
Звіт про роботу Центру гендерної освіти у 2018 році. 

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;  

o продовження роботи над довгостроковим проектом «На шляху до 

гендерночутливого ВНЗ», який був підтриманий Харківською 

обласною державною адміністрацією. А саме:  

- співробітниками/цями та волонтерами/ками ЦГО ХНУРЕ в 

рамках діяльності Всеукраїнської мережі осередків 

гендерної освіти прийнято участь у 3-х 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 ХХІІ Міжнародному 

молодіжному форумі «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ 

столітті»;  

- проведено науково-практичний семінар для магістрів/ок, 

аспірантів/ок (за участю учасників/ць з інших вишів 

Харкова) «Рівні можливості: подолання гендерних 

стереотипів в технічній та IT освіті» (гендерно-чутливий 

освітній простір); 

- продовжено гендерний аудит візуального простору ХНУРЕ; 

- проведено 20 індивідуальних психологічних консультацій; 

- продовжено цикл соціально-психологічних тренінгів з 

гендерної проблематики «Підвищення особистісної 

асертивності»; 

-  проведено комунікативний та когнітивно орієнтований 

тренінг толерантності - розвиток навичок толерантності 

для студентів/ок, аспірантів/ок та співробітників/ць 

ХНУРЕ. 



Прийнято участь в проведенні виховних заходів щодо актуальної 

гендерної та антидискримінаційної  проблематики для 

студентів/ок та співробітників/ць університету. А саме: 

- гендерного марафону з нагоди Міжнародного жіночого дня; 

- конкурсу на створення плакатів, графіки, фото "Жінки 

України, які змінили історію"; 

- творчого конкурсу по створенню візуальних матеріалів 

щодо заходів до Міжнародної акції "16 днів проти 

гендерного насильства"; 

- флеш-мобу за участю студентів/ок, аспірантів/ок, та 

співробітників/ць – волонтерів/ок ЦГО ХНУРЕ "Молодь 

ХНУРЕ каже насильству НІ!", присвяченого Міжнародній 

акції «16 днів проти гендерного насильства» з поширенням 

символіки Міжнародної акції; 

- засідання дискусійного клубу ЦГО ХНУРЕ, підготовленого 

волонтерами ЦГО ХНУРЕ: «Сексизм у інтернет-рекламі: як 

розпізнати та попередити»; 

- цикл засідань гендерного кіно-клубу «Чоловіки проти 

гендерного насильства», «Жінки в режисерському кріслі: 

24 імені, які потрібно знати», «Жінки на війні: нарівні з 

чоловіками»; 

- акції студентів/ок-волонтерів/ок ХНУРЕ «Не залишайся 

байдужим, скажи СНІДу та НАРКОТИКАМ – НІ!». 

 

o Співробітниками/цями 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. 

 

Керівник ЦГО ХНУРЕ                              Коробкіна Т.В. 

 


