
Гендерні політики 

Анотація. студенти ознайомляться із засадничими поняттями та категоріями, що 

дозволять переосмислити універсальність конструкту «людина» та зрозуміти роль і місце 

ґендера у формуванні особистості й конструюванні суспільних та політичних 

відносин.Для цього з’ясуємо як співвідносяться «стать» і «ґендер», «фемінність» і 

«маскулінність»,  «ґендерна роль» і «ґендерна ідентифікація», «ґендерні стереотипи» і 

«ґендерна стратифікація», «приватної» та «суспільної сфери» тощо і як позначаються на 

суспільно-політичних процесах, політичній участі та політичних рішеннях. Розглянемо 

історичні та політичні передумови зародження феміністичного дискурсу та 

охарактеризуємо етапи феміністичного політичного руху й виявимо розбіжності 

напрямків фемінізму як ідеології. Здійснимо ревізію класичної політичної думки і 

використовуючи феміністичний аналіз продемонструємо мізогінічні ідеї у філософії 

Аристотеля, Августина та Т.Аквінського, обґрунтуємо патріархатний характер 

радикальної демократії Дж.Русо та моральної філософії І.Канта. Прослідкуємо еволюцію 

політик ґендерної рівності та детально розглянемо і осмислимо історичні моделі політик 

забезпечення ґендерної рівності в тоталітарних державах. Розкриємо «маскулінність» як 

предмет ґендерних досліджень в цілому, та «menstudies» зокрема. Виявимо значення мови 

для ґендеру та ґендера для мови. Вивчимо провідний досвід впровадження/прищеплення 

культури ґендерної терпимості та інституалізації норм і практик ґендерної рівності в 

різних країнах світу. Порівняємо український та світовий досвід на шляху до суспільства 

ґендерної рівності та виявимо особливості нашого шляху й розробимо власні пропозиції 

для прогресування у побудові такого суспільства. 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з широкою традицією ґендерних 

досліджень та допомогти оволодіти знаннями про шляхи та засоби забезпечення ґендерної 

рівності в сучасних суспільствах. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: базові політологічні поняття, розумітися на засадах та 

принципах взаємодії індивіда – суспільства – держави. 

Студент повинен вміти: застосовувати інформацію та знання в аналізі як суспільно-

політичних процесів так і практик повсякденності, що є індикаторами суспільних норм, 

табу та очикувань; володіти елементарними навичками наукового дослідження щодо 

пошуку, критичного відбору та систематизації інформації як прикладного так і 

теоретичного характеру 

 

Основні теми курсу:  

– Ґендер в науковій теорії. Ґендерна соціалізація і ґендерна стратифікація 

– Політична історія фемінізму 

– Ідеології фемінізму: класифікація за парадигмами 

– Ревізія класичної політичної думки феміністичним аналізом Ґендерна парадигма в 

політологічних дослідженнях 

– Історичні моделі політик ґендерного регулювання 

– Політика в інтересах рівності статей 

– Формування menstudies. Маскулінність як предмет ґендерних досліджень 

– Ґендер і мова 



 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОПП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 32 години аудиторних занять (22  години лекції, 10 год. – семінарські 

заняття), 58 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: к.ф.н., доцент кафедри політології Тукаленко Інна Анатоліївна 

Інформація про викладача: http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi 

 

 

http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi

