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ВСТУП 
 

Анотація 

 В сучасних умовах проектування в усьому світі активізується 

дискурс про необхідність задоволення «права на місто» різних вікових 

і соціальних груп. Проектування як окремих архітектурних об’єктів 

так і публічних міських просторів в більшості випадків не враховує 

специфічні гендерні потреби різних користувачів.  

 Дана дисципліна має на меті ознайомити студентів із основними 

принципами гендерно-чутливого проектування, цінностями такого 

проектування, із його теоретичним міжнауковим підґрунтям та 

успішними практиками. 

 Зміст дисципліни базується на знаннях, набутих студентами-

архітекторами при вивченні курсів: «Архітектурне проектування», 

«Історія архітектури», та інших. Вона може бути цікавою і для 

студентів інших спеціальностей. 

 Ключові слова: архітектура, проектування, міський простір, 

гендер, “право на місто”. 

 

 

Abstract 
 Under modern circumstances of architectural design, the discourse on 

the need to meet the "rights to the city" for various age and social groups 

raises throughout the world. Most of the designed both individual 

architectural objects and public urban spaces in most cases do not consider 

the specific gender needs of different users. 

 The discipline aims to familiarize students with the basic principles of 

gender-sensitive design, gender-based design values, with its theoretical 

interdisciplinary background and successful practices.  

 The content of the discipline is based on the knowledge gained by 

architecture students when studying the courses: "Architectural Design", 

"History of Architecture", and others. The students of other specialties can 

be also interested in it. 

Keywords: architecture, design, urban space, gender, right to the city. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

– 3 

Галузь знань 

19 Архітектура 
Вибір вищого 

навчального закладу 

Модулів – 3 

Всі 

спеціальності 

НУВГП 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 3 
2й 

Індивідуальне 

навчально-

дослідне завдання: 

- 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

10-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Рівень вищої 

освіти: 

магістр 

16 год 

Практичні 

16 год 

Самостійна робота 

32 год 

Індивідуальні 

завдання:  

26 

Вид контролю: 

залік 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 35% до 

65%.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета даної дисципліни полягає у виявленні особливостей 

гендерно-чутливого проектування. 

Завдання начальної дисципліни – ознайомлення студента із 

гендерними аспектами архітектурного та міського планування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: 

• основні положення теорії фемінізму; 

• особливості інтерпретації просторів з врахуванням 

гендерних аспектів; 

• особливості гендерно-чутливого проектування інтер’єрів 

та міських просторів; 

• основи інклюзивного проектування з врахуванням потреб 

різних соціальних і вікових груп. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен вміти: 

• виявляти базові потреби різних вікових та соціальних 

груп населення та рівні окремих архітектурних об’єктів 

та в міських просторах; 

• працювати із статистичними даними, збирати 

інформацію, застосовуючи різні джерела та виконувати 

критичний аналіз наявних даних; 

• виконувати первинний гендерний аудит архітектурних 

об’єктів і міських просторів; 

• формувати проектні пропозиції щодо реконструкції 

(ревіталізації) об’єктів з метою задоволення потреб 

різних вікових і соціальних груп. 
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3. Програма навчальної дисципліни, 
 

МОДУЛЬ 1. 
Змістовий модуль 1. Основні положення теорії фемінізму 

в контексті архітектури та містопланування. 
Тема 1. Історія і теорія фемінізму. «Хвилі фемінізму» та їх 

вплив на архітектуру та містопланування. Основні концепції 

теорії фемінізму. Гендерні дослідження та їх вплив на 

архітектуру. 

Тема 2. Гендерні дослідження в архітектурі і міському 
просторі. Вплив фемінізму на архітектуру та містопланування. 

Теоретичні праці та практичні роботи. 

 
Змістовий модуль 2. Основи гендерно-чутливого 

проектування архітектурних об’єктів. 
Тема 3. Гендерні аспекти в творчих концепціях 

архітектурних об’єктів. Маскулінність і фемінність в 

архітектурі. Принципи проектування об’єктів, з врахуванням 

потреб різних вікових і соціальних груп. 

Тема 4. Основні принципи проектування архітектурних 
об’єктів з позицій гендерного підходу. Гендерні цінності 

проектування. Практики гендерно-чутливого проектування 

архітектурних об’єктів. 

 

 Змістовий модуль 3. Гендерно-чутливе проектування 
міського простору. 

Тема 5. Основні принципи гендерно-чутливого 
проектування міських просторів. Теоретичні праці та 

практичні втілення. 

Тема 6. Гендерно-чутливе проектування в контексті 
інклюзивного проектування. Особливості потреб різних 

соціальних і вікових груп. Приклади з проектної практики. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

л п інд ср 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Основні положення теорії фемінізму в 

контексті архітектури та містопланування 
Тема 1. Історія і теорія 

фемінізму.  
10 2 2 2 4 

Тема 2. Гендерні дослідження і 

архітектура.  
12 2 2 4 4 

Разом за змістовий модуль 1 22 4 4 6 8 

Змістовий модуль 2. Основи гендерно-чутливого 

проектування архітектурних об’єктів 
Тема 3. Гендерні аспекти в 

творчих концепціях 

архітектурних об’єктів.  

18 4 4 4 6 

Тема 4. Основні принципи 

вивчення архітектурних об’єктів 

з позицій гендерного підходу. 

14 2 2 4 6 

Разом за змістовий модуль 2 32 6 6 8 12 

Змістовий модуль 3. Гендерно-чутливе проектування 

міського простору 
Тема 5. Основні принципи 

гендерно-чутливого 

проектування.  

20 4 4 6 6 

Тема 6. Гендерно-чутливе 

проектування в контексті 

інклюзивного проектування 

16 2 2 6 6 

Разом за змістовий модуль 3 36 6 6 12 12 

Усього годин  90 16 16 26 32 
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5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми  

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Ознайомлення із уривками праць теоретиків 

фемінізму  

2 

2 Маскулінність і фемінність в архітектурному 

проектуванні: ознайомлення із прикладами з 

архітектурної практики минулого 

2 

3 Вивчення сучасних громадських будівель на 

предмет можливої реконструкції з 

врахуванням гендерних аспектів 

2 

4 Вивчення прикладів втілення принципів 

гендерно-чутливого проектування 

архітектурних об’єктів 

2 

5 Вивчення основних принципів гендерно-

чутливого проектування міських просторів 

на прикладах  

2 

6 Вивчення сучасних громадських просторів 

на предмет можливої ревіталізації з 

врахуванням гендерних аспектів 

2 

7 Вивчення прикладів втілення принципів 

гендерно-чутливого проектування відкритих 

громадських просторів 

2 

8 Обговорення проектних пропозицій 2 

 Разом 16 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

підготовка до аудиторних занять –  32 год; 

виконання (доопрацювання) проектних завдань – 26 год. 

Проектні завдання студенти розпочинають виконувати на 

практичних заняттях та завершують самостійно.  
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Наприкінці семестру для отримання заліку студент подає 

виконані проектні завдання у вигляді альбому формату А3.  

 

7. Методи навчання 
Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації. 

Під час практичних занять демонструються приклади з 

архітектурної практики, наводяться цитати з теоретичних праць, 

відбувається аналіз фрагментів теоретичних праць.  

 

8. Методи контролю 
1. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

передбачає оцінку систематичності (в тому числі 

відвідування занять) виконання завдань та проводиться в 

усній формі як перевірка готовності до практичних занять. 

2. Контроль самостійної роботи проводиться: 

 з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

 завдань, виконуваних на практичних заняттях – шляхом 

перевірки альбомів ескізів, вчасності їх виконання. 

Для діагностики знань використовується ЄКТС зі 100-бальною 

шкалою оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, 

оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Шкала оцінювання для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 

1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 10 20 20 20 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Для заліку 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
11. Рекомендована література 

Базова 
1. Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація: посібник 

для експертів і експерток аналітичних центрів. – К., 2014. – 

65 c. 

2. Фесенко Г. Філософія міста у гендерній інтерпретації 

просторів. – Людинознавчі студії Вип. 30. Філософія, 2014. 

– С. 56-68. 

3 Rendell J., Penner B, Borden I. (ed.) Gender Space Architecture: 

An Interdisciplinary Introduction. New York, Routleddge, 2000. 

4. The Town  for Equality. A methodology and  good pratices for 

equal opportunities between women and men. European 

Commission - DG Employment and Social Affairs Paris,  

Bruxelles,  2005. - Available at:  
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http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/town_fo

r_equality_2005_en.pdf.  

  

Допоміжна 
1 Gehl J. Life Between Buildings: Using Public Space / J. Gehl. 

– New York, 1987. – 216 р. 

2. Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New 

York. Modern Library Edition, 2011. 

3. Leslie D. and Reimer S. Gender, modern design, and home 

consumption. Environment and Planning D: Society and Space 

2003, volume 21, pp. 293-316. 

4. Maicantis P. M. Gender and Sexuality in Design: Discourses 

on Gender, Sexuality and Inclusivity in Community Design 

and Analysis of Theoretical Frameworks for Gender-Neutral 

and Gender-Sensitive Design. A Thesis presented to The 

University of Guelph. - Guelph, Ontario, Canada, 2016. 

5. Violence in the City. Understanding and Supporting 

Community Responses to Urban Violence. The World Bank 

Social Development Department, 2010. 

6. Губкіна Є., Шевченко Л. Жінка в архітектурі: XX століття 

і сьогодення. Хмарочос: Київський міський журнал.- 

Режим доступу: 

https://hmarochos.kiev.ua/2016/03/08/zhinka-v-arhitekturi-xx-

stolittya-i-sogodennya/ 

7. Універсальний дизайн. Спільна програма «Сприяння 

інтеграційній політиці та послугам для людей з 

інвалідністю в Україні». – Режим доступу: 

http://www.ud.org.ua/pro-proekt 

  

 

Електронний репозиторій НУВГП 
1 Кушнір Н.Б., Коваль Л.А. Дослідження специфічних 

характеристик зайнятості жінок.  Вісник НУВГП.- Випуск 

3(51) 2010 р. Серія «Економіка» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6660 
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14. Інформаційні ресурси 
1. Стандарт вищої світи за спеціальністю 191 «Архітектура 

та містобудування» рівнем вищої освіти магістр. 

2. Державна науково архітектурно-будівельна бібліотека 

імені В. Г. Заболотного. – Режим доступу: 

http://www.dnabb.org/ 

3. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, м-н Короленка, 6. – 

Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. О. Новака, 75. 

– Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka    

5. Веб-сторінка кафедри архітектури та середовищного 

дизайну на сайті НУВГП. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-asd  
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