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ВСТУП 
1. Мета дисципліни - формування поглибленого теоретичного і практично-орієнтованого знання 
про теорію та методологію феміністичного аналізу. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні етапи розвитку класичної соціальної та політичної думки. 
2. Вміти працювати з наукової літературою та першоджерелами. 
3. Володіти понятійним апаратом політології. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є критичний аналіз концепцій та поглядів 
представників та представниць класичної соціальної теорії, що вплинули на розвиток 
феміністичної теорії, епістемології та методології.  
4. Завдання (навчальні цілі):  

• засвоєння понятійно-категоріального апарату феміністичної теорії 
• знання основних положень критики класичної соціальної теорії феміністськими 

теоретикинями та теоретиками. 
• знайомство зі специфікою феміністичної методології та епістемології 
• знання основних концепцій, розроблених в межах феміністичної теорії. 
• здійснити феміністську ревізію основ структурно-функціональної теорії сім’ї. 
• здійснити феміністську реконструкцію класичних структур гендерного порядку. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  
ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
фахові: 
ФК 1. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та 
особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації. 
ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей розвитку 
влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової 
політики та політики окремих країн та регіонів. 
ФК 4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та 
режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 

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

Форми (та/або методи 
і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні етапи становлення та 
розвитку феміністичної теорії 

Лекція, семінар, 
самостійна робота  

Доповідь, дискусія, 
доповнення, тест 

10 

1.2 Знати понятійно-категоріальний апарат  
феміністичної теорії 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Доповідь, дискусія, 
доповнення, тест 

10 

1.3 Знати основні напрямки критики 
класичної соціальної теорії у 
феміністичному теоретизуванні 

Лекція, семінар, 
самостійна робота  

Доповідь, дискусія, 
доповнення, тест, 
есе 

20 
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2.1 Використовувати методологію та 
понятійно-категоріальний апарат 
феміністичної теорії 

Лекція, семінар, 
самостійна робота  

Доповідь, дискусія, 
доповнення, есе   

10 

2.2 Здійснювати критичний аналіз класичної 
соціальної теорій з позицій феміністичної 
теорії 

Лекція, семінар, 
самостійна робота  

Доповідь, дискусія, 
доповнення, есе 

10 

2.3 Застосовувати методологію феміністичної 
критики у дослідженні та поясненні 
соціальних явищ та процесів 

Лекція, семінар, 
самостійна робота, 
творчі завдання  

Доповідь, дискусія, 
доповнення, есе 

15 

2.4 Здійснювати критичний аналіз 
феміністських теорій 

Лекція, семінар, 
самостійна робота  

Доповідь, дискусія, 
доповнення, есе   

10 

3 Демонструвати навички аргументованого 
представлення власної думки, 
компетентної та толерантної дискусії з 
опонентами 

Лекція, семінар Доповідь, дискусія, 
доповнення, есе 

5 

4 Здійснювати самостійно аналітичну, 
дослідницьку  та пошукову діяльність 

Самостійна робота Есе, доповідь, тест 10 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
Результати навчання дисципліни  (код) 

 
Програмні результати навчання  

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 

ПРН 1. Застосовувати для розв’язування складних задач 
політології розуміння природи та значення політики як 
специфічного виду людської діяльності та особливої 
сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 
політику та її сучасні інтерпретації, особливостей 
реалізації влади у різних політичних системах, їх 
соціально-економічного, історичного та 
соціокультурного контексту.  

 + + + + + +  + 

ПРН 2. Застосовувати спеціалізовані концептуальні 
знання з політології, що включають сучасні наукові 
здобутки у сфері професійної діяльності або галузі 
знань і є основою для оригінального мислення та 
проведення досліджень, критичне осмислення проблем 
у галузі та на межі галузей знань. 

+ + + + + + +  + 

ПРН 6. Критично осмислювати принципи здійснення 
влади та публічної політики, політичних інститутів та 
процесів, світової політики та політики окремих країн 
та регіонів.  

  + + + + + + + 

ПРН 7. Здійснювати управління складною діяльністю у 
сфері політики, політології та у ширших контекстах, 
розробляти плани і заходи з їх реалізації, 
забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і 
результативність діяльності. 

     +  + + 

7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 
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1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати 
навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 
60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи:  

1. Робота на семінарських заняттях (доповідь, доповнення/дискусія) впродовж семестру з 
тем 2,5,8,10,12,15 -  РН1.1, РН1.2, РН1.3., РН2.1, РН2.2, РН2.3., РН2.4. РН3. – 24/36 балів 

2. Есе з тем 5-8, РН2.1, РН2.4 – 6/12 балів. 
3. Тест №1 з тем 1-8, РН1.1, РН1.2, РН1.3., РН2.1, РН 2.2, РН2.3, РН4 –3/6 балів. 
4. Тест №2 з тем 9-15, РН1.1, РН1.2, РН1.3., РН2.1, РН 2.2, РН2.3, РН4 – 3/6 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з 
усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за 
аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), за самостійну 
роботу (есе) та тестові контрольні роботи. Всі види робіт за семестр мають у підсумку в 
максимальному вимірі – 60 балів, в мінімальному вимірі – 36 балів. 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар у 
письмовій формі. 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 
балів. У разі, якщо студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової 
оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 
відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 
дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований 
мінімум допуску до іспиту – 36 балів. Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни: мінімум 60, 
максимум 100 балів. 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 
балів 

Іспит Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

 

7.2 Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Робота на 
семінарських 
заняттях (доповідь, 
доповнення/дискусія)  

До тем: 2, 5, 8, 10, 12, 15 (2-13 
тижні)  Min – 24 Max – 36 

Есе До теми 5-8 (4-10-й тижні)  Min – 6 Max – 12 

Письмова 
контрольна робота 
(тест №1) 

До тем 1-8 (7-й тиждень) 
Min – 3 Max – 6 
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Письмова 
контрольна робота 
(тест № 2) 

До тем 9-15 (13-й тиждень) 
Min – 3 Max – 6 

Підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

 
Min – 24 Max – 40 

Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  
6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 
обов’язкову та додаткову літературу 
4-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але 
може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 
завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності 
1-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності, 
фрагментарно та поверхово його викладає. 
Доповнення / дискусія: 

2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (есе – аналіз обраного на вибір тексту сучасної політичної теорії з 
позиції феміністичної критики). 
11-12 балів – студенти цілковито володіють матеріалом, вільно оперують методологією 

феміністичної критики, теоретичними знаннями з курсу та здатні включати їх в ширший науковий 
контекст. Також студенти демонструють високу ступінь самостійності у виконанні цих завдань та, 
водночас, обґрунтовують свої твердження на науково-достовірній літературі. Надаються належні 
посилання на цитовані фрагменти чи/та використані ідеї і твердження. Зроблені обґрунтовані 
висновки. 

8-10 балів – робота здебільшого самостійна та демонструє достатнє володіння матеріалом 
для виведення коректних висновків, проте можуть мати місце методологічні неточності в 
інтерпретації аналізованих текстів. 

6-7 балів – робота частково розкриває проблеми та здебільшого реферативна за змістом, 
існують суттєві помилки в роботі, що є наслідком незасвоєння матеріалу. Робота демонструє 
прогалини у засвоєнні навички «здійснювати критичний аналіз класичної соціальної теорій з 
позицій феміністичної теорії». 

3. Проміжні тестові контрольні. 
6 балів – правильна відповідь на 12 запитань закритого типу вартістю 0,5 бали кожне. 

4. Іспит у формі тесту. 
40 балів – правильна відповідь на 40 тестових запитань закритого типу вартістю 1 бал 
кожне. 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
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Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
 
8. Структура  навчальної  дисципліни. 
Тематичний  план  лекцій та семінарських занять 

№ Номер і назва теми 
Кількість годин 

лекції семінари самостійн
а робота 

 1. Становлення фемінізму як соціальної теорії 
1 Становлення фемінізму як організованого 

жіночого руху: зарубіжний і український досвід 
2  4 

2 Становлення профемінного та антифемінного 
дискурсу. Ліберальний фемінізм та антифемінізм 

  8 

3 Феміністика та феміністичні течії   8 
4 Марксистська традиція і феміністична теорія: 

марксизм, неомарксизм та постмарксизм в оптиці 
ґендерного аналізу 

  8 

5 Феміністична критика класичного тлумачення 
соціальних категорій: «стратифікація» і «клас», 
«справедливість» і «рівність» 

  8 

6 Соціальні структури ґендерного пригнічення з 
позицій інтерсекційного підходу та 
соціалістичного фемінізму 

  8 

7 Патріархат як структура соціальної нерівності в 
оптиці радикального фемінізму 

  10 

8 Феміністська критика розмежування 
«приватного» і «публічного» 

  10 

 2.  Соціальна теорія: феміністична критика засад 
9 Соціальне конструювання гендеру як 

методологія феміністичного дослідження  
 2 6 

10 Гетеронормативний порядок соціальної 
структури та феміністська критика структурно-
функціональної теорії сім’ї 

  8 

11 Феміністична критика соціологічної 
епістемології 

  8 

12 Феміністичні перспективи соціальної держави та 
соціальної політики 

  6 

13 Феміністична ревізія засад конструювання 
дискурсивної моделі «природної 
комплементарності статей»: екскурс в історію 
соціальної та політичної думки 

  6 

14 Феміністична критика базових концептів 
суспільно-гуманітарних наук  

  8 

15 Ґендерна критика патріархатних засад інституту 
громадянства  та реконцептуалізація рівноправ’я 

  8 
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 Всього 2 2 116 
 
Загальний обсяг – 120 год., зокрема:  
Лекції – 2 год.  
Семінари – 2 год.  
Самостійна робота – 116 год. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна:  
1. Марценюк Тамара. Чому не варто боятися фемінізму. Київ: Видавничий дім «Комора», 2018. 

328 с. 
2. Образ, тіло, порядок. Гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі. Анталогія. За 

редакцією Катерини Міщенко та Сюзанне Штретлінг. Київ: Медуза, 2014. 232 с. 
3. Тукаленко І. Гендерні політики: навч. посібник. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018 – 

199с. 
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