
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 6.1 «Жінка у західноєвропейському суспільстві 

«довгого» ХІХ століття» 

Рівень BO Магістр 

Назва 

спеціальност

і/освітньо-

професійної 

програми 

ДФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, правознавство. 

ЗФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, правознавство. 

ДФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

ЗФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

Форма 

навчання 
Денна/заочна 

Курс, 

семестр, 

протяжність 

Другий курс, перший семестр, протягом семестру 

Семестровий 

контроль 
залік 

Обсяг годин 

(всього: з 

них 

лекції/практи

чні) 

ДФН Середня освіта (Історія), 120 год.(20/20) 4 кредита   

ЗФН Середня освіта (Історія), 120 (6/4) 4 кредита 

ДФН Історія та археологія, 120 год.(20/20) 4 кредита  

ЗФН Історія та археологія, 120 год.(6/4) 4 кредита  

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання  

Всесвітньої історії та філософії 

Автор 

дисципліни 

Хлібовська Г. М.  

Короткий опис 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Базові знання історії та культури країн Західної Європи за доби Нового 

часу 

Що буде 

вивчатися 

Емансипація жінок; становище жінки у різних регіонах Західної Європи;  

досягнення жінок у різних сферах буття; зміна поглядів на сім’ю, шлюб; 

жіночі рухи, мода і практики повсякдення. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Для глибшого розуміння гендерних процесів у добу індустріалізації, зміни 

становища жінки у західноєвропейському суспільстві, яке мало своїм 

наслідком освоєння жінками нових соціальних ролей. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Здатність розуміти гендерні ролі у добу індустріалізації; еволюцію 

ментальних уявлень про місце жінки у суспільстві; 

зміну правового становища жінки; вплив жіноцтва на європейську 

індустріальну цивілізацію; роль жінки у європейській політиці; 

особливості жіночої моди. 

 

Як можна 

користуватис

я набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентн

ості) 

Мати глибші знання з історії «довгого» ХІХ століття; жіночих професій у 

ХІХ столітті; жіночих практик у повсякденні, а також — досягненні жінок 

у сфері науки, культури; жіночих рухів: фемінізму, суфражизму. Уміти 

працювати з різними типами джерел, виконувати наукові дослідження та 

презентувати результати досліджень, аргументувати висновки; 

застосовувати сучасні методики у процесі популяризації жіночої історії; 

здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками 



наукових кіл, громадськості; релігійних та культурно-національних 

спільнот. 

 

Інформаційн

е 

забезпечення  

Web-

посилання на 

(опис 

дисципліни) 

силабус 

навчальної 

дисципліни 

на вебсайті 

факультету 

(інституту) 

https://volnu-

my.sharepoint.com/:w:/r/personal/kvi_vnu_edu_ua/_layouts/15/Doc.aspx?sourc

edoc=%7B7646C2B1-C990-419A-AF4D-

6DB48794B22D%7D&file=Хлібовська%20Силабус%20Магістр%202%20се

местр%20Жінка.doc&action=default&mobileredirect=true 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

