
Звіт про роботу Центру гендерної освіти в 2017році. 

Забезпечено надання методичної та науково-практичної допомоги 

викладачам і студентам університету з впровадження ідей гендерної 

рівності та принципів недискримінації в навчально-виховний 

процес, шляхом: 

o посилення гендерного компонента в змісті соціально-

гуманітарних та спеціальних дисциплін: викладається курс 

«гендерні проблеми сучасного суспільства», гендерна 

компонента внесена в навчальні програми дисциплін за вибором. 

o організації науково-дослідницької роботи з гендерної та анти- 

дискримінаційної проблематики, продовження роботи над 

довгостроковим проектом «На шляху до гендерночутливого 

ВНЗ», який був підтриманий Харківською обласною державною 

адміністрацією. А саме:  

- співробітниками та волонтерами ЦГО ХНУРЕ прийнято 

участь у 2х Міжнародних та 3х Всеукраїнських науково-

практичних конференціях з гендерної проблематики;  

- проведено (з міжвузівською участю) засідання секції 

«Гендерні проблеми сучасного суспільства» в рамках 

конференції «Гуманітарні аспекти становлення 

інформаційного суспільства» на ХХІ Міжнародному 

молодіжному форумі «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ 

столітті»; 

- проведено міжвузівський науково-практичний семінар 

«Наближуючи реформи до потреб жінок: від стратегій до 

дій» (гендерно-чутливий освітній простір) 

- продовжено гендерний аудит візуального простору ХНУРЕ. 

- В рамках діяльності Мережі осередків гендерної освіти 

прийнята участь у проведені Всеукраїнського заходу 

«Гендерний хакатон: технології і медіа у досягненні 

гендерної рівності». 

o проведено 28 індивідуальних психологічних консультацій  та 3 

соціально-психологічних тренінги з гендерної проблематики для 

студентів, аспірантів та співробітників ХНУРЕ:   

o  прийнято участь в проведенні виховних заходів щодо актуальної 

гендерної та антидискримінаційної  проблематики для студентів 

та співробітників університету. А саме: 



- Творчий конкурс плакатів - робіт студентів та 

співробітників  ХНУРЕ «Скажи насильству НІ!» та конкурс 

на створення плакатів, графіки, фото "Жінки України які 

змінили історію" 

- Флеш-моб за участю студентів, аспірантів, викладачів,  та 

співробітників ХНУРЕ "Молодь проти насильства" 

присвячений Міжнародній акції "16 днів проти гендерного 

насильства»; 

- Засідання гендерного кіно-клубу «Протидія насильству. 

Жіночій та чоловічий погляд». 

- Акції студентів-волонтерів ХНУРЕ «Не залишайся 

байдужим: СНІДу, НАРКОТИКАМ – НІ!». 

- Студентські дебати: "Культура миру і міжетнічні 

відносини. Гендерні перспективи", "Покоління прав і 

свобод людини. Наша позиція". 

- Засідання студентського дискусійного клубу «Стоп-сексизм 

(за матеріалами сексистської реклами в інтернеті), «Жінки і 

соціальна політика. Гендерний аспект ». 

- Гендерний марафон з нагоди Міжнародного жіночого дня. 

 

o Співробітниками ЦГО ХНУРЕ  прийнято участь в роботі колегіальних 

органів в форматі діяльності Всеукраїнської мережі осередків 

гендерної освіти ВНЗ, 

o Керівник Центру гендерної освіти ХНУРЕ, проф. Коробкіна Т.В. 

здійснювала координацію діяльності Робочої групи з питань політики 

гендерної рівності та  протидії дискримінації у сфері освіти МОН 

України. 

 

 


