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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Українська
2021-2022 2021-2022

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
08 Право
(шифр і назва)

Вид дисципліни
ВибірковаСпеціальність

081 Право

Модулів – 1

Освітня програма
081 Право
(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2021-2022

Семестр

Загальна кількість годин – 
150

3 3

Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
здобувача – 20

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський) рівень

24

Практичні, семінарські

26
Лабораторні

Самостійна робота
100

Індивідуальні завдання:
0 год.

Вид контролю:
залік залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни  «Гендерно-правові студії» є формування у студентів/ок

предметних компетентностей, системи знань, вмінь та навичок в сфері захисту прав жінок й утвержденнія
ґендерної  рівності,  надання  цілісного  уявлення  про  концепцію  недискримінації  за  ознакою  статі  як
засадничу цінність і правовий стандарт сучасного суспільства й практично значущу категорію, забезпечену
правовим захистом.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гендерно-правові студії» є 
1. Отримання знань щодо теоретичних основ забезпечення прав жінок, основних доктрин і принципів

у  сфері  забезпечення  ґендерної  рівності,  змістовних  та  інституціональних  аспектів  функціонування
відповідних механізмів.

2. Вивчення практики міжнародних інституцій (Комітетів ООН, Європейського суду з прав людини,
Суду  Справедливості  Європейського  Союзу  тощо)  у  розкритті  змісту  принципу  ґендерної  рівності.
Використовувати універсальні та регіональні стандарти забезпечення ґендерної рівності.

3.  Формування  навичок  щодо  аналізу  та  розв’язування  практичних  справи  в  сфері  забезпечення
захисту прав жінок; 

4.  Врахування  особливостей  національного  механізму  забезпечення  та  захисту  прав  людини;  -
застосовувати  практичні  навички  на  прикладах  судових  справ  з  огляду  на  розуміння  принципу
недискримінації як безпосередньо діючого права.

5. Розв’язування практичних справ в сфері забезпечення ґендерної рівності.
У результаті вивчення  навчальної  дисципліни  відповідно  до   освітньої  програми  формуються

програмні компетентності:
ІК Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з

інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову

систему України.
СК3.  Здатність  аналізувати  та  оцінювати  вплив  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи
та правозастосування в Україні.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі
застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6.  Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати  правові  рішення,  давати  розгорнуту  юридичну
аргументацію.

СК9.  Здатність  застосовувати  міждисциплінарний  підхід  в  оцінці  правових  явищ  та
правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та
функціонального  тлумачення  норм  права,  а  також  розуміння  особливостей  практики  їх
застосування.

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та
інтересів клієнтів.

СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати  етичні  стандарти  правничої  діяльності,
стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

3. Передумови вивчення дисципліни

Принципи  та  процедури  судочинства,  Юридична  аргументація,  Верховенство  права,
Проблеми кримінально-правової  кваліфікації  правопорушень,  Правові  регулювання  адвокатської
діяльності



4. Результати навчання за дисципліною

У  результаті  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають  досягнути  таких
програмових результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та
механізмів їх правового регулювання.

ПРН  2.  Співвідносити  сучасну  систему  цивілізаційних  цінностей  з  правовими  цінностями,
принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи
наукову та професійну літературу,  бази даних, цифрові,  статистичні, тестові  та інші,  та перевіряти їх на
достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та
прийоми  правової  інтерпретації  складних  комплексних  проблем,  що  постають  з  цього  дослідження,
аргументувати висновки.

ПРН 5. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та
наводити переконливі аргументи.

ПРН  7.  Дискутувати  зі  складних  правових  проблем,  пропонувати  і  обґрунтовувати  варіанти  їх
розв'язання.

ПРН  8.  Оцінювати  достовірність  інформації  та  надійність  джерел,  ефективно  опрацьовувати  та
використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН 10.  Аналізувати взаємодію міжнародного права та  міжнародно-правових систем з  правовою
системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів
функціонування права.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати

суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні  знання та розв'язувати складні  задачі  правозастосування у

різних сферах професійної діяльності.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Вступ до теорії гендерної рівності
1.1. Гендер, стать та сексуальність: поняття, особливості, відмінності.
Поняття  та  сутність  гендеру,  статі  та  сексуальності.  Становлення  теорій  гендеру.  Гендерні

стереотипи та гендерні ролі. Поняття та види сексуальних орієнтацій:  історія розвитку та сучасний стан;
порівняльний аналіз з європейськими країнами.

1.2. Теорія гендеру.
Гендерні ролі  як норми та правила поведінки жінок і  чоловіків,  що ґрунтуються на традиційних

очікуваннях,  пов’язаних  з  їх  статтю.  Гендерна  ідентичність  як  аспект  самосвідомості,  що  описує
переживання  людиною себе  як  певної  особистості.  Характеристика  гендерних  стереотипів.  Особливості
гендерної філософії. Поняття та характеристика гендерних девіацій.

1.3. Поняття гендерної дискримінації та її ідентифікація.
Дискримінація:  загальне  поняття  та  види.  Що  робить  захищені  від  дискримінації  ознаки

захищеними? Дискримінація за ознакою статі. Тест на ґендерну дискримінацію. Дискримінація де-юре і де-
факто.  Тягар доведення у справах про ґендерну дискримінацію. Проблематика множинної дискримінації:
підходи до розуміння та кваліфікації.

Модуль 2. Законодавчі гарантії у сфері гендерної рівності.
2.1. Міжнародні стандарти у сфері гендерної рівності
Характеристика основних положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй «Про ліквідацію всіх

форм  дискримінації  щодо  жінок».  Дискримінація  щодо  жінок.  Розрізнення,  виняток  або  обмеження  за
ознакою статі. Принцип рівноправності чоловіків і жінок. Юридичний захист прав жінок на рівній основі з
чоловіками. Скасування положень кримінального законодавства, що являють собою дискримінацію щодо
жінок.  Зміни  соціальної  та  культурної  моделі  поведінки  чоловіків  і  жінок  для  досягнення  викоренення
забобонів, звичаїв та всіх інших проявів, що   ґрунтуються на ідеї неповноцінності чи зверхності однієї із
статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок. Ліквідація дискримінації  щодо жінок у політичному та
суспільному житті.  Ліквідація  дискримінації  щодо жінок  в  галузі  освіти.  Ліквідація  дискримінації  щодо
жінок у галузі зайнятості.  Запобігання дискримінації щодо жінок після одруження або народження дитини.
Ліквідація дискримінації щодо жінок у галузі охорони здоров'я.

2.2. Гендерна політика Європейського Союзу
Рівні  права  і  можливості  для  жінок  і  чоловіків  у  договорах  ЄС.  Інституційне  забезпечення



гендерноїрівності.  Залучення  жінок  до  політики  на  рівні  ЄС.  Лобіювання  жіночого  представництва:
Європейське жіноче лобі. Регіональні та партійні об’єднання жінок.

2.3. Нормативно-правові акти у сфері забезпечення гендерної рівності в Україні.
Конституція України. Кодекс законів про працю України. Закон України   «Про забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоловіків». Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні».  Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення гендерно-правової  експертизи».  Наказ
Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів
під час розроблення нормативно-правових актів». Рівні можливості. Заборона дискримінації. Позитивні дії.
Гендерно-правова експертиза. 

Модуль 3. Гендерна рівність у сфері праці та соціальна відповідальність бізнесу.
3.1. Законодавче забезпечення захисту трудових прав жінок.
Конституція України. Кодекс законів про працю України. Закон України  «Про забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоловіків». Закон України «Про відпустки». Забезпечення жінкам і чоловікам
можливості рівних можливостей у реалізації права на працю. Забезпечення жінкам і чоловікам можливості
суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками. Здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків при
однаковій кваліфікації та однакових умовах праці. Вжиття заходів щодо створення безпечних для життя і
здоров’я умов праці. Вжиття заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань на роботі.

3.2. Соціальна відповідальність бізнесу у сфері забезпечення гендерної рівності.
Концепція бізнесу і прав людини: новий етап розвитку доктрини прав людини. Зобов’язання бізнесу

у сфері забезпечення гендерної рівності: юридичні механізми забезпечення: створення умов для поєднання
зайнятості і сімейних обов’язків; підвищення представництва жінок на керівних посадах; відповідальність
роботодавця за переслідування на робочому місці, у тому числі за сексуальні домагання; забезпечення рівної
оплати праці. Позитивні практики виконання бізнесом зобов’язань у сфері забезпечення Тендерної рівності.
Процедури  Human  Rights  Due  Diligence  щодо  забезпечення  гендерної  рівності.  Гендерна  рівність  як
необхідна умова розвитку бізнесу.

Модуль 4. Правове регулювання запобігання гендерного насильства.
4.1.  Характеристика  основних  положень  Конвенції  Ради  Європи  «Про  запобігання  насильству

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»
Насильство  стосовно  жінок. Захист жінок від усіх форм насильства й недопущення, кримінальне

переслідування та ліквідація насильства  стосовно  жінок і домашнього насильства. Сприяння ліквідації всіх
форм дискримінації  стосовно  жінок  та заохочення дійсної рівності між жінками та чоловіками, у тому
числі шляхом надання жінкам самостійності. Розробка всеосяжних рамок, політики та заходів для захисту
всіх  жертв  насильства  стосовно жінок  і  домашнього  насильства  та  надання  їм  допомоги.  Політика,  яка
враховує  гендерні  аспекти.  Заохочення  змін  у  соціальних  і  культурних  моделях   поведінки  жінок  та
чоловіків з метою викорінення упереджень, звичаїв, традицій та  всіх інших практик, які ґрунтуються на ідеї
неповноцінності жінок або на стереотипних ролях жінок та чоловіків. Підвищення обізнаності та навчання.
Загальні  та  спеціалізовані  служби підтримки.  Захист та  підтримка дітей-свідків.  Розслідування та  судові
провадження стосовно  всіх форм насильства щодо жінок.

4.2. Правове регулювання запобігання гендерного насильства в Україні.
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і  чоловіків».  Закон

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Кримінальний кодекс України.
Кримінальний  процесуальний  кодекс  України.  Кодекс  України  про  адміністративні
правопорушення.  Домашнє  насильство.  Запобігання  домашньому  насильству.  Психологічне
насильство Сексуальне насильство. Фізичне насильство. Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству. Повноваження органів опіки та піклування, служб
у  справах  дітей,  Національної  поліції  України  у  сфері  запобігання  та  протидії  домашньому
насильству. Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та насильства за ознакою
статі. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству.



6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього
у тому числі

усього
у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1. Вступ до теорії гендерної рівності
Тема 1.1. Гендер,
стать та 
сексуальність: 
поняття, 
особливості, 
відмінності

48 2 2 44

Тема 1.2. Теорія 
гендеру

48 2 2 44

Тема 1.3. 
Поняття 
гендерної 
дискримінації та 
її ідентифікація

6 2 4

Разом за 
змістовим 
модулем 1

102 6 8 88

Модуль 2. Законодавчі гарантії у сфері гендерної рівності
Тема 2.1. 
Міжнародні 
стандарти у 
сфері гендерної 
рівності

2 2

Тема 2.2. 
Гендерна 
політика 
Європейського 
Союзу

2 2

Тема 2.3. 
Нормативно-
правові акти у 
сфері 
забезпечення 
гендерної 
рівності в 
Україні

2 4

Разом за 
змістовим 
модулем 2

6 8

Модуль 3. Гендерна рівність у сфері праці та соціальна відповідальність бізнесу
Тема 3.1. 
Законодавче 
забезпечення 
захисту 
трудових прав 
жінок

6 4 2

Тема 3.2. 
Соціальна 
відповідальність 
бізнесу у сфері 
забезпечення 
гендерної 

16 2 4 12



рівності
Разом за 
змістовим 
модулем 3

24 6 6 12

Модуль 4. Правове регулювання запобігання гендерного насильства
Тема 4.1. 
Характеристика 
основних 
положень 
Конвенції Ради 
Європи «Про 
запобігання 
насильству 
стосовно жінок і 
домашньому 
насильству та 
боротьбу з цими 
явищами»

6 2 4

Тема 4.2. 
Правове 
регулювання 
запобігання 
гендерного 
насильства в 
Україні

6 4 2

Разом за 
змістовим 
модулем 4

12 6 6

7. Самостійна робота

№ п/п
Опис завдання

Час для
виконання 
(год.)

Критерії оцінювання

1. Проходження курсу з неформальної 
освіти на платформі «Прометеус»
Я знаю гендер
https://courses.prometheus.org.ua/courses/
course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/
about 

44 Надання сертифікату про 
проходження курсу неформальної 
освіти

2.  Проходження курсу з неформальної 
освіти на платформі «Прометеус»
Жінки та чоловіки: гендер для всіх
https://courses.prometheus.org.ua/courses/
IRF/101/2015_T2/about  

44 Надання сертифікату про 
проходження курсу неформальної 
освіти

3 Проходження курсу з неформальної 
освіти на платформі «ЕдЕра»
Ґендерно орієнтований підхід у 
бюджетному процесі
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/?
_ga=2.31484349.2006896637.1616794049-
455618930.1616706166#!384 

12 Надання сертифікату про 
проходження курсу неформальної 
освіти

Разом Максимальна кількість балів – 30

8. Контроль навчальних досягнень

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/?_ga=2.31484349.2006896637.1616794049-455618930.1616706166#!384
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/?_ga=2.31484349.2006896637.1616794049-455618930.1616706166#!384
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/?_ga=2.31484349.2006896637.1616794049-455618930.1616706166#!384
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about


Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій 6 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 7 3 0,5 4 0,5 4 0,5 3 0,5

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 46 3 10 4 13 4 13 3 10

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи

30 2 24 1 6

Виконання модульної роботи 12 1 12

Р
а
з
о
м

100

Максимальна кількість балів 100

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної співбесіди з тематики 
модуля.
Максимальна кількість балів: 12 балів.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

залік
Максимальна кількість балів: 100 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним 
мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 
дисципліни.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

Гендерні стереотипи та гендерні ролі.
Поняття та види сексуальних орієнтацій:  історія розвитку та сучасний стан; порівняльний
аналіз з європейськими країнами.
Гендерна ідентичність як аспект самосвідомості, що описує переживання людиною себе як
певної особистості
Поняття та характеристика гендерних девіацій
Тягар доведення у справах про ґендерну дискримінацію.
Проблематика множинної дискримінації: підходи до розуміння та кваліфікації.



Скасування положень кримінального законодавства, що являють собою дискримінацію щодо
жінок.
Запобігання дискримінації щодо жінок після одруження або народження дитини.
Ліквідація дискримінації щодо жінок у галузі охорони здоров'я.
Ліквідація дискримінації щодо жінок в галузі освіти.
Ліквідація дискримінації  щодо жінок у політичному та суспільному житті.
Зміни  соціальної  та  культурної  моделі  поведінки  чоловіків  і  жінок  для  досягнення
викоренення  забобонів,  звичаїв  та  всіх  інших  проявів,  що   ґрунтуються  на  ідеї
неповноцінності чи зверхності однієї із статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок.
Вжиття заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань на роботі.
Процедури Human Rights Due Diligence щодо забезпечення гендерної рівності.
Забезпечення  жінкам  і  чоловікам  можливості  суміщати  трудову  діяльність  із  сімейними
обов’язками.
Сприяння ліквідації всіх форм дискримінації  стосовно  жінок  та заохочення дійсної рівності
між жінками та чоловіками, у тому числі шляхом надання жінкам самостійності.
Захист  жінок  від  усіх  форм  насильства  й  недопущення,  кримінальне  переслідування  та
ліквідація насильства  стосовно  жінок і домашнього насильства.
Розслідування та судові провадження стосовно  всіх форм насильства щодо жінок.
Запобігання домашньому насильству.
Домашнє насильство. Психологічне насильство Сексуальне насильство. Фізичне насильство.
Розробка всеосяжних рамок, політики та заходів для захисту всіх жертв насильства стосовно
жінок і домашнього насильства та надання їм допомоги.
Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
Повноваження  органів  опіки  та  піклування,  служб  у  справах  дітей,  Національної  поліції
України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
Загальні  та  спеціалізовані  служби  підтримки  жінок,  які  постраждали  від  домашнього
насильства
Захист та підтримка дітей-свідків домашнього насильства
Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству.

Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS



9. Методичне забезпечення

Програма курсу «Гендерно-правові студії»

Силабус курсу «Гендерно-правові студії»

10. Література

1. Moskalenko O., Novikov D. The Level of Scope and Content of Teaching Gender-related
Issues at Training Lawyers in Ukrainian Higher Education Institutions. Journal of Advanced Research in
Dynamical and Control Systems. 2020. Vol. 12. 07-Special Issue. P. 390-396.

2. Гендерна  дискримінація:  ідентифікації  та  механізм  надання  правової  допомоги  :
методичні рекомендації  / Л. Денисенко, Х. Кіт,  Г. Федькович. ЮрФем, Координаційний центр з
надання  правової допомоги, 2019. 96 с.

3. Гендерні  дослідження,  проект  «Донбаські  студії»  /  Фонд  ІЗОЛЯЦІЯ.  Платформа
культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Генріха Бьолля. Київ, 2015. 228 с.

4. Гендерні студії : навч. програма / О. Уварова, О. Харитонова та ін. Харків : Право,
2018. 76 с.

5. Марценюк  Т.  Гендерна  рівність  і  недискримінація:  посібник  для  експертів  і
експерток аналітичних центрів. Київ, 2014. 65 c.

6. Марценюк  Т.  Інтеграція  тендерної  складової  в  аналітичні  матеріали.  Київ  :  МФ
«Відродження», 2019. 28 с.

7. Надання  правової  допомоги  жінкам  із  вразливих  груп:  особливості  роботи  та
алгоритм  дій  :  методичні  рекомендації  /  Х.  Кіт,  О.  Гузь,  О.  Зайцева,  С.  Бєлай.  ЮрФем,
Координаційний центр з надання  правової допомоги, 2019. 56 с.

8. Радутний О.Е. Гендерний мейнстрім та артхаус для майбутніх та сучасних юристок і
юристів  /  Збірка  есе  за  результатами  проходження  навчального  курсу  «Гендерні  студії  для
майбутніх юристів і юристок» / Упоряд. О.О. Уварова. Харків : Право, 2019. С. 6-27.

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий

рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни



9. Уварова  О.О.  Захист  прав  жінок:  юридичні  інструменти  забезпечення  ґендерної
рівності в Україні : навчальний посібник. Харків, 2019. 116 с.

10. Додаткові ресурси

1. URL: https://drive.google.com/file/d/1SrDXpJYIpvmUwIB2-46Hn85VdSZlP2T5/view 
2. URL:  https://drive.google.com/file/d/1eLxLYLGptgnRwisOU7kSya3R33oIfBpy/view 
3. URL: https://drive.google.com/file/d/1QTgGWRUa1fyFNVW5R_1NT0yvQlKVvnNZ/view 
4. URL: https://drive.google.com/file/d/1TTTm4Rx77YEaJwRq7UNkqbxqkLqBLlrw/view 
5. URL: https://drive.google.com/file/d/1hG7TspjdGQNVtX45hwMDGsWTROWgW8ne/view 
6. URL: https://drive.google.com/file/d/1PsTtXXtSHas66YEkY2-MehMQkHeSaBDN/view 
7. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about 
8. URL:  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/

about 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about
https://drive.google.com/file/d/1PsTtXXtSHas66YEkY2-MehMQkHeSaBDN/view
https://drive.google.com/file/d/1hG7TspjdGQNVtX45hwMDGsWTROWgW8ne/view
https://drive.google.com/file/d/1TTTm4Rx77YEaJwRq7UNkqbxqkLqBLlrw/view
https://drive.google.com/file/d/1QTgGWRUa1fyFNVW5R_1NT0yvQlKVvnNZ/view
https://drive.google.com/file/d/1eLxLYLGptgnRwisOU7kSya3R33oIfBpy/view
https://drive.google.com/file/d/1SrDXpJYIpvmUwIB2-46Hn85VdSZlP2T5/view
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