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Унікальні магістерські освітньо-професійні 
програми в українських закладах вищої освіти  

 
У рамках реалізації міжнародного трирічного проекту за 

програмою Еразмус+ «Гендерні студії: крок до демократії та 
миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями 
(GeSt)» (№ 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP http://
gestproject.eu/) з 2016 року в трьох українських університетах 
розпочалася підготовка кваліфікованих фахівців в області 
соціальних та поведінкових наук, які володіють широким колом 
методологічних і епістемологічних підходів з гендерної 
проблематики. Більше інформації про проект GeSt та результати 
його діяльності можна знайти на сайті проекту та в соціальних 
мережах Facebook (https://www.facebook.com/gestproject.eu) та 
LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/8581671). 

Кожен з українських університетів-учасників проекту, в 
результаті співпраці з партнерами з Литви, Греції, Угорщини, 
Марокко та Тунісу, розробив і реалізує унікальні освітньо-
професійні програми підготовки магістрів.  

Програми надають студентам можливості навчатися за 
модернізованими стандартами європейського зразка з 
використанням найсучаснішої комп’ютерної техніки; брати участь 
у заходах, що проводяться за участю європейських партнерів; 
проводити спільні гендерні дослідження з науковцями країн-
учасників та партнерів грантового проекту; публікувати наукові 
статті у співавторстві з науковими керівниками у міжнародних 
журналах країн-учасників (Угорщини, Литви, Греції); мати 
перспективи навчальної (академічної) мобільності з 
університетами країн-членів програми Еразмус+. 

Ми чекаємо майбутніх студентів і готові до співпраці з усіма 
зацікавленими особами й організаціями, діяльність яких 
спрямована на підвищення рівня розуміння гендерних проблем в 
суспільстві і методів їх вирішення. 



 

В університеті діє магістерська програма «Політологія. 
Гендерні студії» за спеціальністю 052 «Політологія», де 
майбутні магістри-політологи, окрім фахових професійних 
компетентностей, оволодівають методологією гендерного 
аналізу правових та політичних відносин; усвідомлюють 
специфіку побудови міждисциплінарних підходів до аналізу 
гендеру та розвивають здібності  критичної оцінки політичних 
інститутів та політичних процесів з точки зору гендерного 
підходу. Детальна інформація про програму підготовки 
представлена: http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-
prava-ta-metodiki-vikladannya-istoriko-pravoznavchikh-
distsiplin/abituriientam/item/1800-mahistratura  

В університеті діє магістерська програма за 
спеціальністю: 053 «Психологія», спеціалізація «Соціальна 
психологія. Гендерні студії», де майбутні магістри-психологи 
оволодівають: вміннями аналізувати гендерні проблеми, які 
можуть виникати у чоловіків чи жінок у різних сферах життя; 
психологічними технологіями по роботі із жінками, які 
пережили насилля; техніками, прийомами консультативної 
допомоги жінкам з питань кар’єрного зростання. Детальна 
інформація про програму підготовки представлена: https://
ksp.pnu.edu.ua/магістерська-програма-соціальна-пси/ 

Ніжинський державний університет імені Миколи 
Гоголя 

Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника 

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка 
В університеті діє магістерська освітньо-професійна 

програма «Освітні, педагогічні науки. (Освітні 
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект»), 
випускники якої – фахівці у галузі інформації та 
інформаційної аналітики – оволодівають теоретичними та 
практичними інноваційними методами з гендерних студій, що 
знаходить широке застосування в освітній та інших соціально
-економічних та політико-правових сферах. Детальна 
інформація про програму підготовки представлена: https://
phm.cuspu.edu.ua/nauka/mizhnarodni-proekty/proekt-
erasmus/1573-erasmus.html  


