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ПОЛОЖЕННЯ 
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Харківського національного університету радіоелектроніки 

 

1. Загальні положення 

Центр гендерної освіти організовано відповідно до наказу № 41 від 

«_14_» січня 2012 року, як структурний підрозділ кафедри філософії 

ХНУРЕ 

Центр гендерної освіти створено з метою надання просвітницьких 

послуг, а також методичної та науково-практичної допомоги 

студентам/кам, аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам 

університету з впровадження ідей недискримінації та гендерної рівності в 

навчально-виховний процес, шляхом посилення гендерного компонента в 

змісті соціально-гуманітарних дисциплін, допомоги в проведенні 

виховних заходів, організації науково-дослідницької роботи з гендерної 

проблематики. 

2. Організація діяльності та завдання Центру. 

2.1. Основними напрямками діяльності Центру гендерної освіти є: 

• освітня та просвітницька; 

• виховна; 

• науково-дослідна; 

• психолого-корекційна. 

2.2. Завдання Центру: 

• формування гендерночутливого освітнього середовища в 

університеті; 

• надання інформаційних, довідкових та освітніх послуг у сфері 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків студентам/кам, 

аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам вузу; 

• сприяння впровадженню гендерного компонента в навчальний 

процес. 



• організація психолого-корекційної та тренінгової роботи; 

• організація науково-дослідної роботи з гендерної проблематики; 

• сприяння розширенню гендерної тематики наукових робіт 

студентів/ок і аспірантів/ок (навчальні проекти, доповіді, наукові статті); 

• організація семінарів, круглих столів, конференцій. 

• організація  виставок плакатів, фото та відео робіт, графіки з 

гендерної проблематики, науково-методичної літератури, презентацій; 

• створення сайту ЦГО та поповнення інформаційної бази даних; 

• систематизація та організація використання матеріалів з гендерної 

проблематики на електронних носіях; 

• підвищення рівня обізнаності студентської та учнівської молоді з 

гендерних питань. 

3. Планування діяльності та звітності Центру. 

 Плани роботи та тематика заходів Центру, спрямованих на 

вирішення зазначених вище завдань, складаються і корегуються щорічно 

наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно 

до планів роботи університету. 

 Щорічні плани роботи Центру затверджує підсекція "Проблеми 

гуманітаризації та гуманізації технічної освіти» НМС ХНУРЕ. 

 В кінці навчального року керівник Центру звітує про свою 

діяльність. 

 Звіт про роботу  Центру розглядається на засіданні кафедри 

філософії та підсекції «Проблеми гуманітаризації та гуманізації технічної 

освіти» НМС ХНУРЕ. 

 Всі інші адміністративні та фінансові питання вирішуються 

ректором університету за поданням керівника Центру. 


