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Реалізація освітньо-професійних магістерських 
програм в освітніх, педагогічних, соціальних та 

поведінкових науках з компонентом гендерних студій  
 

Здійснення багатонаціонального спільного проєкту за програмою 

Еразмус+ К2 «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/, URL: http://gestproject.eu) 

сприяло розробці та реалізації освітніх програм другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в області освітніх, педагогічних, 

соціальних і поведінкових наук, оновлених гендерними питаннями, 

що сприяє підвищенню рівня розуміння гендерних проблем в 

українському суспільстві та методів їх вирішення. 

Ефективна міжнародна співпраця українських університетів – 

учасників проєкту з партнерами з Литви, Греції, Угорщини, Марокко 

та Тунісу, що призвела до розробки (або модернізації) освітніх 

програм з компонентом гендерних студій, стимулювала неперервну 

діяльність викладацького складу щодо підвищення рівня розуміння 

гендерної проблематики, розширення застосування інноваційних 

методів навчання та підходів до навчання з гендерних студій, 

просвітницьку роботу з гендерної тематики з різними цільовими 

групами, участь у заходах, що сприяють досягненню гендерної 

рівності, теоретико-прикладні напрацювання з гендерної статистики 

тощо. Ми готові до співпраці з усіма зацікавленими особами, 

установами й організаціями, діяльність яких спрямована на 

підвищення рівня розуміння гендерних проблем в суспільстві і 

методів їх вирішення.  

Пріоритетним напрямом для українських університетів-учасників 

проєкту залишається підготовка кваліфікованих фахівців-магістрів у 

галузі освітніх, педагогічних, соціальних та поведінкових наук, які 

опанували широке коло методологічних і епістемологічних підходів 

до гендерних студій. Вже здійснено три випуски магістрів з 

гендерним компонентом. 2020 року здійснено черговий набір 

студентів за цими унікальними магістерськими освітньо-

професійними програмами. 

Ми чекаємо майбутніх студентів і готові надати якісні освітні 
послуги з гендерної проблематики.  

http://gestproject.eu


З 2016 року в університеті діє освітньо-професійна програма «Політологія. Гендерні студії» за 
спеціальністю 052 Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, яка успішно 
акредитована за другим (магістерським) рівнем у 2018 році. Навчаючись за цією програмою, 
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 магістерську освітню програму представлена на сторінці кафедри політології, права та 
філософії: http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-prava-ta-metodiki-vikladannya-istoriko-
pravoznavchikh-distsiplin/abituriientam/item/1800-mahistratura  

В університеті діє магістерська освітня програма «Психологія» спеціальності 053 
«Психологія». Основний фокус програми спрямований на формування та розвиток професійних 
компетентностей, необхідних для здійснення дослідницької та практичної діяльності у галузі 
психології, зокрема розробки та проведення психологічних інтервенцій з урахуванням гендерних 
проблем особистості та суспільства. Під час навчання майбутні психологи розширюють свої 
компетентності завдяки розумінню гендерних відносин, причин гендерного розподілу у суспільстві, 
гендерних аспектів у психології; здійсненню аналізу гендерних проблем, які можуть виникати у 
чоловіків чи жінок у різних сферах життя та володінню технологіями їх психологічного супроводу і 
консультування. Детальна інформація про магістерську освітню програму представлена: https://
ksp.pnu.edu.ua/магістерська-програма-психологія/  

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет  

імені Володимира Винниченка 
В університеті здійснюється підготовка за освітньо-професійною програмою другого 

(магістерського) рівня вищої освіти «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» (Галузь 

знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки), випускники якої – фахівці 

у галузі інформації та інформаційної аналітики – спеціалізуються на конструюванні, моделюванні 

та параметризації тестів, організації тестування та моніторингу в освіті, теорії оцінювання та 

вимірювання в освіті, використанні кількісних методів у гендерних дослідженнях, визначенні 

статистичних показників гендерної рівності. Опановані студентами теоретичні та практичні 

інноваційні методи з гендерних студій знаходять широке застосування не лише в освітній, а й в 

інших соціально–економічних та політико-правових сферах. Детальна інформація про магістерську 

освітню програму представлена: https://phm.cuspu.edu.ua/vstup/magistratura/205-magistratura-zi-

spetsialnosti-8-18010022-osvitni-vimiryuvannya.html  
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