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Феміністська ме то до логія як політика освіти:
ко нстру ю ван ня но вих ґен дер них іден тич нос тей
в українській вищій школі

Abstract

The author suggests some ideas embodied in a series of lectures, such as “Woman and
Culture: Gender Aspects”, “Feministic Conceptions in the Visual Arts and Cinema:
Gender Analysis of Aesthetics”, “The Image of Love in the World Culture: Gender
Analysis of the National Philosophies of Marriage and Sexuality”. The lectures (also
known as gender courses) have been given to the students of V.N.Karazin Kharkiv
National University during 1996–2006.

Проб ле ма іден тич нос тей — одна із цен траль них у су часній фе мініс т -
ській теорії — по в’я за на із транс фор мацією стра тегій ви щої й се ред ньої
освіти в краї нах ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу. Сис те ма освіти є на -
ріжним ка ме нем у фор му ванні са мосвідо мості осо бис тості по ряд із мас-
 медіа, кіне ма тог ра фом, фо лькло ром, офіційною про па ган дою. Фемініст -
ська кри ти ка 1980–1990-х років по ру ши ла пи тан ня щодо цілко ви то го пе ре -
гля ду всієї сис те ми тра диційної освіти, з ха рак тер ни ми для неї політи ка ми
ран ньої “ґен де ри зації” на підставі сек сич них сте ре о типів, ши ро ко леґіти мо -
ва них у на вчаль них і на уко вих тек стах1. На дум ку феміністських до слід-
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1 “Кла сич ним” при кла дом може слу гу ва ти ма лю нок із ра дя нсько го бук ва ря із відпо -
відним підпи сом: “Мама мила раму (або Машу)”, а в цей час “Тато чи тав га зе ту”, що впро -
вад жує в ди тя чу свідомість сек систські уяв лен ня про поділ “праці” в сім’ї.



 ниць1, на патріар хатній школі ле жить відповідальність за по ши рен ня ідей
сто сов но твор чої об ме же ності жінок, фор му ван ня у них ком плексів “про -
фесійної не спро мож ності” та “по бо ю ван ня успіху”, а та кож за соціаль ну
деп ри вацію у сту ден ток. Саме в школі відбу вається інсти туціоналізація
інстин кту “відтво рен ня” у жінки че рез експлу а тацію політич но заанґажо ва -
них міфів про “ма те ри нство” як осно ву суспільно го ста ту су жінки. Зго дом
це вмож лив лює куль тур ну об струкцію жінок, які зро би ли свій вибір на ко -
ристь про фесійної кар’єри, або тих, які з різних при чин не ма ють дітей, як
нібито “не пов ноцінних” або та ких, що не ви ко на ли свій “об ов’я зок”2.

Зас лу га феміністських кри тиків по ля гає в тому, що, за го во рив ши про
існу ван ня ґен дер но го се па ра тиз му і сек су аль них до ма гань у школі, до -
слідниці ар ти ку лю ва ли яви ще, кот ре ще кілька років тому сприй ма ло ся як
“про сто жит тя”3.

За галь новідомо, що “ра дя нська” шко ла, яка да ва ла по туж ний інте лек ту -
аль ний ба гаж знань, час то ро би ла це за ра ху нок об ме жен ня індивіду аль -
ності, ви хо ван ня соціаль но “зруч них” для вла ди і “слух ня них” гро ма дян,
заміщен ня осо бис тої відповідаль ності ко лек тив ною4 і пріори те ту сціє н -
тистських ціннос тей. Пос тра дя нська жінка ба га то в чому являє со бою про -
дукт “дис ципліна рних за ходів” ви щої і се ред ньої шко ли, що й досі зберігає у
краї нах СНД фа ло цен трич ну орієнтацію і незрідка ви ко рис то вує то та літар -
ні ме то ди на вчан ня. У тра диційній школі при нци пи ґен дер ної еквіва ленції,
роз вит ку жіно чої суб’єктив ності й іден тич ності відне сені на пе ри ферію і не
вра хо ву ють ся під час скла дан ня на вчаль них планів, ме то дик і про грам. За
та кої си ту ації уве ден ня ґен дер них курсів у сис те му се ред ньої та ви щої
освіти видається важ ли вим кро ком у про фесіоналізації сту дентів гу ма -
нітар них фа куль тетів (істо риків, пси хо логів, філо логів, соціологів), а та кож 
фе но ме ном, здат ним транс фор му ва ти політики то талітар ної освіти в на -
прямі її більшої то ле ран тності. Мета ґен дер них курсів ви хо дить за межі суто 
про фесійної підго тов ки. Смисл їх знач но шир ший: ви ко рис то ву ва ти фе -
міністську кри ти ку і де ко нструкцію сте ре о типів для фор му ван ня но вої осо -
бис тості, яка ком фор тно й адек ват но впи сується в кон цепцію де мок ра тич -
но го суспільства. Ця кон цепція ви ма гає відмо ви від орієнтації на “за стиг лу”
іден тичність, бе зу пин ної переінтер пре тації соціаль них знаків, постійно го
ви роб лен ня но вих прак тик, ціннос тей та аль тер на тив них форм куль тур но го 
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1 Див., напр.: Teaching to Transgress. Education as a Practice of Freedom. — N.Y.; L., 1994.
2 Ця си ту ація в імпліцитній формі де мо нструє прак ти ку “одер жав лен ня” жіно чо го
тіла, коли суб’єкт по збав ляється пра ва на куль тур ний вибір: “мати” або “не мати” дітей,
оскільки від по чат ку пе ре дба чається, що рівноцінної аль тер на ти ви “ви роб ниц тву на -
щадків” для “істин ної” жінки не існує. Так вла да втру чається у ца ри ну при ват но го, по -
збав ля ю чи жінку влас но го про сто ру і про дов жу ю чи дис кримінаційні політики дав ни -
ни — від ме нстру аль них табу до за бо ро ни на абор ти.
3 Див.: Steinem G. Outrageous Acts and Everyday Rebellions. — N.Y., 1983. — P. 149.
4 Тра диції “ко лек тив ної відповідаль ності” були сфор мо вані ще в по ре фор ме ний пе -
ріод при нци пом за галь ної за леж ності й ак тивізо вані у свідо мості на ро ду за доби ста -
лінських реп ресій.



жит тя як утілен ня при нципів то ле ран тності й муль ти куль ту риз му в су -
спільстві, пріори те ту осо бис то го над дер жав ним, роз ши рен ня прав рас ових,
сек су аль них, май но вих, міґраційних мен шин1. Таке уяв лен ня про  демо -
кратію ко ор ди нується з ідеєю Юлії Крістєвої щодо кос мо політиз му інте -
ліґенції й особ ли во го ста ту су інте лек ту а ла в су час но му світі як “дис и ден та”
сто сов но будь-яких сис тем вла ди2, а та кож із філо софією феміністсько го
суб’єкта Розі Брай доті, кот ра вва жає, що го лов ни ми ха рак те рис ти ка ми су -
час ної філо со фської свідо мості є інтер дис циплінарність, по стгу манізм, мо -
більність спо со бу жит тя, поліґло тизм, відмо ва від стабільної іден тич ності3.
Мож на ствер джу ва ти, що ці якості найбільшою мірою реп ре зен то вані у
філо софії ґен дер них курсів; з цієї са мої при чи ни ґен дерні кур си ма ють ши -
рокі мож ли вості у фор му ванні но вої, аль тер на тив ної іден тич ності за си ту а -
ції постмодерну.

Звер та ю чись до шляхів реалізації де мок ра тич но го по тенціалу ґен дер -
них курсів, я про по ную низ ку ідей, прак тичні мож ли вості яких ап ро бо вані в
про цесі чи тан ня ґен дер них курсів для сту дентів Харківсько го національ но -
го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна у 1996–2000 ро ках4. З огля ду на досвід
мож на ствер джу ва ти, що сам про цес вик ла дан ня ґен дер них курсів, ґрун то -
ва них на кон цепціях Розі Брай доті, Белл Гукс, Зіли Айзенстайн, Еріка
Еріксо на, Ка рен Горні, Еріха Фро ма, а та кож феміністсько го пси хо а налізу і
пси хо те рапії, зда тен транс фор му ва ти свідомість учнів у на прямі по стмо -
дер ної іден тич ності. Ґен дер на теорія, що апе лює до досліджень ба гать ох
дис циплін і роз маїт тя форм пізнан ня, по вною мірою являє со бою про дукт
по стмо дерністсько го інтер дис ципліна рно го мис лен ня.

Курс лекцій

“Жінка і куль ту ра: ґен дер ний ас пект”

Цей курс, підго тов ле ний як вступ ний ба зо вий ака демічний курс з ґен -
дер ної про бле ма ти ки для сту дентів ви щих на вчаль них за кладів I–III років
на вчан ня, має на меті озна йо ми ти сту дентів із основ ни ми по нят тя ми та
 категоріями ґен дер ної теорії, ме то да ми досліджен ня і різни ми її ас пек та ми
(філо софія ґен де ру, соціологія, політо логія тощо). До за вдань кур су на ле -
жить та кож ви роб лен ня на ви чок ґен дер но го аналізу куль ту ри, ро зуміння
“ґен де ро орієнтаційної” функції мови і тра диційної сис те ми ви хо ван ня й
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1 Див.: West C. The American Evasion of Philosophy: a Genealogy of Pragmatism. —
Madison, 1989; Kymlinska W. Multicultural Citizenship. — Oxford, 1998.
2 Kristeva J. Strangers to Ourselves. — N. Y., 1991; The Kristeva Reader. — N.Y., 1986.
3 Braidotty R. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary
Feminist Theory. — N.Y., 1994.
4 Крім того, упро довж трьох років сту ден там ХНУ на базі ка фед ри теорії куль ту ри та
філо софії на уки ав тор цієї статті чи та ла такі кур си: “Вступ у ґен дерні досліджен ня”,
“Національні об ра зи ко хан ня у світовій куль турі: ґен дер ний аналіз”, “Феміністська
 етика”.



соціалізації, а та кож озна йом лен ня сту дентів з історією фор му ван ня ґен дер -
ної теорії, роз вит ком жіно чо го гро ма дсько го руху, ідей і на прямів фе мініст -
ської думки.

Курс роз ра хо ва ний на сту дентів будь-яких спеціаль нос тей, оскільки є
мак си маль но ком плек сним і за галь но освітнім як одна із го лов них дис -
циплін філо со фсько-куль ту ро логічно го цик лу. Остан ньою об ста ви ною зу -
мов ле но те, що вик ла дан ня цьо го кур су видається доцільнішим на при род -
ни чо-на уко вих фа куль те тах з ме тою вве ден ня сту дентів технічних спе -
ціаль нос тей у ґен дер ну те ма ти ку: і з інфор ма тив но-ме то до логічною метою,
і для ви роб лен ня більш де мок ра тич ної ґен дер ної свідо мості, по збав лен ня
ґен дер них сте ре о типів, ви хо ван ня ґен дер ної то ле ран тності та, зок ре ма, ак -
ту алізації твор чої енергії сту ден ток як осо бис тос тей, котрі ма ють пра во на
реалізацію влас ної суб’єктив ності й усвідом лен ня цінності та не пов тор ності 
всьо го по тенціалу своєї індивіду аль ності.

Актуальність цьо го кур су зу мов ле на ак ту альністю ґен дер ної й жіно чої
про бле ма ти ки в су часній куль турі, не обхідністю її роз вит ку за си ту ації роз -
бу до ви де мок ра тич но го гро ма дя нсько го суспільства на за са дах ґен дер ної
па ри тет ності. Зва жа ю чи на це і був уве де ний до сис те ми ви щої освіти на -
вчаль ний пред мет, що висвітлює ідеї ґен дер ної еґалітар ності та при нци пи її
до сяг нен ня. Особ ливістю чи тан ня лекцій із ґен дер ної теорії й легіти мацією
їх як на вчаль ної дис ципліни на при род ни чо-на уко вих фа куль те тах є знач -
ний рівень “сцієнт истсько го кон сер ва тиз му” адміністрації цих фа куль тетів,
вик ла дачів і пев ної час ти ни са мих сту дентів і сту ден ток сто сов но спе цифіки 
так зва них жіно чих про блем у науці, яка, згідно із тра диційни ми сте ре о ти -
па ми, на чеб то без ста те ва.

Де ко нструкція та ких сек с истських уста но вок, які на несвідо мо му рівні
підтри му ють міфи щодо твор чої вто рин ності та не спро мож ності жінок,
при зна чен ня їх на роль “ви ко навців”, “чес них і відда них служ бовців”, але
жод ною мірою не “лідерів”, “організа торів”, “відкри вачів” у науці, є одним із
ви хов них за вдань про по но ва но го кур су. Но виз на кур су виз на чається його
інтер дис циплінарністю, вклю чен ням ком плек су куль ту ро логічно го ма те -
ріалу в ас пекті ґен дер ної про бле ма ти ки, озна йом лен ням сту дентів із но віт -
німи на пря ма ми в су часній ґен дерній теорії та їхнім впли вом на роз ви ток
де мок ра тич них транс фор мацій у суспільстві, “реабілітацією” ка те горії жi -
но чо го в науці та куль турі.

Тема 1

Ґен дер і його основні виміри в куль турі

Ґен дер як соціосим волічна ко нструкція статі. “Біологічна” і “куль тур на” 
стать. Крос-куль турні досліджен ня ґен де ру: М.Мід, Б.Маліно вський,
В.Тер нер, К.Леві-Стросс, Л.Леві-Брюль, В.Пропп. Трансґен дер в ар хаї чних
куль ту рах: “куль тур на” зміна статі в ша манізмі та ініціаціях. Матріар хатні
куль ти: по клоніння Ве ликій Ма тері.

Сек су альні ри ту а ли в куль турі, зна ко вий ха рак тер і відоб ра жен ня їх у
на ра тив них політи ках. Ґен дер ний сим волізм у міфах, каз ках, епосі.
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Ґен дер на теорія у XX столітті, її основні скла дові: фемінність, мас -
кулінність, ан дро цен тризм, фало-ло го цен тризм, патріар хат, ґен дер на аси -
метрія, ґен дер на дис кримінація, доміна нтна і “пе ри ферійна” ролі, кон цепції
ґен дер но го егаліта риз му.

Тема 2

Жіноче як куль тур на ка те горія та її соціополітичні зна чен ня

Крос-куль турні досліджен ня кінця XIX — по чат ку XX століття і струк -
тур на ан тро по логія К.Леві-Стро са. Соціологічні й лінґвістичні кон цепції
біна риз му (Б. де Кур те не, Ф. де Со сюр, В.Ви ног ра дов, Н.Тру бець ка, С.Кар -
це вський, Л.Єльмслєв). Дес трук тив ний ха рак тер біна рної опо зи тив ності в
куль тур но му несвідо мо му. “Марґіналізація” ка те горії жіно чо го, її соціо -
політичні інтер пре тації.

Ка те горія жіно чо го в кон цепціях мос ко вської й тар тусь кої струк тур -
но-семіот ич них шкіл (Ю.Лот ман, В.Вяч.Іва нов, В.То по ров, О.Фрей ден -
берг, Т.Цивь ян).

Міфо логічні та лінґво а налітичні інтер пре тації ста те во го біна риз му
(А.Ґрей мас, Е.Бен веніст, М.Еліаде, Л.Вітґен штайн).

Коґнітивні за са ди ста те во го біна риз му і куль тур ної ко мунікації. Іло ку -
тивні акти й аналіз “по всяк ден ності” (Дж.Фо дор, А.Серль).

Ней рофізіологічні та сис тем но-куль турні теорії біна рної опо зи тив ності 
та ста ту су жіно чо го (П.Маклін, Н.Хо мський, Дж.Остін, Ч.Остгуд).

Тема 3

Жінка і вла да

Постструк ту ралізм і теорія вла ди. Кри ти ка біна рної аси метрії та її по -
літич них обґрун ту вань у пра цях М.Фуко, Ж.Деріда, Ж.Дель о за, Ж.Ла ка на,
Ю.Крістєвої. Екзис тенціалістська кон цепція іншо го та жіно чо го іншо го
(С. де Бо ву ар, Ю.Крістєва).

Р.Барт і кри ти ка зна ку і зна чен ня. Епісте мо логічна кри за і про ект фе -
міністської де ко нструкції вла ди: кон цепції суб’єктив ності, жіно чої сек су -
аль ності й то таль ної вла ди мови.

Куль ту ра як ме та текст. Дис кур сив ний ха рак тер куль тур но-сим во ліч -
них на рацій.

Ка те горія жіно чо го в ієрархії зна чень кла сич но го струк ту ралізму та її
по стструк ту ралістські де ко нструкції. Медіато ри та медіації: у філо софії
дав ни ни і на шо го часу.

“Куль ту ра як політика” (Ф.Джеймісон) і “жіноче політич не несвідоме”
(І.Же ребкіна). Жіноче як текст: кон цепції тек сту і зна ка (Р.Барт, У.Еко,
Ф.Ліотар).
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Тема 4

Жінка і пси хо а наліз

Кон цепція свідо мості та несвідо мо го в кла сич но му фрой дизмі. Теорія
сек су аль ності. Жіноча “за здрість до пеніса” і чо ловічий “на рци сизм”. Не -
зай маність і “страх кас трації”. Едипів ком плекс і “вте ча від на со ло ди”: між
Еро сом і Та на то сом. Ієрархія тілес но го і кон цепції сек су аль ної сублімації:
З.Фройд, Пла тон і хрис ти я нство.

К.Юнґ і ар хе ти пи несвідо мо го: тінь, Аніма та Анімус, пер со на й осо -
бистість. Пси хо а наліз ан дрогінності. К.Ле он гард, Р.Асаджолі, Т.Адлер,
А.Мас лоу: ба га торівневі теорії осо бис тості, ціннісних зна чень і соціокуль -
тур них сим волізацій.

Ж.Ла кан і по стла канівський пси хо а наліз. “Жіноча істерія” і куль тур на
трав ма. Ґен дер як “мас ка рад іден тифікацій”.

Ка рен Горні про “мат ко ву за здрість”: тілес на і сим волічна творчість.
 Кон струювання жіно чої істерії в куль турі.

“Нова гу маністич на пси хо те рапія”: Е.Еріксон, К.Род жерс, Р.Асаджолі,
В.Райх, Р.Періз.

Феміністські па ра диг ми пси хо те рапії: Дж.Мітчел, Н.Хо до ров, Л.Іріґа -
рей, Е.Сик су, Ю.Крістєва. Інтер пре тації фемінності та “ліки від ко хан ня”.
Пси хо а наліз ан дрогінності.

Тема 5

Ста те вий сим волізм у міфо логіях дав ни ни та су час ності

Міфи тво рен ня: творці та створіння. Феміністські теорії міфо логічно го
ко нстру ю ван ня: ґен дер Деміурга і ста тус жінки в куль турі, па ра лелі та ко ре -
ляції. Жіночі пер со нажі та шлюбні пари як “творці Всесвіту” (П.Сенді).
Кон цепції тіла як про ду ку валь но го на ча ла: ва ви ло нська, дав ньоєги пе тська,
ки та йська, шу ме рська, інд уїстська, давньоґер ма нська, індійська міфо логії.
Антична міфо логія “хтонічно го” і “кла сич но го” періодів: ево люція жіно чо го.

Жіночі пер со нажі у Ве дах і Брах мах: від по клоніння бо ги ням до єди но го 
бога. Жіно чий сим волізм у мо но теї стич них куль тах.

Кон цепція статі та куль ту ри у філо софії ан тич ності: Пла тон, Арис -
тотель, Плотін. Орфіки і пла тонічний місти цизм. Політич на заанґажо ва -
ність теорій “ста те во го сим волізму” і “шлюб но го кон трак ту”.

Тема 6

Ста тус жінки в ан тичній куль турі

Дав ня Греція, полісна сис те ма і при нци пи афінської де мок ратії: жінка
як “куль тур на відсутність”. Ієрархія ціннос тей і гро ма дя нських сво бод у
свідо мості дав ньог рець ко го суспільства. Мат ро ни, ге те ри, вес тал ки.

Жінка в Дав ньо му Римі, її політич на, релігійна і гро ма дя нська ак тив -
ність. Осо бис те жит тя рим ля нок епо хи імперії.

Дав ньоґер ма нське суспільство: жінки-віщун ки, ша ман ки і вої тель ниці.
Жіночі об ра зи в кельтській і друїдській міфо логії. “Піснь про Нібе лунґів”:
жіночі бо гині та валь кирії. Ісла мська міфо логія про ге рої чних жінок.
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Обра зи жінок Ста ро го За повіту і ґен дерні відно си ни Іудеї.
Дав ньос лов ’я нська міфо логія, жіноча освіта і ґен дерні ролі в Київській

Русі. “Слов ’я нська Русь” і “Ве ли кий Степ”: ґен дер но-етич ний ас пект
взаємо дій.

Тема 7

Жінка в релігійних па ра диг мах “західно го мис лен ня”

Мо но теїзм і патріар хат: вла да Фа ло са. Бо роть ба вітцівсько го і ма те ри н -
сько го пра ва в сим воліці пізньої ан тич ності та ран ньо го хрис ти я нства. Ґен -
дер ний аналіз апок рифів: ста тус жінки і його інтер пре тації в “таємних єван -
геліях” ранніх хрис ти ян. Інвек ти ви про ти “не по роч ної Марії” та її пізніша
ка нонізація.

Фемінізм і феміністський пси хо а наліз хрис ти я нства: Л.Іріґарей,
Ю.Кріс тєва, Р.Шоп.

Феміністські де ко нструкції іудаї зму: Е.Шус лер-Фло рен ца, Ю.Плас ков, 
Р.Ґрос, А.Кан тор).

Біна рний ха рак тер сприй нят тя жіно чо го: свя та і грішна, дівчи на і блуд -
ни ця, їхня мас кулінна зорієнто ваність.

Соціопро фесійні іден тифікації жіно чо го у західноєвро пейській куль -
турі Се ред ньовіччя та Відрод жен ня.

Євро пе йська реп ро дук тив на куль ту ра, ево люція кон тра цепції і “по лю -
ван ня на відьом”: відчу женість жіно чо го тіла й “одер жав лен ня” ді тонаро -
дження.

Тема 8

Пра ва лю ди ни та ево люція осо бис то го–індивіду аль но го–суб’єктив но го
в куль турі: ґен дер ний аналіз

Роз ви ток уяв лень про лю ди ну як осо бистість–суб’єкта–твор ця історії в
ево люції куль ту ри. Опо зиції жи во го/не жи во го, сво го/чу жо го тощо в ар -
хаїці; кон цепції вільно го/невільно го, чо ловічого/жіно чо го, лю дсько го/не -
лю дсько го в тра диційних куль ту рах; осо бис те–бе зо со бо ве–ро до ве й інди -
віду аль не в Но вий час. “Ко лек тив не тіло” у се ред ньовічних прак ти ках і його
ґен дер ний ста тус.

Кон цепції прав лю ди ни і гро ма дя ни на, муль ти куль ту ризм як підґрун тя
де мок ра тич но го суспільства. Сек сизм, рас изм та ей джизм як дис кри міна -
ційні політики то талітар ної свідо мості. Де ко нструкція бінарій чо ло в i -
чий/жіно чий, білий/чор ний, стар ший/мо лод ший у філо софіях дру гої по -
ло ви ни XX століття. Пра ва національ них, сек су аль них, релігійних, мов них,
етнічних мен шин, інвалідів, імміґрантів і біженців. Теорія “політко рек т -
ності”.

Суб’єктивність історії та ґен дер ний ста тус на рацій. Еко логічна свідо -
мість. Пра ва жінок в ас пекті прав лю ди ни.
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Тема 9

Жіночі досліджен ня в історії і “herstory” — “її історія”

Історія ґло баль на і “жіноча”: воєна чаль ни ки, політики, вчені, манд -
рівни ки і роль “вічної дру жи ни”. Міфо ло ге ми Одіссея і Пе не ло пи в ко н -
стру ю ванні істо рич но го роз вит ку. Історія як “лінійна” (хрис ти я нська) і
“циклічна” (сак раль на) ево люція.

“Herstory” — “її історія” — жінки на істо ричній арені. Жіночі лис ти, ме -
му а ри, що ден ни ки, ро ма ни і нове ро зуміння історії. Історія “війн” (боїв) і
“кон цта борів” (жер тву вань) як “чо ловіче” і “жіноче” ба чен ня.

Жіночі ав тобіографії та жіно чий істо рич ний суб’єкт. “Herstory” — ко н -
стру ю ван ня жіно чої ан тро по логічної рет рос пек ти ви.

Тема 10

Жіночі об ра зи в літе ра турі: ґен дер ний аналіз

Жіночі об ра зи у фо льклорі й на род но му епосі: від “жінок-ве летнів” до
“спля чих царівен”. Два об ра зи Баби-Яги: “жіноча вла да” чи “зле на ча ло”?

Хрис ти янізація лю бов ної лірики, об раз Прек рас ної Дами в ли ца рсько -
му епосі.

Еро тизм кур ту аз ної літе ра ту ри. Реабілітація чуттєвості за доби Ві д -
родження: ан тик ле ри каль на й ан ти сек с истська лінії “Де ка ме ро на” (Дж. Бо -
каччо).

Ко нстру ю ван ня “ґен дер ної про ви ни” в літе ра турі сен ти мен талізму.
“Бід на Ліза” (М.Ка рамзін) і то пос “жертв ко хан ня”.

Прис трасть, смерть і страж дан ня в літе ра турі ро ман тиз му: ес ха то логія
ко хан ня. Жіно чий інший в об разі об’єкта.

Кри тич ний реалізм і “поезія нетрів”. На ту ралізація чуттєвості в  порно -
графічних ро ма нах. Кон цепції на со ло ди в ґен дер но му ас пекті.

Російський кри тич ний реалізм і його хрис ти я нсько-ас ке тич ний ха рак -
тер: “служіння” як при зна чен ня жінки.

Тема 11

Феміністський літе ра тур ний кри ти цизм

Кла сич не літе ра ту роз на вство, ака демічна семіот и ка і струк тур ний ана -
ліз. Феміністський пси хо а наліз у літе ра турі та мо делі жіно чої суб’єктив -
ності.

Нове ба чен ня літе ра тур ної історії: роз ви ток жіно чо го ро ма ну. По нят тя
“жіно чий лист” і “жіноче чи тан ня” (Р.Барт, Ю.Крістєва, Дж.Бат лер, К.Мi -
лет). Кон цепції “жіно чої мови” як пер фор ман су. “Ма те ри нсько-дочірні від -
но си ни” під яр мом “чо ловічої го мо сек су аль ності” в літе ра турі. Кон цепції
чо ловічої й жіно чої літе ра ту ри. Літе ра турні політики реп ре зен тації ґен де ру. 
Су час на жіноча літе ра ту ра.
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Тема 12

Жінки в кіно: від об’єкта до суб’єкта

Теорії візу аль них мис тецтв у про сторі ґен де ру, семіот и ки та пси хо а на -
лізу. Тіло як знак. Те ре за де Ла у ретіс і Ла у ра Мал вей: стра тегії жіно чо го ба -
жан ня на те ле ек рані. Фемінність і візу аль на на со ло да. Феміністська істо рія
кіно: фа лос + зброя = вла да. Віктимізація жіно чо го: відчу жен ня тіла.

Бар ба ра Крід: відтор гнен ня жіно чо го. Жах і Архаїчна Мати: мас ку -
лінний “страх кас трації” в кіно. Жінки-вампіри і ком плекс Елек три. Фе -
мінність і “по гляд Ме ду зи”: зваб лен ня.

Жінки в рек ламі й на те ле ба ченні: при влас нен ня плоті.
Жіночі прак ти ки са мо ак ту алізації в мис тецтві: ко нстру ю ван ня суб’єкта.

Тема 13

Жінки і творчість: пись мен ниці, жур налістки, ре жи се ри, вчені

Кон цепції твор чості та теорії жіно чої вто рин ності. Ґен дер но зорієнто -
вані підхо ди до про бле ми жіно чої “твор чої” не спро мож ності як реалізація
“соціаль но го за мов лен ня” патріар ха ту.

Обра зи жінок-творців у кіно і ди ле ма патріар хат но го ви бо ру: сім’я і/або
вла да? Плю ральність жіно чо го твор чо го ба чен ня.

Долі жінок-пись мен ниць, ху дож ниць і вче них XIX століття.
Жінки-ре жи се ри, жур налістки й політики у ХХ столітті. Спе цифіка

жіно чо го кіно.
Ста тус і об ра зи жінки в ма совій куль турі ХХ століття (У.Еко, Т.Адорно,

В.Бень ямін, Т.Мод лескі).

Тема 14

Жінка і сім’я: “осо бис те щас тя” у меж ах політики то таль ності

Жіноче тіло в сим воліці національ но го і політич но го. З.Айзенстайн:
 кон струювання нації крізь при зму ґен де ру, індивіду аль не як про дов жен ня
ро до во го. “Осо бис те щас тя” і прак ти ки на со ло ди у хро но топі то талітар ності 
і ма со во го те ро ру.

Упи су ван ня жіно чо го в кон цепції сім’ї як дер жа ви: суб’єктив не про ти
то таль но го. Опо зиції шлю бу і при страсті, сек су і смерті в релігійній філо -
софії. Сім’я як суспільний інсти тут.

Кон цепції шлю бу і ко хан ня в су часній соціології: патріар хат на, еґалітар -
на і “змішана”. Нове уяв лен ня про шлюб: Е.Фром “Мис тец тво ко хан ня”.
Шлюб як відно си ни взаємоз ба га чен ня (Г.Гендрікс). Феміністські інтер пре -
тації “шлюб но го кон трак ту”. Кри ти ка “білого” фемінізму з боку “чор них”
по стко лоніаль них дослідниць. Пос тмо дерністські та ра ди кальні лесбійські
про екції шлю бу.
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Тема 15

Жінка у про сторі раси та ґен де ру:
“чор ний” ан ти ра с истський фемінізм

Пос тфеміністська кон цеп ту алізація раси, кла су, ґен де ру, етнічно го, мi -
ґра ційно го і фізич но го ста ту су (Р.Мо хан рам). Проб ле ма іден тич ності в су -
час них жіно чих досліджен нях: по стко лоніаль ний фемінізм, діас порні,  ра -
сові, етнічні досліджен ня. Пре зумпція рівності й відмінності в су час но му
по стко лоніаль но му фемінізмі.

Чор не жіноче тіло як про стір ба жан ня: подвійний інший у західній куль -
турі. Раса і сек су альність (П.Колінз, Б.Гукс, Ж.Ґрант).

Чор на феміністська хрис то логія: “ву меністки” (“Womenists”) і “ву ме -
нізм” (womenism). Чор ний лесбійський хрис ти я нський фемінізм (О.Лорд).

Тема 16

Філо софія Лес бо са

Античні кон цепції од но ста те во го ко хан ня: го мо сек су алізм і лесбійство,
домінація чо ловічого. Куль тур ний про ект Сап фо та його утопічний ха рак -
тер. Міфо ло ге ми лесбійства: від ама зо нок до ко ро ле ви Хрис ти ни і Ма ри -
ни Цвєтаєвої. Лесбійський дис курс у кла сичній літе ра турі. Лесбіанізм за
умов чан ням: прак ти ки “жіно чої друж би” в ро ма нах Л.Тол сто го, Ф.Дос тоє в -
ського. 

“Бісек су аль на жінка” Л.Зи новьєвої-Аннібал.
Філо софія Лес бо са: Т. де Ла у ретіс і Е.Ґрос. Лесбійська ети ка С.Гоаґ -

ленд. Ра ди каль ний політич ний лесбіанізм: А.Райх, Ж.Мілер, Н.Чо до ров,
Л.Фа дер ман, Е.Фер гю сон, Ш.Банч, “Лесбійська нація” Дж.Джон стон. Лес -
бійські колізії в літе ра турі по стмо дер ну. Лесбійське кіно і пер фор манс.

Тема 17

Кон цепції жіно чо го в теоріях нео- і по стсек су аль ності

Сек су альність і теорії куль тур ної нор ма тив ності (Г.Рубін). Пос тсек су -
альність у про сторі гро ма дя нсько го муль ти куль ту ралізму. Сек су альність
як “осо бис та спра ва” і як “суспільна спра ва” у дер жа вах то талітар но го типу.
Не о сек су альність і queer-іден тичність: Т. де Ла у ретіс, М.Кляйн, Є.Ко соф -
ські-Седжвік. Queer-іден тичність як ек спе ри мен таль не ба жан ня. “Альтер -
нативний секс”, “тре тя стать” і кон цепція ан дрогінності. Роз ми ван ня ґен де -
ру в теоріях кібер-фемінізму.

Тема 18

Жіноча освіта в історії куль ту ри

Мо делі, цілі та цінності жіно чої освіти в ан тич ності: кулінарія і ру -
коділля.

Жінка як спо ку са: ге те ри, гейші, кур ти зан ки та їхні освітні політики.
Жіноче про фесійне на вчан ня і до машнє ви хо ван ня за Се ред ньовіччя.
Освіта знаті, го ро дя нок і на ро ду в Київській Русі.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2007, 3 211

Феміністська ме то до логія як політика освіти



“Учені дами” Відрод жен ня і Ре фор мації. Теорія жіно чої освіти Ж.-Ж.Ру -
со. Жінки-вчені та гро мадські діячки: Іпатія, кня ги ня Ольга, К.Даш ко ва,
О.Ко лон тай, фігури-сим во ли та “прак ти ки по всяк ден ності”.

Історія жіно чої освіти в Росії. Дис кусії з при во ду жіно чої освіти в
російській куль турі XIX століття. Жінки-філо со фи. Бо роть ба жінок за
освіт нє пра во. Теорії ґен дер ної пе ре ва ги та ґен дер ний аналіз на уко вих на -
рацій.

Тема 19

Жінка як еко номічний суб’єкт: політики ви роб ниц тва і роз поділу

Ґен дер ний при нцип про фесіоналізації в історії куль ту ри й за сто су ван ня 
жіно чої на й ма ної праці. Жіночі це хові об’єднан ня Се ред ньовіччя. “Па у пе -
ри зація” суспільства й еко номічна не за хи щеність жінок. Еко номічна теорія
К.Мар кса та її ви ко рис тан ня в кла сич но му фемінізмі.

Жінка і су часні еко номічні політики: від об’єкта до суб’єкта. Жінка як
ви роб ник, спо жи вач або пред мет маніпу ляцій? Еко номічний ста тус жінки в
су часній Україні та ґен дерні політики про фесіоналізації. Жінка у бізнесі:
ґен дерні сте ре о ти пи ма со вої свідо мості.

Тема 20

Жінка і пра во: від суф ра жиз му до ґен дер но го аналізу за ко но да вства

“За хист прав жінки” М.Вол стон крафт і О. де Ґуж на хвилі лібе раль -
но-де мок ра тич них рухів За хо ду. Суф ра жизм як жіно чий суспільний рух
“пер шої хвилі”: бо роть ба за політичні й ви борчі пра ва.

Жіно чий рух “дру гої хвилі” й ідеї соціокуль тур но го еґаліта риз му. “Дру -
га стать” С. де Бо ву ар і “Місти ка жіноч ності” Б.Фрідан.

Міжна род не пра во, спря мо ва не на ви коріне ння всіх форм дис кри міна -
ції та на с ильства сто сов но жінок. Ґен дер ний аналіз кон сти туції. Жінки в
політиці: рівні пра ва і рівні мож ли вості.

Жіночі пра ва в по стто талітар них суспільствах: політики іден тифікації.

Тема 21

Жінка і цер ква: ґен дер ний аналіз релігій

Жіночі об ра зи в політеї стич них куль тах дав ни ни: ба га то ли ка бо ги ня
(М.Гімбу тас). Мо но теї стич на цер ква і дис кримінація жіно чо го.

Ста тус жінки у хрис ти янстві: ґен дер ний аналіз (Д.Кар моді). Жінка та
іудаїзм. Му суль ма нська феміністська те о логія.

Жінка в пра вос лав’ї та ка то ли цизмі. Ґен дер ний аналіз про тес тан тиз му.
“Нова спіри ту аль на релігія” в ас пекті роз вит ку еко логічної свідо мості.
Еко- фемінізм і жіноча ду ховність. Феміністське по клоніння бо ги ням і ство -
рен ня жіно чих релігійних ри ту алів.
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Тема 22

Жіно чий рух в Україні: цінності зміню ва ного світу

Жіно чий рух в Україні по чат ку XIX століття: прак ти ки взаємо до по мо ги 
та лібе раль них пе ре тво рень. Бо роть ба про ти до маш ньо го на с ильства і про -
сти туції: жіночі кри зові цен три. Жінки-пись мен ниці та гро мадські діячки:
Оле на Пчілка, Леся Украї нка, Хрис ти на Алчевська, Мар ко Вов чок, Ольга
Ко би ля нська. Жіноча освіта в Україні і ху дож ня творчість.

Жіно чий суспільний рух кінця XIX — по чат ку XX століть: ти по логія,
пер спек ти ви й цінності. Жіно чий рух в Україні в кон тексті світо во го су -
спільно го жіно чо го і феміністсько го руху. Лібе ральні цінності та підви щен -
ня жіно чої са мосвідо мості в не за лежній Україні: жіноче політич не ліде р ст -
во. Ста тус жінки в су часній Україні: політико-пра во вий і соціое ко номічний
ас пек ти. Ґен дерні політики ма со вої куль ту ри та суспільне несвідоме. Кон -
цепція ґен дер ної сво бо ди як скла до ва де мок ра тич ної дер жа ви.
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Спец курс для сту дентів-куль ту ро логів

“Феміністські кон цепції в кіно і візу аль них мис тец твах:
ґен дер ний аналіз ес те ти ки”

Мета спец кур су — озна йо ми ти сту дентів з ес те тич ни ми кон цепціями
по стмо дер ну в ца рині жіно чої твор чості та феміністських ме то до логій в
аналізі тра диційних видів мис тец тва: жи во пи су, те ат ру, му зи ки, архітек ту -
ри, кіно, а та кож із не тра диційни ми, пер фор ма тив ни ми фор ма ми жіно чо го
ес те тич но го (чуттєвого) са мо ви ра жен ня. Спец курс вик ла дається в рам ках
тра диційних про грам з ес те ти ки та історії й теорії куль ту ри, про те має філо -
со фсько-ан тро по логічний і ме то до логічний ха рак тер і при зна че ний як для
гу манітар них фа куль тетів, так і для при род ни чо-технічних, де об го во рен ня
про блем су час но го кіно, мис тец тва, жіно чої твор чості (тем, які час то за ли -
ша ють ся не висвітле ни ми в кур сах з теорії й історії куль ту ри че рез брак
лекційних го дин) за зви чай вик ли кає ак тив ний інте рес з боку сту дентів.
Спец курс по ряд із за галь но освітньою і ме то до логічною функціями ви ко нує 
та кож суспільно-політич ну — як спосіб по ши рен ня ґен дер ної інфор мації,
транс фор мації свідо мості у більш то ле ран тно му на прямі сто сов но жіно чих
особ ли вос тей твор чо го сти лю і спе цифіки жіно чої об раз ності в сучасному
світі.

Но виз на кур су зу мов ле на охоп лен ням на й су часніших кон цепцій мис -
тец тва кінця XX століття, звер нен ням до ориґіна льних західних текстів,
озна йом лен ня з яки ми за ли шається поки об ме же ним.

Актуальність кур су по в’я за на пе ре дусім із за галь ною де мок ра тич ною
спря мо ваністю та про па ган дою но вих ціннос тей у мис тецтві — то ле рант -
ніших і та ких, що відси ла ють до суб’єкта, а та кож візуалізу ють ес те ти ку
марґіна льних верств суспільства, — жінок, дітей, інвалідів, сек су аль них
мен шин, рас ово зорієнто ва них груп на се лен ня. Крім того, його куль тур -
но-інфор маційна на си ченість дає змо гу сту ден там ви ко рис то ву ва ти ка те -
горіаль ний інстру мен тарій і стиль ові при й о ми аналізу на вко лиш ньо го
світу, що відповіда ють ідеям по стмо дернізму і “жіно чої” (ґен дер но за бар в -
ле ної) об раз ності.

Тема 1

Фемінізм, ґен дер, жіночі досліджен ня і теорія кіно

Історія кіно, ета пи його фор му ван ня і роз вит ку, жан ри та на пря ми.
Національ на спе цифіка кіно жанрів. Кіно як пред мет досліджен ня: кри ти ка,
історія, пе да гогіка і теорія.

Кіноз на вство 1970-х: “шлюб” між семіот и кою, пси хо а налізом і фе мi -
нізмом. Феміністська епісте мо логія й аль тер на тив на теорія кіно.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2007, 3 215

Феміністська ме то до логія як політика освіти



Досліджен ня кіне ма тог рафії у ґен дер но му фо кусі: жіночі об ра зи на те -
ле ек рані. Жіно чий інший у кіно на пе ре тині раси, кла су, вла ди і ґен де ру. Про -
ду ку ван ня і спо жи ван ня жіно чих об разів у кіно. Феміністський аналіз ес те -
тич них кон цепцій та ес те тич них ме та на ра тивів.

Тема 2

Дже ре ла і ме то до логія су час них досліджень кіне ма тог рафії

Мова і ґен дер: теорії зна ка Ф. де Со сю ра і К.Леві-Стро са. Актантні мо -
делі В.Проп па. Ґене ра тив на гра ма ти ка, дра ма тич ний універ сум у кон цеп -
ціях В.Суріо і Д.Юбер сфель да. Семіот ичні кон цепції М.Бахтіна, Ю.Лот ма -
на, Б.Мет ца.

Кла сич ний пси хо а наліз З.Фрой да і його кри ти ка у фемінізмі. Теорії
жіно чої сек су аль ності та “ви нахід істерії” (Ж.Ла кан). Проб ле ми іден тич -
ності у феміністсько му пси хо а налізі: Дж.Бат лер, К.Горні, Л.Іріґарей, Е.Сік -
су, Н.Чо до ров, Ю.Крістєва, К.Мілет.

Екзис тенціалізм і теорія суб’єктив ності. Жіно чий суб’єкт як інший. По -
літичні, філо софські, епісте мо логічні та ес те тичні реп ре зен тації іншо го в ес -
те тиці та візу аль них мис тец твах. Спе цифіка жіно чо го в му зиці, жи во пи су,
хо ре ог рафії, те атрі.

Тема 3

Есте тичні ка те горії у фо кусі досліджень кіне ма тог рафії

Кла сичні ес те тичні ка те горії у про сторі кінок ри ти ки: міра, гар монія,
про порція, ритм, си метрія; пре крас не і по твор не; комічне і трагічне; підне се -
не і нице, смак, суд жен ня, оцінка, ідеал.

По нят тя жан ру як літе ра тур но го пись ма. Сю жет, інтриґа, конфлікт,
колізія, мо тив і ри то ричні фіґури в кіно. М.Фуко про політики вла ди і сек су -
аль ності: жанр як по шук на со ло ди. Р.Барт: еро тич ний жанр. Т. де Ла у ретіс:
queer-теорія на те ле ек рані.

Ґен дер ний аналіз кіно кон цепцій: ес те ти ка як політика. Ґен дер на ес те ти -
ка со цре алізму в ра дянській і по стра дянській свідо мості.

Тема 4

Ме то до логія і філо софія досліджень кіне ма тог рафії як су час ної ака -
демічної дис ципліни

Семіот ичні ко нструкції кіно кодів: інстру мен тарій аналізу. Ме то до ло гія
досліджень ав то рства, сти лю, гля даць ких уста но вок і мо дусів  вира ження.

Теорія дис курсів і при нцип де ко нструкції в кіно. Кіно ко лаж і візу альні
ци тації.

На ра то логія: міме сис і дієге сис. Тек сту альні стра тегії й аналіз функцій.
Епісте мо логічні умо ви кіно ан тро по логії: ка тар сис як ре зуль тат.

Теорія пер фор ман су. Іло ку тивні акти в мові. Пси ход ра ма. Жіночі пер -
фор ма тивні прак ти ки у візу аль них мис тец твах і як спосіб іден тифікації.

216 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007, 3

Вікторія Су ко ва та



Мова і суб’єктивність. Дра ма тургія кіно та імітаційні техніки. Queer-теорія і 
транс фор мація жанрів. “Тре тя стать” і ан дрогінний ідеал на сцені та ек рані.

Тема 5

Тех но логії ґен де ру в кіно

Мо де лю ван ня ґен де ру в кіно: жінка як об’єкт і “чо ловічий вуаєризм”
сто сов но жіно чо го тіла (Ла у ра Мал вей). Са до ма зохістський ри ту ал і фор -
му ли патріар ха ту: зброя=фа лос=вла да.

Феміністський аналіз Хічко ка і фільмів жахів: візуалізація жіно чо го
іншо го як чу жо го, жах і ар хаї чна мати. Ком плекс кас трації, страх смерті та
жіно чої сек су аль ності: жінка-монстр. Архаїчне коріння не зай ма ності і табу
на жіночу кров. Ко нстру ю ван ня “жіно чої самітності” в кіно. Жінка-жер тва і
жінка-“ни шпор ка”, жінки-вампіри, мис ли виці та жінки-убивці.

Тема 6

Спе цифіка жіно чо го кіно

Ета пи роз вит ку жіно чої кінок ри ти ки. Феміністська до ку мен талісти ка.
Феміністська ес те ти ка по стмо дер ну: Рубі Райх, Анна Кап лан, Бар ба ра Крід.

Жіночі об ра зи на те ле ек рані: фран цузь ка ко медія, “чор ний” аме ри ка н -
ський де тек тив, fiction і fantasy. Жінки-відьми, вес тал ки і жінки-ян го ли. Ра -
дянські кіно е по пеї та со цре алізм: робітни ця і се лян ка. Ла ти но а ме ри канські
серіали: на пе ре тині раси, ґен де ру і кла су. “Чор на” по стмо дер ніст ська ес те -
ти ка: Бел Гукс, Патрісія Колінз. Пос тра дянські кон цепції кіно. Су час не укр -
аїнське кіно.

Тема 7

Жінка як суб’єкт твор чості

Жінка-тво рець і кон цепція жіно чої твор чості. Ґен дерні ас пек ти жіно чо -
го про фесіоналізму в кіно, літе ра турі, мис тецтві, на те ле ба ченні, умо ви
жіно чої твор чої са мо ре алізації. Жінки-ре жи се ри і жінки-мо делі: від об’єкта
спос те ре жен ня до твор чо го ліде рства.

Лесбійське кіно і лесбійська ес те ти ка в ге те ро сек су аль них про ек тах.
Го мо сек су аль ний еро тизм у візу аль них мис тец твах по стмо дер ну.
Чо ловіки в жіно чо му кіно. Проб ле ми ґен дер но го ав то рства в ас пекті

феміністської теорії та кри ти ки.
Ґен дер на спе цифіка укр аїнських кіноп ре зен тацій і стиль о вих особ ли -

вос тей укр аїнської ес те ти ки.
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Курс лекцій

“Обра зи ко хан ня у світовій куль турі:
ґен дер ний аналіз національ них філо софій шлю бу і сек су аль ності”

Цей курс має дво я кий ха рак тер за свої ми цілями: куль ту ро логічний
(філо со фсько-етич ний) і ґен дер но-освітній. Ви хо дя чи з цьо го мо де люється
струк ту ра кур су і його зміст. Ідеть ся, з од но го боку, про за лу чен ня знач но го
об ся гу ма теріалу з історії куль ту ри, що дає змо гу про сте жи ти ти по логію
роз вит ку кон цепцій ко хан ня, статі, ба жан ня, сек су аль ності та шлю бу, а та -
кож тісно по в’я за них з ними ети ко-ес те тич них ідеалів жіно чої й чо ловічої
кра си, які зу мо ви ли зміст ка те горій пре крас но го і по твор но го, підне се но го і
ни цо го, ґрації, гар монії, дос ко на лості в різні епо хи. З іншо го боку, про по -
нується ґен дер ний аналіз цих кон цепцій із по зицій де ко нструкції ґен дер них 
сте ре о типів ко хан ня, шлю бу, сек су аль ності, а та кож ком па ра тивістська ха -
рак те рис ти ка парадигм кохання в різних картинах світу в аспекті ре п ре зен -
то ва ності в них ґендерної ієрархії цінностей.

Ви ко рис тан ня ґен дер но го аналізу і феміністської де ко нструкції на ма -
теріалі істо ри ко-куль тур них і філо со фсько-ан тро по логічних сю жетів і тем
зу мов лює но виз ну й ак ту альність кур су в сис темі су час ної ви щої освіти за
умов роз бу до ви де мок ра тич но го суспільства, що ак ту алізує за вдан ня не
лише пе ре дан ня знань, а й ви роб лен ня ціннісних орієнтирів, пси хо- емо -
ційних ре сурсів осо бистісно го роз вит ку, а та кож на ви чок реф лек су ван ня й
адек ват но го ек зис тенціаль но го реаґуван ня в си ту аціях життєвих ви борів у
кон тексті роз вит ку суспільної то ле ран тності.

Тема 1

Ґен дер ний аналіз про бле ма ти ки ко хан ня у світовій куль турі

Різно манітні по гля ди на про бле му ко хан ня: ко хан ня як біологічне яви -
ще; як пси хо е моційний фе но мен; як етич на і філо со фська ка те горія; ко хан -
ня як пізнан ня Бога. Обра зи ко хан ня у світо во му мис тецтві та літе ра турі.

Су часні соціаль но-ста теві відно си ни і сте ре о тип жіно чо го. Прин ци по во
но вий підхід до аксіології ко хан ня і про бле ми жіно чо го у фемінізмі.
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Тема 2

Архаїчний світ: жіноче як сак раль не

Фо льклор ний епос як на с ильство: ко хан ня-по тре ба і ко хан ня-жер тва.
Міфо логічна сак ралізація лю бов но го акту. Ри ту альні ініціації і про бле -

ма матріар хат но го іде а лу. Ґен дер ний аналіз хтонічно го дис кур су жіно чо го.
Шлюб че рез “вик ра дан ня”. Соціологія ґен дер них відно син в ар хаїці.

Шлюб: “чу жий” у сім’ї. “Дім у лісі” та “дру жи на на весіллі чо ловіка”
(В.Пропп) у су часній мас-медійній міфо логії.

Тема 3

Філо софії ко хан ня у світовій куль турі

Філо софія ко хан ня у Давній Індії та соціаль но-релігійний ста тус жінки.
Магічна при ро да ко хан ня. Кон цепції ко хан ня і шлю бу в “Кама-сутрі” і Тан -
тра-йозі.

Еро тич ний сим волізм у куль ту рах Шу ме ру та Дав ньо го Єгип ту.
Взаємоп ро ник нен ня Інь і Ян у ки тайській філо софії, цінність гар монії.
Атрибуція якос тей жіно чо го в аф ри ка нських куль ту рах. Ста тус жінки в

тра диційно му аф ри ка нсько му суспільстві.
Ейдо си ко хан ня в ґер ма но-скан ди навській міфо логії. Еро тичні зв’яз ки

між бо га ми й людь ми, кон цепція над лю ди ни: ко хан ня як вла да й ідея пер во -
ро дства.

Ґен дер ний аналіз шлюб них ри ту алів у тра диційній куль турі індіанців
Цен траль ної Америки.

Ко хан ня та Ерос в арабській філо софії та поезії.
Ста тус жінки в іудаїзмі та мо раль ний зміст шлю бу.

Тема 4

Ево люція ей досів ко хан ня в ан тич ності:
досвід струк тур но го аналізу

Ко хан ня та Ерос у дав ньог рецькій міфо логії. Пла тонівський Андрогін і
його су часні інтер пре тації. Мішель Фуко про філо софію вла ди та сек су аль -
ності за часів ан тич ності.

Ґен дер ний аналіз грець кої та ри мської літе ра ту ри: Ко хан ня-Уранія і
Ко хан ня-Пан дея. Соціальні па ра диг ми Лю ду са, Стор ге, Праг ми, Філії, Ага -
пе та Еро су.

Три іпо стасі жіно чо го в дав ньо ри мсько му суспільстві: ге те ра, мат ро на,
вес тал ка.

Тема 5

Ґен дер ний аналіз па ра дигм ко хан ня
за часів Се ред ньовіччя та Відрод жен ня

Ґен дер і мо раль ний ідеал Се ред ньовіччя. Де мо но логізація сек су аль -
ності.
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Ко хан ня в учен нях Отців Цер кви. Еро тич на літе ра ту ра Відрод жен ня і
кри ти ка ґен дер них сте ре о типів. Ре не сансні трак та ти про жіночу вро ду.
Обра зи “ве ли ких ко ханців” (Дон Жуан, Ка за но ва) і ком пен са торні функції
сек су.

Тема 6

Фе но ме но логія ко хан ня у Но вий час

Ста тус ко хан ня в те о цен тричній та ан тро по цен тричній мо де лях світу.
Ґен дер євро пе йсько го Ба ро ко і дис курс сек су аль ності в “ґалан тно му

столітті”. Не зай маність як мо раль но-філо со фська про бле ма.
Жінка в літе ра турі та мис тецтві ХIХ століття: “істерія” й “уяв лю ва не”.
Жанр жіно чої літе ра тур ної ав тобіографії. Кри ти ка “жіно чо го пись ма”.

Тема 7

Російський Ерос: історія сек су аль ності та філо софія ко хан ня

Фо льклорні об ра зи жінок: “жінка-ве ле тень” і “вик ра де на на ре че на”.
Соціаль но-еко номічні теорії шлю бу. Історія сек су аль ності в Росії: струк -
тур ний аналіз.

Дже ре ла жіно чо го руху і ви датні жінки Росії (К.Даш ко ва, Н.Ду ро ва).
Іде о логія жіно чо го у твор чості поетів і пись мен ників ХIХ століття.
Ме тафізика статі і ко хан ня в кон цепціях М.Бер дяєва, В.Со ловй о ва,

П.Фло ре нсько го, В.Ро за но ва, Л.Кар савіна. Софійність ко хан ня.

Тема 8

Ко хан ня і кон цепція жіно чо го в українській кар тині світу

Соціаль но-еко номічний ста тус жінки в українській куль турі.
Фе но мен ко зац тва і його вплив на ро зуміння жіно чо го. Філо софія статі

в українській ба рочній філо софії.
Образ жінки і кон цепція жіно чо го в по е мах Та ра са Шев чен ка: на пе ре -

тині нації та ґен де ру. 
“Сильні жінки” укр аїнської літе ра ту ри: Леся Украї нка та Ольга Ко би -

ля нська. 
Ґен дерні ас пек ти в поезії Ліни Кос тен ко та Окса ни За буж ко. 
Су час ний укр аїнський жіно чий рух. Обра зи жінок у су часній україн -

ській літе ра турі. 

Тема 9

Аксіологія ко хан ня в національ них кар ти нах світу су час ної цивілізації

За со би ма со вої ко мунікації у фор му ванні національ них сте ре о типів ко -
хан ня, шлю бу і сек су аль них.

Ти по логія ко хан ня в євро пе йських кар ти нах світу (Ф.Стен даль, Л.Тол -
стой ). Ри ту алізація ґен дер них сте ре о типів і то талітар ної мо ралі. Амери -
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канська сім’я: “мама і яб луч ний пиріг”. Ідеї “вільно го ко хан ня” і “шве дської
сім’ї” у ХХ столітті. “Фран цузь ке ко хан ня”: ро ман ти зація поза за конністю.

Тема 10

Ко хан ня як сво бо да і на со ло да

Пси хо а налітичні кон цепції ко хан ня і шлю бу. Ерос і Та на тос у філо софії
З.Фрой да. Архетипи жіно чо го і чо ловічого в кон цепції К.Ґ.Юнґа. Сек су -
альність і то таліта ризм (В.Райх). Ерос і цивілізація (Г.Мар ку зе ). Е.Фром:
Ко хан ня як вільна творчість.

Ко хан ня і тілесні пси хо те рапії. Ко хан ня і свавілля: Ф.Дос тоєвський і ек -
зис тенціалісти (Ж.-П.Сартр, А.Камю).

Філо софія еро тиз му маркіза де Сада в кон цепціях Р.Бар та, Г.Бодріяра і
Ж.Ба тая.

Тема 11

Кон цепції ко хан ня, шлю бу і сек су аль ності
у фемінізмі та по стфемінізмі

Феміністська кри ти ка Фрой да і кон цепції жіно чої сек су аль ності. Функ -
ції іншо го в струк турі жіно чо го еро тиз му. Жак Ла кан і по стла канівський
пси хо а наліз: ко хан ня у феміністсько му літе ра тур но му кри ти цизмі та прак -
ти ках візу аль но го мис тец тва. Лесбійські прак ти ки ко хан ня і queer-епісте -
мо логія. Кри ти ка то талітар но го шлю бу й інсти ту ту ма те ри нства в ра ди -
каль но му фемінізмі.

Ко хан ня і феміністські утопії. Образ ко хан ня в си ту ації по стмо дер ну:
полілог замість мо но ло гу.
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