
Звіт про роботу Центру гендерної освіти у 2016 році. 

 

 

На протязі 2015/2016 н. р. Центром гендерної освіти ХНУРЕ були 

проведені чотири науково-практичні конференції:  

 Роль позаформальної освіти у втіленні гендерних підходів; 

 Гендерний аудит у системі вищої освіти; 

 Гендерні проблеми профорієнтациї; 

 Гендер стать і влада. 

Чотири студенти-волонтери стали переможцями конкурсу на 

можливість прийняти участь у Всейкраїнських та Міжнародніх форумах, 

конференціях та школах-тренінгах, у тому числі  

“Ukranie-Training in Organizational Management and Capacity” by IFLRY 

and D66 party -27 March ( Kryvyj Rih); 

Seminar “Gender Equality Matters” by Council of Europe, 31 May - 4 June  

(Strasbourg, France);  

IV форум вільної молоді «Вільна Україна - Сильна Європа» 

Європейська молодь України, Верховна Рада України, D66 party, 22-24 

апреля (Київ, Україна);  

Науково-практична конференція «Мультидисциплінарні 

гендерночутливі ініціативи: молодіжний потенціал ОГО» Сумський 

державний університет, Фонд Фрідріха Еберта, 21-22 квітня (Суми, Україна); 

“Youth in the Heart of Decision Making” by IFLRY and VVD party, July 7-

10 (Mriya, Kyiv Region, Ukraine).  

Студенти та студентки усіх факультетів взяли участь у щорічній 

міжнародній акції «16 днів проти насильства». В рамках заходу було 

організовано 5 засідань дискусійного клубу «Насильству - НІ», виставку 

плакатів, фото и відео матеріалів з тематикою «СТОП – НАСИЛЬСТВУ!». 

Разом з фондом Ф. Еберта та Всеукраїнською мережею центрів 

гендерної освіти організована та проведена  Всеукраїнська школа-семінар  

«Гендерний аудит як інструмент впровадження гендерної політики ВНЗ"» за 

участю осередків гендерної освіти ВНЗ України. 

Представники та представниці ЦГО ХНУРЕ прийняли участь та 

виступили з презентацією досвіду діяльності на Всеукраїнській конференції 

"Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України" та на 

Всеукраїнській школі - семінарі «Інноваційні підходи ВНЗ у впровадженні 

гендерної рівності: в навчанні, дослідженнях, просвіті громади» 

Сумісно з Сумський державний університетом в рамках реалізації 

проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-

студентками у вищих навчальних закладах» , який передбачає діяльність із 

забезпечення у вишах України підтримуючих умов, що дозволяють 

збалансовано поєднувати професійні (пов’язані з навчанням) та сімейні 

обов’язки, ЦГО ХНУРЕ було проведено  2-дений тренінг з планування 

діяльності ініціативи «Університет, дружній до сім’ї»  



Продовжено роботу над довгостроковим проектом «На шляху до 

гендерночутливого ВНЗ», який був підтриманий Харківською обласною 

державною адміністрацією, обласним гендерним ресурсним центром та 

фондом Ф. Еберта. З метою реалізації проекту продовжена робота над його 

головною частиною «Гендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики 

рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері». У складі 

робочої групи МОНУ ( в особі керівниці ЦГО ХНУРЕ Коробкіна Т.В.) «З 

питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації у сфері освіти» 

взято участь у розробці СТРАТЕГІЇ упровадження гендерної рівності та 

недискримінації у сфері освіти "Освіта: гендерний вимір - 2020". Сумісно з 

Інстітутом модернізації змісту освіти співробітниками/цями ЦГО ХНУРЕ 

проведено гендерну експертизу шкільних підручників. 

 

 


