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ПРАКТИКА ГЕНДЕРНИХ СТУД1Й У США: 
РЕЦЕПЦ1Я ДОСВ1ДУ УКРАШСЬКИМИ ДОСЛ1ДНИКАМИ
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доктор гсторичних наук, 

професор кафедри всесвгтньог гсторп 
Кигвського ут версит ет у гмеш Бориса Грш ченка

Анот ацЯ. У статтл розглянуто становления <асторп жг- 
нок»> як напряму наукових дослгджень у США. Прюритетну увагу 
звернуто на рецепцю американського досвгду украгнськими дослгд- 
никами, а також форми г методи допомоги громадських г акаде- 
мгчних ^иституцш США з метою становлення гендерних студш у 
незалежнш Украгнь

Ключовг слова: жгноча гстортя, гендерю дослгдження, амери- 
кансьт учет, укртнсью науковцг, мяжнародн! оргатзаци.

Становлення <асторй жшок» як напряму наукових до- 
слджень вщбуваеться у США протягом першо! половини 
1970-х рр. на т л  друго! хвил фемгшзму, започатковано! в 
1960-х рр. Важливим чинником оформлення жшочих студш 
як наукового напряму стало бажання професшних гсторишв 
зайнятися дослщженнями з окреслено! тематики. Посприяла 
й урядова полтика, спрямована на забезпечення ринку пра
щ жшочою робочою силою, зокрема й квалфжованою. Так, 
у 1965 р. у США прийнято закон про вишу освпу, що 
передбачав вид1лення федеральних асигнувань на змщнен- 
ня навчально! бази вуз^в, подготовку викладач1в, виплату 
стипендш астрантам  ̂ студентам. У 1972 р. законодавство 
у сфер^ освгги доповнене поправками, я к  забороняють ста- 
теву дискримшащю в освггн1х програмах, що фшансуються 
з федерального бюджету. Таш заходи зумовили стр^мке 
зростання значення жшок у ВНЗ США. У 1978 р. уперше в 
гсторй до американських коледжв вступило жшок бмьше, 
н1ж чоловш1в. Зросла  ̂частка жшок-докторанпв, зокрема  ̂
серед гсторишв. Якщо в 1969 р. вона склала 10,4%, то в 1974 р. 
збьльшилася до 15,8%, а в 1980 р. -  до 26% [1, с. 147]. Згодом 
чимало професшних гсторишв обрало як спещал1защю ^сто- 
рга жшок.
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Становлення дослщнидького напряму ^стор !̂ жшок зу- 
мовлене  ̂ потужними сод^ально-психолог^чними змшами в 
американському сусп^льств^ загального добробуту, що вия- 
вилось у трансформациях розпод1лу ролей у ам г!, щншсних 
ор^ентир^в жшодтва  ̂ кола власних родинних обов’язшв. 
Культ «родинного вогнища» у свщомосп американок вщхо- 
дить на другий план, усе бмьше жшок поеднуе роботу  ̂до- 
машш обов’язки.

1з кшдя 1960-х рр. оформлюеться оргашзадшна струк
тура ^стор !̂ жшок у США. На зборах Американсько! юторич- 
но! асощаци (1969) жшки-гсторики виступили з шщгативою 
створення Координадшного комитету жшок у галуз^ юторй. 
У листопад^ 1970 р. голова Специального комитету жшок-ю- 
торик1в Американсько! ^сторично! асощадп У. Л. Роуз опри- 
люднила програму розвитку жшочих дослщжень на най- 
ближч^ 20 рок1в.

Для пщтримки, поширення  ̂розвитку нових ушверси- 
тетських програм з̂ жшочих дослщжень у 1977 р. створено 
Нацюнальну асощащю жшочих дослщжень ^аИопа1 ^ о - 
шеп’з 81и^е8 А88оаа!юп, N^8А), що почала проводити що- 
р̂ чн  ̂ конференцп, видавати журнал ^ ^ 8 А  Лоигпа1, ТЬе 
ЛоЬпз Норкт8 ^п^Vе^8^ у̂, з 1988 р.), здшснювати мошто- 
ринг програм  ̂ поширювати шформащю в ушверситетах. 
Ниш Асощащя нал1чуе понад 2000 шдивщуальних та 350 
колективних член1в з̂  США та шших краш. У 1980 р. у США 
оргашзовано Раду з надгонально! жшочо! гсторй ^а!гопа1 
Шошеп’з Ш81огу Р^ 'ес!, N^НР), яка функцюнуе у м. Санта- 
Роза (Кал1форн1я)  ̂сприяе поширенню знань з гсторй жшок. 
Рада устш но лобгювала ршення щодо визначення березня 
мюядем юторй жшок у США.

Прикметною рисою розвитку жшочих дослщжень у 
США е р^зноман^тн^сть часопиав, присвячених дш темати- 
щ. Матер^али з с̂тор̂  ̂ жшок можна знайти на шпальтах 
солщних гсторичних журнал1в -  «Американського ^сторичного 
журналу», «Журналу американсько! гсторй» та шших. У 70-х рр. 
ХХ ст. постали нов^ перюдичш видання -  «В1хи» ("РгопИегз: 
А Лоигпа1 оГ Шошеп 8!ий1ез" (ишуегзйу оГ ЫеЪга8ка, з 1975 р.), 
«Ж^ноч  ̂ дослщження» ("Шошеп’8 8!ий1ез Не^з1еИег", "^о- 
шеп’з 8!ий1ез 0иаг!ег1у" (ишуегзНу оГ Ые^ Уогк, з 1972 р.), 
«Фемшгстсьш дослщження» ("Решт1з1 8!ий1ез", ишуегзНу оГ 
Магу1апй, з 1972 р.), "81§пз: Лоигпа1 оГ №ошеп т  СиНиге апй
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3ос1е1у" (ишуегзку оГ СЫсадо, з 1975 р.), що також сприяють 
популяризацл жшочих дослщжень у США. Навест 1989 р. 
вийшов друком перший номер «Журналу жшочо! гстори» 
("^ отеп  апй Шз1огу"), шш^атором створення якого встала 
група дослвдниць 1нд1анського утверситету.

Поступово жшоча проблематика завойовуе належне 
мгсце 1 на наукових конференциях. У США вщбуваеться без- 
л ч  локальних конференцш, присвячених жшочим досл1- 
дженням, а на щор1чних конференциях Американсько! 1сто- 
рично! асощацп та Оргашзацд американських гсторишв 
обов’язковими е секцп з 1сторй жшок.

Лопчним стало вщображення актив1зап;п напряму 1сто- 
ри жшок 1 на шституцюнальному р1вт американсько! 1сто- 
рично! науки. Якщо в кшц1 60-х рр. ХХ ст. в Американськш 
юторичнш асощацп та Товариств1 американських 1сторик1в 
вс1 ключов1 посади займали лише чоловжи, то в 1977 р. жш- 
ки вже становили 38% кер1вного складу цих оргатзацш, у 
1990 р., вщповщно, 46%. На 1990 р. четверта частина чле- 
н1в Американсько! 1сторично1 асощацп репрезентована жш- 
ками [1, с. 146].

З кшця 1980-х рок1в започаткована практика обрання 
жшок у президенти найважливгших гсторичних оргатзацш 
США. Так, у 1987 р. Н. З. Дев1с стала президентом Амери- 
кансько! 1сторично! асод^ад 1̂ , що вщбулося майже через 100 
рокв в1д 11 заснування. У 1996 р. цю посаду також обшмала 
жшка -  професор 1сторп Колумбшського ушверситету 
К. У. Байнум.

У 1990 р. Спец1альний ком1тет Американсько! вторич
но! асод^ад 1̂ з1 статусу жшок опублшував нову доповщь -  
лопчне продовження виступу Роуз, у якш оприлюднено тд - 
сумки двадцятир1ччя д1яльност1. Серед головних досягнень 
вщзначено: зб1льшення кжькосп жшок серед професшних 
гсторишв; зростання частки жшок, яш захистили докторсьш 
дисертацп, до 38% (1988); ш ирот можливосп спед^ал^зад^  ̂у 
сфер1 жшочих дослщжень для студенпв ВНЗ США (зокрема, 
в ушверситет1 м. Ноксвмла (штат Теннесси у перелшу курс1в 
1сторичного факультету окреслет так  теми: «Вщьми в ран- 
нш Америщ», «Гендер 1 сексуальшсть у в1ктор1анськш Ан- 
глп», «Нащя, 1стор1я, теор1я 1 гендер: Свропа 1 Аз1я», «Жшки в 
европейськш 1сторп»); фшансування жшочих програм за 
кошт потужних державних фонд1в, зокрема Национального
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фонду тдтримки гумаштарних дослщжень та приватних 
фондгв, особливо Фонду Форда; створення 35 дослщницьких 
шститупв на баз  ̂ ушверситетав, д1яльшсть яких координуе 
Национальна рада з жшочих дослщжень; можлив^сть отри- 
мати докторський ступшь з гсторй жшок у 50 унгверситетах 
 ̂коледжах США.

Не приховували  ̂ наявт проблеми, а саме: заробгтна 
плата жшок у виттпй школ1 США становила 80,6% вщ чоловь 
чо!; чисельшсть чоловж1в-докторанпв з юторй була значно 
б1льшою: протягом 1946-1988 рр. докторсьш ступет отри- 
мали 2500 жшок  ̂ 12 500 чоловжгв [1, с. 147].

Власне, як юторики пояснювали дощльшсть нового на
пряму в гсторичнш наущ? Традицшно прюритет гсторики 
надавали перевагу вивченню полгтично! влади як найбмьш 
важливого аспекту людського життя. При цьому влада 
асощювалася виключно з чоловшами. На думку дослщнишв, 
необхдно вщмовитися вщ усталених стереотип1в, що за 
своею природою жшки пасивт й емоцшт, а чоловжи ак- 
ти в т  й штелектуальш. Уперше про це заявила Герда Лернер 
у розв^дцД «Нов^ пщходи до вивчення жшок в американськш 
шгорй» (1969) [2]. Вщ самого початку пщхщ до справи щодо 
жшок в гсторй включав не тльки заповнення лакун дослщ- 
ницько! роботи, впорядкування понятшно-термшолопчного 
апарату жшочих студш, а також оновлення концептуальних 
п^дход^в до «гсторй в цлому». Як слушно зауважила Дж. Кел- 
л1 (Ке11у-Оайо1), проблема не т1льки в тому, щоб «повернути 
жшок в гсторга», а в тому, щоб «повернути жшкам юторгю» 
[3, с. 172]. Отже, мова йде насамперед про шторга жшок, !х- 
нш ^сторичний досвщ, оск1льки донедавна вважали, що жш
ки, !хня д1яльтсть  ̂ сфера життя не дуже цжа1 для юторй 
людства.

Знадобилося чимало зусиль, щоб довести важливгсть  ̂
правом^рн^сть порушення питання про те, що гстор1я е не 
тмьки у чоловш1в, а й у жшок. Певною суто зовшшньою вщ- 
повщдю на окреслене питання стало зростання шлькосп 
публшацш з жшочо! тематики. Першими досить гостро  ̂
вщкрито поставили питання про те, щоб «зробити видими- 
ми» вс1х невщомих статисток свгтово! гсторй й надати голос 
уам  безмовним свщкам та учасницям гсторичних подш, 
американсьт дослщнищ Рената Брайденталь (БгЫеп!Ьа1)  ̂
Клауд1я Кунз (Коопг) у пщготовленш ними робот «Стаючи

310



видимими: жшки в европейськш ютори» (1977 р.) [4]. У 1979 р. 
юторик Джоан Скотт, що через п’ять рошв стала президен
том Орган1зацй американських 1сторик1в, написала зам1тку 
«Мгсде жшки в 1сторичних книгах», яка стала справжшм 
викликом традидшнш «чолов1чш» юторюграфи. 1стор1ею ж 1- 
нок-1сторик1в у США в 1975 р. почала займатися К. Скляр 
(8к1аг); у 1980 р. роль жшок в 1сторичнш наущ Франдй та 
Англи розкривае Н. Земон Девгс; у 1984 р. аналопчний сю
жет щодо Франдй, Англй та США висв1тлила Б. См1т (8тйЬ).

Протягом останн1х десятилпъ щор1чно пщ рубриками 
«1стор1я жшок» 1 «Жшоч1 студн / Гендерна 1стор1я» виходить 
чимало монограф1чних дослщжень з усгх хронолопчних пе- 
рюд1в 1 регюн1в Свропи, а також узагальнюючих роб1т [5]. 
Публшади на цю тематику мають свою постшну рубрику в 
десятках авторитетних наукових журнал1в, а також устш но 
функдгонуе цдлий спектр спед1альних пергодичних видань у 
багатьох кра!нах Заходу.

Крах тоталитаризму в 1991 р. 1 вщкрипсть укра!нсько- 
го социуму до св1тового досвщу та практик демократичного 
сусп1льного розвитку зумовили актив1зад;ю наукових 1 
осв1ттх контактв, м1жкультурного д1алогу м1ж ученими 
Сходу 1 Заходу, зокрема Укра!ни 1 США. Суттевого оновлен- 
ня потребували орган1задшн1 1 теоретико-методолог1чн1 за
сади гуматтарних наук. Одними з перших допомогу гумаш- 
тар1ям незалежно! Укра!ни запропонували представники 
заруб1жно! украшжи, науковщ д1аспори 1з США 1 Канади. 
Переосмислення ключових питань укра!нсько! гсторй в1тчиз- 
няними науковдями включало ознайомлення 1з нов1тн1ми 
напрямами зарубгжних дослщжень, що зумовило формуван- 
ня кола задшавлень у сфер1 жшочих студш.

Впливовими чинниками шститудгонал1задд жшочих / 
гендерних студш в Укра!ш протягом 1990-х рр. назвемо: 
по-перше, визнання незалежносп Укра!ни та появу дипло- 
матичних представництв демократичних держав (Канада, 
США, Н1меччина); вщкриття в Укра!ш оф1с1в благодшнидь- 
ких / фондових програм для пщтримки розвитку громадсь- 
кого сектору (М1жнародний фонд «Вщродження», дентри 
«Осв1та», програми академ1чних обмш1в, програма «Гармо- 
н1я» тощо); повнощнну участь Укра!ни у м1жнародних про- 
десах глобал1задп, демократизадп та гумашзаци сусп1льного 
та державного життя.
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1нщ1ативу розвитку гендерних дослщжень в Укра!ш 
було пщтримано сп1льними зусиллями декмькох м1жнарод- 
них агенцш  ̂програм: Програмою розвитку ООН (ПРООН -  
^N^Р), яка д^е в Укра!ш з 1992 р., агенц1ями з мгжнародно- 
го розвитку США ^8АШ ), Канади (США), Швецй (8Ыа), 
Швейцарй (8^С) тощо [6]. Мажнародн програми надають 
фшансову пщтримку жшочим оргашзащям для вт1лення 
проекпв, а також дорадчу, консультацшну, методичну пщ- 
тримку, вкрай важливу для формування сучасних пщход1в 
академ^чно!, громадсько!, освгтньо! д1яльносп в Укра1ш. 
Важливим результатом проекпв за пщтримки Програми 
р1вних можливостей ПРООН стало створення освгтн1х, прос- 
вп'ницьких, 1нформац1йно-консультац1йних, лобштських гро- 
мадських орган^зад^  ̂ та мереж: «Жшки в науцЬ, «^ендерн 
освин центри», а також усвщомлення жшками власних 
перспектив, розвиток нових п^дход^в до шституцгонал1зацй 
жшочо! громади.

Запозичуючи досвщ американських вуз1в, у 1990-х ро
ках в Укра!ш започатковано науково-досладн центри ген
дерних дослщжень при ВНЗ, я т  об’еднали небайдужих до 
теми представнишв академ^чно! сп1льноти, викладацького 
корпусу, студентства  ̂ досл^дник^в-аматор^в. Найб1льш ак- 
тивними е «Центр гендерних дослщжень» при Харшвському 
нацгональному ушверситега ^мен  ̂В. Н. Каразша, «Ки!вський 
дослщницький  ̂консультативний гендерний центр» при 1н- 
ституп сощологй НАН Укра!ни, Одеський науково-дослщний 
жшочий центр при Одеськш державнш академй харчових 
технологш. Одеський центр, створений ще у 1994 р. пад ке- 
р1вництвом Л. О. Смоляр, забезпечив широку просвгтниць- 
ко-шформацшну роботу в напрям^ актуал1зацй ретроспек- 
тиви жгночо! проблематики, вивчення м1жнародного досвщу 
 ̂ наукових пщход1в до жшочих студш у гуматтаристиц^ 
Шдсумком стали Грунтовн монографи з ^стор !̂ жшочого 
руху в Укра!ш [7].

Харювський центр гендерних дослщжень об’еднав 
науковц1в, я к  вивчають становище жшки в сусп^льств^ 
кр^зь призму гендерно! методологи Заходу. Центр започат- 
кував перш^ в Укра!т ун1верситетську програму з гендер
них дослщжень та програми дистанцшного навчання з ген
дерних дослщжень. Харшвський центр став органзатором 
утверситетсько! мереж! з гендерних дослщжень для кра!н
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колишнього СРСР. Шд кер1вництвом I. Жеребкшо! Харюв- 
ським центром гендерних дослджень вт1лено досвщ аме
риканських вузгв з орган1задй шституту м1жнародних л1тн1х 
ш кл з гендерно! проблематики. Для апробацй результат1в 
наукових пошукв 1 забезпечення !хньо! загальнодоступносп 
у 1998 р. центр заснував видання власного часопису 
«Гендерш дослщження» [8]. З 2001 р. Центром започаткова- 
на сер1я книжкових видань «Гендерн дослдження» за ф1- 
нансово! п1дтримки Фонду Дж. Д. 1 К. Т. Макартур1в.

Льв1вський науково-дослщний центр жшочо! 1сторй 
представлений науковцями О. К1сь, Л. Гентош, О. Маланчук- 
Рибак, як1 для поширення власних щей використали культу- 
ролог1чний часопис «I» з1 спещал1зад1ею окремих випусшв 
суто на гендернш тематищ. Саме на баз1 цього осередку у 
2010 р. було оргашзацшно оформлено надгональну шститу- 
ц1ю -  Укра!нську асощащю дослщнишв жшочо! гсторй 
(УАДЖ1), установч1 збори яко! вщбулися 9 жовтня 2010 року 
у Львов1 [9]. Визнаним науковим лщером жшочих / гендер
них студш в Укра1ш 1 президентом УДДЖ1 е льв1вська дос- 
лщниця Оксана К1сь [10].

Становлення жшочих / гендерних студш в Укра1ш вщ- 
бувалося з допомогою напрацювань заруб1жних дослщниюв. 
Маемо вщзначити д1еву допомогу 1сторик1в укра!нського за- 
руб1жжя, зокрема професора ун1верситету Джона Гопкшса у 
Вашингтон Марти Богачевсько!-Хом’як. З шщ;ативи 1 за 
сприяння США у 1995 р. у Киев1 вийшло друком укра!нське 
видання монографй дослщнищ «Б1лнм по б1лому. Жшки в 
громадському житп Укра!ни. 1884-1939», у якому авторка 
звернулася до вивчення суспмьно! рол1 укра!нського жшоц- 
тва модерно! доби [11]. У такий спос1б укра!нську аудиторгю 
знайомили з напрацюваннями гендерних студш США, 
спектром наявних наукових методик 1 шдход1в, а також 
спонукали до активного переосмислення вторично! минув- 
шини з урахуванням жшочого досвщу. Одеський центр 
разом з Гендерним бюро ПРООН реал1зував перший науко- 
вий проект з1 студ1ювання жшочо! 1сторй, пщсумований не 
лише змютовним 1сторичним наративом з жшочого руху, а й 
б1блюграф1ею жшочих видань в Укра!т на кшець ХХ ст. [12]. 
Ознайомлення в1тчизняних науковщв 1 широкого загалу з 
напрацюваннями захдних дослщниюв жшочо! юторй вщбу- 
ваеться 1 шляхом видання антологш перекладних статей 1з
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гендерно! тематики. Прим^ром, проект Льв^вського науково- 
дослщного центру частково пщтриманий фундащею ^1 - 
^огк оГ Еаз1-^ез1 Шошеп (Ые^ Уогк, У8А) [13]. Маемо наго- 
лосити, що студгавання гендерно! проблематики поступово 
розширило ц^льов  ̂ор^ентири ^сторико-культуролог^чних, по- 
лттико-правових, освгтнгх проекпв у незалежнш Укра1ш.

За прикладом американських ушверситетав ВНЗ Ук- 
ра!ни д^ево запроваджують в освгтнш процес навчальн^ дис- 
циплши, повязан з гендерними стущями. До тонер1в цього 
напрямку реал1зацп гендерних студш у фмософй належить 
Н. Д. Чухим, яка в лекцшному кура репрезентуе фмософсь- 
ке осягнення фемшолоичних студш  ̂ репрезентаций жзно- 
чосп [14]. У Национальному ушверситега «Киево-Могилянсь- 
ка академ1я» професор М. Богачевська-Хом’як з 1995 р. за- 
початкувала читання курсу «Жшки в с̂тор̂  ̂Украши». Нин в 
утверситега сформовано когорту дослщниюв, я к  комплекс
но вивчають проблеми гендерно! р1вносп в Укра!ш, пропо- 
нують значний перелш навчальних курав з̂ тематики, 
зокрема  ̂ онлайн-курс «Жшки та чоловши: гендер для вс1х») 
[15], забезпечують дисциплши методичними матер^алами, 
серед яких вщзначимо доробок Т. Марценюк [16]. У Мико- 
лахвському державному гумаю-тарному ун1верситет1 1м. П. Мо- 
гили наприк^нц^ 1990-х започатковано спецкурси «Гендерн 
^сторичн^ студи», «Жшка  ̂ политика» [17, с. 58]. Розробка 
освгтнгх  ̂ навчальних програм з гендерно! проблематики е 
провщним напрямом д1яльносп Сумського гендерного цент
ру при Сумському державному ушверситега. Маемо зазна- 
чити, що чимало освгтнгх проекпв пщтримано М1жнарод- 
ним фондом «Вщродження».

Важливим напрямом засвоення досвщу американських 
учених у сфер^ гендерних дослщжень е стажування украш- 
ських дослщниюв у США. Прим^ром, Гарвардський ушвер- 
ситет реал1зовував стажування за програмою «Громадянсь- 
ка освгта  ̂ жшка», де учаснид^ з Украши (Шевченко Н. В.) 
знайомилися з досвщом орган^зацц освгтнього процесу жшо- 
чого Редкл1ффського коледжу, найстаршого в США [17, 
с. 57]. Як засвщчуе резюме О. Юсь, президента Украшсько! 
асощацп дослщнишв жшочо! ^стор !̂, становленню !! як коор
динатора национально! дослщницько! мереж! сприяло нау- 
кове стажування на факультета жшочих та гендерних студш 
Ун1верситету Ратгерс (США), в Украшському дослщному ш-
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ститул Гарвардського унгверситету (США) та в 1нститут1 
Гарр1мана Колумбшського ушверситету (США) [10]. Ниш за 
програмою академ1чних обмш1в 1мен1 Фулбрайта укра!нськ1 
дослдники у межах напряму «Гендерн студи» мають можли- 
в1сть проведення дослджень в ушверситетах США трива- 
лютю в1д шести до дев’яти м1сящв [18]. Зауважимо, що 
протягом 2000-2006 рр. професор М. Богачевська-Хом’як 
очолювала представнидтво Програми 1м. Фулбрайта в Укра!- 
н1 й активно сприяла модерн1защ! укра!нсько! сусшльно-гу- 
манггарно! науки, и входженню у св1тове академ1чне сере- 
довище.

Маемо констатувати д1яльну допомогу посольства США 
в Укра!ш, яке запрошуе укра!нськ1 громадськ1 орган1задй 
взяти участь у конкура проекпв Фонду сприяння демокра
та, де в тематищ програм прюритетне м1сде вщведено за- 
безпеченню гендерно! р1вносп в Укра!ш [19].

Серед реал1зованих укра!нсько-американських проект1в 
гендерного спрямування варто назвати спьльний проект 
Ушверситету штату Айова (США) та Национального технч- 
ного ун1верситету «Харювський пол1техн1чний шститут» «Пе
реподготовка жшок-учених для ново! економши Укра!ни» 
(1999-2001); проект Жшочого вщдму дослщжень Унверси- 
тету штату Айова (США) та Центру гендерних дослщжень 
Харшвського национального ушверситету 1мен1 В. Н. Караз1- 
на «Розвиток гендерних дослщжень у межах Ун1верситет- 
сько! програми партнерства для просування навчальних 
трансформацш у вищ1й школ1 Укра!ни» (2004-2006).

Пщсумовуючи, зазначимо, що протягом останньо! тре- 
тини XX ст. на Заход1, насамперед у США, вщбулося станов- 
лення нового наукового напряму <астор1я жшок» («шотеп’8 
з1ий1ез», «жшочих студш»), який став повнощнною складо- 
вою гсторично! науки. Це пщтверджують 1 сформован! 
кадри 1сторик1в-професюнал1в, що займаються щею проб
лематикою, 1 органзадшн змши в найб1льших юторичних 
асощащях, як1 включили в свою структуру спещальш ко- 
м1тети з1 статусу жшок-гсториюв, 1 оргашзад1я М1жнародно! 
федерадй дослщниюв жшочо! гсторй, 1 численн конфе- 
ренщ!.

Проголошення незалежносп Укра!ни зумовило поши- 
рення захщних осв1тн1х програм 1 дослщницьких проектв 1з 
жшочо! проблематики, штенсивний обмш шформад1ею,
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досвщом, ресурсами м1ж науковцями США й Украши. Зав- 
дяки пщтримщ американських громадських  ̂ академ^чних 
шституцш оргашзовано регулярн мажнародн л п н  школи, 
конференщ! та конгреси з гендерних студш. Ниш в держав^ 
д^е чимало представнидьких м1жнародних програм з голов- 
ними офюами у США, спрямованих на проведення аналь 
тичних дослджень щодо статусу жшок в Укра!ш, треншгш, 
сем^нар^в, заход^в, навчальних по!здок украшських жшок- 
л^дер^в до зарубгжних партнерських орган^зад^й. Водночас 
Грунтовного вивчення та узагальнення потребуе процес 
впливу м1жнародних програм на розвиток Гендерних студш 
 ̂ жшочого руху як вторично зумовлений факт розвитку 

незалежно! Укра!ни.
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аз иеИ аз То ТЬе /огтз а п ( теТЬо(з о/аззгзТапсе о/риЫИс а п ( аса(е- 
тгс 1пзТ1ТиТ1опз о/ТЬе ЦЗ То ТЬе езТаЫИзЬтепТ о/ деп (ег ЗТи(гоз гп ТЬе 
гпйерепЛепТ Цкгагпе.

Кеушогйз: иотеп’з ЫзТогу, депйет зТийгоз, Атепсап заеп- 
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