація наукових досліджень 
з основами інтелектуальної власності 



Дисципліни в рамках програми 
Гендерні студії (соціологічні)

• Дослідницькі парадигми в соціології – Соболевська М.О.
• Новітні методи аналізу даних в соціології – Горбачик А.П.
• Методологія дослідження соціальних нерівностей – Куценко О.Д.
• Кількісні методи: мультиваріативний аналіз Сидоров М.-В.
• Методи аналізу нечислових даних в соціології Савельєв Ю.Б. (за 

вибором)
• Оціночні дослідження в соціології - О.Мазурик (за вибором)
• Проєктна та грантова діяльність (за вибором)
• Професійна та корпоративна етика (міжфакультетський)
• Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності (міжфакультетський)



Дисципліни в рамках програми Гендерні 
студії (спеціальні)

• Гендер, вік, клас, нація: інтерсекційний аналіз –
С.Бабенко 

• Гендер, тілесність та сексуальність – Т.Червінська
• Якісні методи в гендерних дослідженнях – Л.Юзва
• Гендерна експертиза та гендерний аудит– Л.Малес
• Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків –

Т.Червінська
• Феміністична критика класичної соціальної теорії –

І.Тукаленко
• Гендерна соціолінгвістика – Л.Малес



Дисципліни за вибором студентства
АНГЛ: Трансформація гендерного порядку у пост-

соціалістичній Україні та Європі
АНГЛ: Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні 
АНГЛ: Глобальний розвиток та сучасні виклики соціології 

АНГЛ: Соціологічний супровід соціальних проектів 
АНГЛ: Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх.
УКР: Громадянське суспільство, фемінізм, та жіночий активізм
УКР: Критична феміністична перспектива в сучасній соціології  
АНГЛ: Соціологія гендеру
УКР: Гендерний аналіз масмедіа

АНГЛ: Гендерована освіта 
АНГЛ: Аналіз соціальних мереж 
АНГЛ: Гендерована освіта
АНГЛ: Європейські студії
УКР: Правові аспекти політики гендерної рівності



Три практики:
1. Науково-дослідна практика. Проведення 

соціологічного дослідження гендерної 
проблематики (3 семестр, 6 тижнів)

Бази практики: провідні соціологічні дослідницькі 
організації  (ІС НАН України, Центр Розумкова, 
КМІС, Інститут соціальних досліджень 
ім.Яременка, БО “Київський Центр гендерних 
досліджень” та ін.) 

2. Практика з гендерної експертизи (4 семестр, 3 
тижні) 

Бази практики: НДО, провідні організації та 
державні установи (Апарат Урядової 
уповноваженої з питань гендерної політики,  
КМДА, ГО «КРОНА», фонд Г.Бьолля,  Ла-
СТРАДА Україна, та ін.)

3. Асистентська практика (2 семестр 2 тижні) 



Компетентності за програмою 
Гендерні студії:

• Здатність критичного та аналітичного мислення
• Знання з гендерної теорії та вміння їх застосувати 

на практиці
• Вміння проводити гендерний аудит та експертизу
• Знання та навички здійснення аналітики соціальних 

явищ та процесів пов’язаних з гендерною 
нерівністю

• Знання, вміння та навички з проведення 
соціологічних досліджень із використанням різних 
методів збору та аналізу інформації

• Навички проектної та групової роботи
• Навички написання академічних текстів та 

аналітичних звітів



Де можна працевлаштуватися після 
завершення навчання?

• Міжнародні організації та фонди
• Наукові установи 
• Державна служба
• Приватні компанії
• Громадські організації
• ЗМІ

ЗАПРОШУЄМО!!!
YOU ARE WELCOME! 



Дякую за Вашу увагу!

ДЯКУЮДЯКУЮ

Запрошуємо до співпраці!



Контакти

Україна, 03680, 
Київ, просп. Глушкова 4-д

Факультет соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Телефон: +380 (44) 521-32-63
E-mail: office@soc.univ.kiev.ua

sbabenko@knu.ua
Web: http://socd.univ.kiev.ua/uk/magisterska-

osvitnya-programa-genderni-studiyi
FB: https://www.facebook.com/GenderStudies.UA/


