
Результати семінару «Гендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері»

18-20 лютого 2015 р.

 Підписано угоду про партнерство Представництва фонду ім. Ф.Еберта в Україні з
координаційним  центром  Всеукраїнської  мережі  ОГО  –  Сумським  державним
університетом;

 долучено до членства у Всеукраїнській мережі ОГО гендерні  осередки 3-х ВНЗ:
Української  академії  банківської  справи  (м.Суми),  Національного  університету
«Острозька  академія»,  державного  вищого  навчального  закладу  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди»

 проаналізовані  результати  пілотного  І-го  етапу  гендерного  аудиту  ВНЗ
(анкетування  на  предмет  сприйняття  респондентами  гендерної  нерівності):
Сумський  державний  університет,  Запорізький  національний  університет,
Національний  гірничий  університет  (м.Дніпропетровськ),  Луцький  педагогічний
коледж;

 проаналізовано  досвід  Сумського  держуніверситету  у  залученні  профспілок  до
проведення  процедури  гендерного  аудиту  ВНЗ  (у  т.ч.  укладено  драфт  листа-
звернення  про  підтримку  проведення  процедури  гендерного  аудиту  ВНЗ
федерацією профспілок України); 

 визначено  основні  сфери  діяльності  університету,  щодо  яких  буде  проведено
процедуру  гендерного  аудиту  (кадрова  політика  (з  охопленням  всієї
університетської спільноти), наукова діяльність, соціальна сфера, нормативна база,
навчальні програми (за вибором));

 узгоджено  інструментарій,  необхідний  для  проведення  процедури  гендерного
аудиту  (відповідний  наказ  ректора,  анкетування  на  предмет  сприйняття
респондентами гендерної нерівності, анкета-аналіз кадрової (всієї університетської
спільноти) та соціальної політики, схема аналізу нормативної бази, схема звітності
та заключних рекомендацій за результатами проведеного гендерного аудиту ВНЗ);

 узгоджено алгоритм проведення процедури гендерного аудиту ВНЗ на І  квартал
2015 року;

 окреслено  підходи  до  формування  мотивації  та  формування  команди  для
проведення процедури гендерного аудиту ВНЗ; 

 складено  план  роботи  Робочої  групи  при  МОНУ  на  І  квартал  2015  р.  (у  т.ч.
укладено  драфт  листа-підтримки  від  МОНУ  щодо  проведення  процедури
гендерного аудиту осередками);

 проведено  організаційні  збори,  на  яких  окреслено  повноваження  керівництва
Мережі – Савельєвої Ю.М., Коробкіної Т.В., Дороніної Т.О. з метою забезпечення
ефективних комунікацій та оперативного вирішення робочих питань;  

 узгоджено ескіз оновленого логотипу Мережі;
 узгоджено  план  роботи  Мережі  на  2015-й  рік,  визначено  ВНЗ-приймаючі

майданчики для проведення заходів Мережі;  
 прийнято  рішення  про  необхідність  підвищення  кваліфікації  (посилення

теоретичної  та  методичної  підготовки)  членів  Мережі,  для  чого  започатковано
систему теоретичних семінарів. Прийнято рішення звернутись за допомогою щодо
залучення експертної підтримки до Представництва фонду ім. Ф.Еберта в Україні,
крім того, ініційовано використання у підвищенні кваліфікації власних експертних
ресурсів з числа членів Мережі;

 узгоджено  концепцію  програми  триденного  коучінгу  на  базі  Запоріжського
національного університету (березень 2015 р.), визначено завдання першого етапу



гендерного аудиту, встановлено строки їх виконання, призначено презентацію цих
результатів на коучінгу;

 прийнято  рішення  допрацювати  зміст  посібника  «Впровадження  гендерного
підходу в систему вищої світи України: досвід та кращі практики Всеукраїнської
мережі  осередків  гендерної  освіти  ВНЗ  2012-2014  роки»  у  частині  «Кращі
практики».


