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З метою забезпечення впровадження ґендерного компоненту та ґендерно

чутливого  підходу  в  систему  освіти,  організації  науково-дослідної  та

методичної роботи з ґендерної проблематики, розробки заходів щодо втілення

принципів ґендерної рівності 21 березня 2012 р. у Слов’янському державному

педагогічному  університеті  (з 01.06.2012 р.  Донбаський  державний  педаго-

гічний університет) створено Ґендерний центр (наказ від 21.03.2012 р. № 358).

Документи, згідно з якими функціонує Ґендерний центр університету:

Наказ  від  21.03.2012  р.  №  358  «Про  створення  Ґендерного  центру

Слов’янського державного педагогічного університету»;

Розпорядження від 22.03.2012 р.  № 9 «Про інформаційне забезпечення

ґендерно чутливого підходу в навчально-виховний процес».

Ґендерний  центр як  структурний  підрозділ  університету  діє  на

громадських  засадах  задля  надання  методичної  та  науково-практичної

підтримки  викладацькому  складу  та  студентської  молоді  університету  щодо

впровадження  у  навчально-виховний  процес  ґендерних  підходів  та  ідей

ґендерної  рівності  шляхом  організації  науково-дослідної  роботи,  виховних

заходів  для  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків,

ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання насильства у всіх сферах життя

суспільства та протидії торгівлі людьми.

Ґендерний  центр  Донбаського  державного  педагогічного  університету

включено  до  Всеукраїнської  мережі  центрів  ґендерної  освіти  (ґендерних

центрів) у вищих навчальних закладах.

Директор  Ґендерного  центру  –  Наталія  Йосипівна  Коніщева,

професор  кафедри  обліку  та  аудиту,  доктор  економічних  наук,  професор,

академік Академії економічних наук України.

На сайті  Донбаського  державного педагогічного  університету створено

розділ  «Ґендерна  політика»,  у  якому  накопичується  корисна  інформація  з

ґендерної проблематики, яка постійно доповнюється.

У  зв’язку  з  реалізацією  проекту  «Рівні  можливості  для  здобуття

професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах»
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спільного з Сумським державним університетом у розділі «Ґендерна політика»

розміщено банер «Університет, дружній до сім’ї».

З  нагоди  першої  річниці  Ґендерного  центру  Донбаського  державного

педагогічного університету  11 квітня 2013 р. в університеті  організовано та

проведено звітну науково-практичну конференцію  «Формування ефективної

взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства, порозуміння

та миру: ґендерний аспект».

6 листопада 2013 р. в університеті організовано та проведено науково-

практичний  семінар  «Шляхи  розвитку  партнерських  взаємовідносин

економічних і фінансових служб Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта»

та центрів поштового зв’язку міст і районів Донецької області з органами

місцевого самоврядування та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний

університет».

Крім  цього  підготовлено  Звіт  про  науково-дослідну  та  науково-

організаційну  діяльність  Ґендерного  центру  Донбаського  державного

педагогічного  університету  за  березень  2012  р.  –  червень  2013  р.,  який

розміщено в розділі «Ґендерна політика» на сайті університету.

На  даний  час  підготовлено  Звіти  про  науково-дослідну  та  науково-

організаційну  діяльність  Ґендерного  центру  Донбаського  державного

педагогічного  університету  за  вересень  2013  р.  –  січень  2015  р.  та  за

березень 2012 р. – березень 2015 р.

Директор Ґендерного центру Донбаського 
державного педагогічного університету, 
доктор економічних наук, професор, 
академік Академії економічних наук України          Н.Й. Коніщева

         30.03.2015 р.
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1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

1.1. Підготовка наукових публікацій

Всього  за  звітний  період  підготовлено  27  наукових  публікацій,  з  них

2 розділи у навчальному посібнику, розділ монографії, 2 публікації в збірнику

наукових статей, 5 статей у фахових виданнях, 17 тез доповідей на науково-

практичних конференціях (див. додаток 1).

1.2. Наукові розробки 
(наукові доповіді, доповідні та аналітичні записки тощо)

Пропозиції щодо вдосконалення змісту 
нормативних документів з ґендерної політики

1. Проект  Пропозицій  щодо  включення  заходів  до  розділу  «Забез-

печення  ґендерної  рівності»  обласної  програми  «Молодь.  Сім’я  на  2013–

2017 роки». – 3 с.

2. Доповідна  записка  «Пропозиції  щодо включення  заходів  до  розділу

«Забезпечення ґендерної рівності» обласної програми «Молодь. Сім’я на 2013–

2017  роки»  /  Н.Й.  Коніщева,  Л.І.  Золкіна,  С.Ф.  Гордейчук,  Т.М.  Гєрко,

С.О. Омельченко,  О.Г.  Набока;  під  керівництвом д-ра  екон.  наук,  професора

Н.Й. Коніщевої. – 12 с.

3. Пропозиції щодо активізації ґендерної політики в Донецькій області /

Н.Й. Коніщева (15.10.2012 р.). – 1 стор. 

4. Пропозиції  щодо  вдосконалення  змісту  проекту  Стратегії  розвитку

державної молодіжної політики до 2020 року / Н.Й. Коніщева (30.10.2012 р.). –

5 стор.

5. Проект  «Активізація  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  та

проведення просвітницьких заходів з питань забезпечення ґендерної рівності у

Донецькій області» до розділу «Забезпечення ґендерної рівності» Регіональної

комплексної  програми  «Молодь  і  сім’я  Донеччини.  2013–2017  роки»  /

Н.Й. Коніщева (остання редакція від 06.02.2013 р.). – 10 стор.
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6. Одержання листа від начальника Управління у справах сім’ї та молоді

Донецької  облдержадміністрації  Л.І. Золкіної,  у  якому  вона  висловлює

вдячність  Донбаському  державному  педагогічному  університету  за  високий

науковий  рівень  розробленого  під  керівництвом  доктора  економічних  наук,

професора,  академіка  Академії  економічних  наук  України  Н.Й.  Коніщевої

проекту «Активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи та проведення

просвітницьких  заходів  з  питань  забезпечення  ґендерної  рівності  у

Донецькій області».

Запропоновані  інформаційно-просвітницькі  заходи  з  проблем

забезпечення ґендерної рівності в Донецькій області використано при розробці

розділу  «Забезпечення  ґендерної  рівності»  Регіональної  комплексної

програми «Молодь і сім’я Донеччини. 2013–2017 роки».

Наукові доповіді, виступи  та  комплект  інформаційних  матеріалів

7. Підготовка  доповіді  «Впровадження  принципів  ґендерної  рівності  у

ДВНЗ  «Донбаський  державний  педагогічний  університет»  (автор:  д.пед.н.,

проф.  С.О.  Омельченко)  для  виступу  на  виїзному  засіданні  ради  Донецької

обласної  організації  жінок  Спілки  жінок  України  на  тему  «Роль  жіночих

громадських організацій у формуванні ідеології ґендерного паритету у всіх

сферах життя» на базі  міської громадської організації  «Жінки Слов’янська»

(29 вересня 2013 р., м. Слов’янськ). – 5 стор.

8. Підготовка доповіді  «Досвід  роботи Ґендерного центру Донбаського

державного педагогічного університету»  (автор:  д.е.н.,  проф.  Н.Й.  Коніщева)

для  виступу  на  науково-практичній  конференції  «Роль  державних  органів,

громадських  організацій  щодо  забезпечення  гендерних  перетворень  та

досягнення  гендерного  паритету  у  суспільстві» (28  вересня  2013  р.,

м. Святогірськ). – 5 стор.
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9. Розробка  комплексу  заходів  з  впровадження  принципів  ґендерної

рівності  в  контексті  Програми  заходів  щодо  підвищення  якості  надавання

поштових  та  адміністративних  послуг  на  основі  розвитку  партнерських

взаємовідносин  Слов’янської  міської  ради,  виконавчого  комітету  та

Донбаського  державного  педагогічного  університету  з  Донецькою  дирекцією

УДППЗ «Укрпошта» та Центром поштового зв’язку Слов’янська / Автори: д.е.н.,

проф.  Н.Й. Коніщева,  д.е.н.,  доц.  Д.О.  Лазаренко,  аспіранти  В.М.  Воропаєв,

Т.М. Гєрко. – 8 стор.

10. Підготовка  доповіді  «Ґендерні  аспекти  поліпшення  умов  праці  та

соціального статусу фахівців підприємств поштового зв’язку» для виступу на

науково-практичному  семінарі  «Шляхи  розвитку  партнерських  взаємо-

відносин  економічних  і  фінансових  служб  Донецької  дирекції  УДППЗ

«Укрпошта» та центрів поштового зв’язку міст і районів Донецької області

з  органами місцевого самоврядування та ДВНЗ «Донбаський державний

педагогічний університет» (6 листопада 2013 р., м. Слов’янськ). – 6 стор.

11. Підготовка  доповіді  «Науково-дослідна  та  науково-організаційна

діяльність  Ґендерного  центру  Донбаського  державного  педагогічного

університету: результати та перспективи» для виступу на науково-практичному

семінарі  «Інновації  та  кращі  практики  ґендерної  освіти» (28  листопада

2013 р., м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут»). – 6 стор.

12. Підготовка  інформаційних  матеріалів  на  засідання  Робочої  зустрічі

експертної групи Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти щодо розробки

шляхів співпраці мережі із Міністерством освіти і науки України, Міністерством

соціальної  політики  України,  Академії  педагогічних  наук  України  у  напрямі

впровадження ґендерних підходів у систему вищої освіти (20–22 березня 2014 р.,

м. Харків). – 13 стор.

13. Підготовка  виступу  та  презентації  доповіді  на  тему  «Ефективна

державна молодіжна політика – запорука зростання конкурентоспроможності

України»  на  Міжнародну  науково-практичну  конференцію  «Дитинство  без
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насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей», організовану за

сприянням проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні»

(29–30 квітня 2014 р., м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка). – 10 стор. (див. додаток 2).

1.3. Розробка науково обґрунтованих заходів
щодо впровадження принципів ґендерної рівності

Під  керівництвом  доктора  економічних  наук,  професора,  академіка

Академії  економічних  наук  України  Н.Й.  Коніщевої  здійснюються  наукові

дослідження з проблем забезпечення ґендерної рівності.

У результаті  проведених наукових досліджень  з  проблем забезпечення

гендерної рівності:

розкрито  роль  ґендерної  освіти  як  інноваційного  чинника  розвитку

громадянського суспільства та формування державної політики стратегічного

розвитку України;

запропоновано  заходи  щодо  поліпшення  змісту  та  організації  освіти  з

метою прискорення ґендерних перетворень у частині реалізації конституційних

прав, свобод та законних інтересів громадян;

розроблено пропозиції  щодо формування громадянського суспільства  в

Україні з урахуванням ґендерної компоненти;

визначено пріоритетні напрями поширення ґендерної компоненти в усіх

сферах  суспільного  життя,  виходячи  з  необхідності  адаптації  українського

законодавства  до  європейських  стандартів  розвитку  громадянського

суспільства;

розроблено  пропозиції  з  підвищення  дієвості  заходів  щодо  реалізації

принципів  ґендерної  рівності  на  всіх  рівнях  державного  управління  та

інформаційного забезпечення ґендерної політики;

удосконалено інституційні механізми впровадження принципів ґендерної

рівності в Україні в контексті європейських соціокультурних  цінностей;

обґрунтовано  необхідність  уточнення  та  доповнення  переліку  завдань

щодо  реалізації  державної  ґендерної  політики,  в  першу  чергу,  посилення

інформаційно-просвітницької роботи з метою подолання ґендерної нерівності

та формування в українському суспільстві ґендерної культури;
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досліджено  проблеми  ґендерного  дисбалансу  у  сфері  зайнятості;

здійснено аналіз  ґендерних відносин на ринку праці  в  Україні  через  призму

зайнятості та доходів чоловіків і жінок;

визначено особливості підготовки кадрів у сфері туристичного бізнесу з

урахуванням ґендерної складової;

обґрунтовано  необхідність  урахування  гендерної  складової  при  органі-

зації  навчання  впродовж  життя  на  основі  аналізу  суттєвих  відмінностей

демографічних  та  соціально-економічних  процесів,  що  супроводжують  со-

ціальне життя жінок та чоловіків;

запропоновано доповнити методику розрахунку конкурентоспроможності

регіонів за розділом «Підвищення кваліфікації  персоналу» рядом показників,

які містять ґендерну компоненту;

розроблено  пропозиції  щодо  активізації  інформаційно-роз’яснювальної

роботи  та  вдосконалення  просвітницьких  і  виховних  заходів  з  питань

впровадження принципів ґендерної рівності в місті Слов’янську, впровадження

яких  сприятиме  вдосконаленню  організації  інформаційно-роз’яснювальної

роботи, просвітницьких та виховних заходів у місті Слов’янську, поліпшенню

змісту  ґендерної  освіти  та  виховання,  підвищенню  рівня  та  якості  життя

населення;

визначено наслідки трансформації української сім’ї та шляхи запобігання

насильству та захисту прав дітей;

виконано аналіз показників розвитку сфери діяльності пошти та зв’язку з

метою виявлення  ґендерних  аспектів  поліпшення  умов  праці  та  соціального

статуту поштових працівників; 

визначено  напрями  з  впровадження  принципів  ґендерної  рівності  в

рамках  розробленої  Програми  заходів  щодо  підвищення  якості  надавання

поштових  та  адміністративних  послуг  на  основі  розвитку  партнерських

взаємовідносин  Слов’янської  міської  ради,  Донбаського  державного

педагогічного університету з Донецькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта»;

багато  уваги  приділяється  розвитку  партнерських  взаємовідносин

Ґендерного  центру  університету  з  іншими  навчальними  закладами  та

установами міста, розробці механізмів реалізації ґендерної політики органами

місцевого самоврядування;

ведуться  пошуки  досягнення  ґендерного  паритету  з  метою  активізації

розвитку малого та середнього бізнесу.
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2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

2.1. Організація звітної науково-практичної конференції
«Формування ефективної взаємодії держави та інститутів 

громадянського суспільства, порозуміння та миру: ґендерний аспект» 
(11 квітня 2013 р., м. Слов’янськ)

1. Підготовка  Програми  звітної  науково-практичної  конференції

«Формування ефективної взаємодії держави та інститутів громадянського

суспільства,  порозуміння  та  миру:  ґендерний  аспект» з  нагоди  першої

річниці Ґендерного центру Донбаського державного педагогічного університету

(11 квітня 2013 р., м. Слов’янськ).

2. Узгодження  Програми  звітної  науково-практичної  конференції  з

ректором  Донбаського  державного  педагогічного  університету,  доктором

педагогічних  наук,  професором  С.О.  Омельченко та  першим  проректором,

кандидатом педагогічних наук, доцентом О.Г. Набокою (12 березня 2013 р.).

3. Підготовка  інформації  про  найбільш  значущі  результати  діяльності

Ґендерного  центру  Донбаського  державного  педагогічного  університету  за

2012–2013 рр.

4. Підготовка інформації про вручення Подяк від ректора Донбаського

державного педагогічного університету, доктора педагогічних наук, професора

С.О. Омельченко з нагоди першої річниці діяльності Ґендерного центру.

5. Узгодження переліку осіб для вручення Подяк з ректором Донбаського

державного  педагогічного  університету,  доктором  педагогічних  наук,

професором  С.О.  Омельченко та  першим  проректором,  кандидатом

педагогічних наук, доцентом О.Г. Набокою.

6. Узгодження Програми звітної науково-практичної конференції з:

начальником  управління  у  справах  сім’ї  та  молоді  Донецької

облдержадміністрації, магістром з державного управління Л.І. Золкіною;

головним  спеціалістом  управління  освіти  і  науки  Донецької

облдержадміністрації,  тренером-координатором  Національної  тренерської

мережі Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна»,

магістром з державного управління С.Ф. Гордейчук;

начальником відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту,

депутатом Слов’янської міської ради, заступником голови координаційної ради
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з  питань  дітей,  молоді,  сім’ї,  ґендерної  рівності,  демографічного  розвитку,

патріотичного  виховання  та  протидії  торгівлі  людьми  в  місті  Слов’янську

Т.В. Дерев’янко;

керуючим  справами  виконавчого  комітету  Слов’янської  міської  ради

В.М. Воропаєвим;

заступником  директора  Міжвузівського  інформаційно-методичного

центру  ґендерної  освіти  для  ВНЗ І–ІІ  рівнів  акредитації  Слобожанського

регіону,  старшим  викладачем  кафедри  соціальної  педагогіки  Комунального

закладу  «Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія»  Харківської  обласної

ради Ю.В. Дьоміною;

проректором  з  науково-педагогічної  роботи  Донбаського  державного

педагогічного  університету,  кандидатом  історичних  наук,  доцентом

С.М. Швидким.

7.  Підготовка  проекту  листа  на  ім’я  ректора  Комунального  закладу

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Г.Ф.  Пономарьової посприяти  участі  у  конференції  старшого  викладача

кафедри  соціальної  педагогіки Ю.В.  Дьоміної  та  студентки  групи  211сп

факультету педагогічної освіти А. Остапченко.

Проект листа відправлено 28.03.2013 р. проректору з науково-педагогічної

роботи  Донбаського  державного  педагогічного  університету,  кандидату

історичних наук, доценту С.М. Швидкому.

8.  Проведення  звітної  науково-практичної  конференції  «Формування

ефективної  взаємодії  держави та інститутів  громадянського суспільства,

порозуміння та миру: ґендерний аспект» з нагоди першої річниці Ґендерного

центру Донбаського державного педагогічного університету (11 квітня 2013 р.,

м. Слов’янськ).

9. Вручення  листа-подяки  ректору  Донбаського  державного  педаго-

гічного університету, доктору педагогічних наук, професору С.О. Омельченко

від  представництва  Фонду  імені  Фрідріха  Еберта  в  Україні  –  за  розвиток

Ґендерного центру та активну участь фахівців університету в реалізації проекту

«Створення  ЦҐО  –  базис  впровадження  ґендерних  підходів  у  вищу  освіту»

(від 27.02.2013 р.).
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10. Одержання  Подяки  доктором  економічних  наук,  професором,

академіком  Академії  економічних  наук  України  Н.Й. Коніщевою  від

керівництва Донбаського державного педагогічного університету – за активну

участь  у  забезпеченні  принципів  ґендерної  рівності  в  навчальний  процес

університету та значну роботу Ґендерного центру.  

11.  Підготовка  та  публікація  статті  про  проведення  звітної  науково-

практичної  конференції  «Формування  ефективної  взаємодії  держави  та

інститутів  громадянського  суспільства,  порозуміння та  миру:  ґендерний

аспект» з нагоди першої річниці Ґендерного центру Донбаського державного

педагогічного університету (11 квітня 2013 р., м. Слов’янськ):

Коніщева Н. Слов’янськ –  місто рівних прав та  можливостей  жінок і

чоловіків / Н. Коніщева // Донеччина. – 2013. – № 29. – 23 квітня. – С. 2.

2.2. Участь у підготовці та організація виїзного засідання ради 
Донецької обласної організації жінок Спілки жінок України

на тему «Роль жіночих громадських організацій у формуванні
ідеології ґендерного паритету у всіх сферах життя» 

(29 вересня 2013 р., м. Слов’янськ)

1. Участь у виїзному засіданні ради Донецької обласної організації жінок

Спілки  жінок  України  на  тему  «Роль  жіночих  громадських  організацій  у

формуванні  ідеології  ґендерного  паритету  у  всіх  сферах  життя»  на  базі

міської громадської організації «Жінки Слов’янська» (29 вересня 2013 р.).

2. Виступ ректора Донбаського державного педагогічного університету,

доктора  педагогічних  наук,  професора  С.О. Омельченко з  доповіддю

«Впровадження  принципів  ґендерної  рівності  у  ДВНЗ  «Донбаський

державний педагогічний університет».

3. Вручення  ректору  ДВНЗ  «Донбаський  державний  педагогічний

університет»,  доктору  педагогічних  наук,  професору  С.О. Омельченко

Грамоти  від  Спілки  жінок  України  –  за  сумлінну  працю,  високий

професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток ґендерної політики.
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2.3. Участь в організації та проведенні науково-практичної конференції
«Роль державних органів, громадських організацій щодо забезпечення

гендерних перетворень та досягнення гендерного паритету у
суспільстві» (28 вересня 2013 р., м. Святогірськ)

1. Участь  у  роботі  науково-практичної  конференції  «Роль  державних

органів,  громадських організацій  щодо  забезпечення  гендерних перетво-

рень та досягнення гендерного паритету у суспільстві» (28 вересня 2013 р.).

2. Виступ  доктора  економічних  наук,  професора,  академіка  Академії

економічних  наук  України  Н.Й.  Коніщевої  з  доповіддю  «Досвід  роботи

Ґендерного центру Донбаського державного педагогічного університету».

2.4. Організація науково-практичного семінару «Шляхи розвитку
партнерських взаємовідносин економічних і фінансових служб 

Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» та центрів поштового зв’язку
міст і районів Донецької області з органами місцевого самоврядування 

та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(6 листопада 2013 р., м. Слов’янськ)

1. Розробка концепції  науково-практичного  семінару  «Шляхи розвитку

партнерських  взаємовідносин  економічних  і  фінансових  служб  Донецької

дирекції  УДППЗ  «Укрпошта»  та  центрів  поштового  зв’язку  міст  і  районів

Донецької області з органами місцевого самоврядування та ДВНЗ «Донбаський

державний  педагогічний  університет»  та  підготовка  проекту  програми

(жовтень 2013 р.). – 6 стор.

2. Підготовка та узгодження Програми науково-практичного семінару з

ректором  Донбаського  державного  педагогічного  університету,  доктором

педагогічних  наук,  професором  С.О. Омельченко та  першим  проректором,

доктором педагогічних наук, доцентом О.Г. Набокою.

3. Узгодження Програми науково-практичного семінару з:

деканом  факультету  психології,  економіки  та  управління  Донбаського

державного педагогічного університету, завідувачем кафедри обліку та аудиту,

доктором економічних наук, доцентом Д.О. Лазаренком;

13



заступником Слов’янського міського голови В.М. Воропаєвим;

заступником директора з економіки та фінансів Донецької дирекції УДППЗ

«Укрпошта», кандидатом наук з державного управління Л.В. Сердечною.

4. Проведення 6 листопада 2013 р. науково-практичного семінару «Шляхи

розвитку  партнерських  взаємовідносин  економічних  і  фінансових служб

Донецької дирекції  УДППЗ «Укрпошта» та центрів поштового зв’язку міст і

районів  Донецької  області  з  органами  місцевого  самоврядування  та  ДВНЗ

«Донбаський  державний  педагогічний  університет»  та  підготовка  проекту

програми (Відповідальні: д.е.н., доц. Д.О. Лазаренко, д.е.н., проф. Н.Й. Коніщева).

5. Підготовка  збірника  наукових  статей  «Шляхи  підвищення  якості

надавання поштових та адміністративних послуг у місті Слов’янську на основі

розвитку партнерських взаємовідносин Слов’янської міської ради, виконавчого

комітету та Донбаського державного педагогічного університету з Донецькою

дирекцією  Українського  державного  підприємства  поштового  зв’язку

«Укрпошта»,  присвяченого  75-річчю  ДВНЗ  «Донбаський  державний

педагогічний  університет»:  збір  та  наукове  редагування  статей,  формування

збірника наукових статей, розробка дизайну збірника, видання збірника.

6. Розміщення збірника  наукових статей  на  сайті  наукових публікацій

http://publicationslist.org/nataliya.konishcheva.

7. Розсилка  листів  авторам  з  інформацією  щодо  розміщення  збірника

наукових статей на сайті наукових публікацій.

2.5. Робота з інформаційного забезпечення
ґендерно-чутливого підходу в навчальний процес

1. Підготовлено Інформацію університету про виконання Наказу Мініс-

терства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 р. № 73 «Про

виконання Постанови Верховної Ради України від 20 грудня 2011 р. № 4183-VI

«Про  Рекомендації  парламентських  слухань  на  тему: «Інститут  сім’ї  в

Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»:
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Впроваджено  цикл  науково-методичних  семінарів  для  дипломників,

магістрантів та аспірантів «Ґендерні проблеми наукового знання».

Проведено роботу (індивідуальні та колективні бесіди щодо формування

відповідального  батьківства)  у  рамках  проекту  «Програма  родинного

виховання  дітей  та  молоді  «Батьківський  клуб»,  реалізація  якого

здійснюється згідно з Комплексною програмою «Молодь Донбасу – Майбутнє

України» в рамках виконання Регіональної комплексної програми  «Молодь.

Сім’я. Діти» на 2008–2012 роки.

Розроблено  методику  формування  репродуктивного  здоров’я

учнівської молоді спеціальність «Соціальна педагогіка» факультет дошкільної

освіти та практичної психології).

Розроблено  програму  тренінгу  для  студентів  першого  курсу  на  тему:

«Психологія батьківства та її вплив на становлення особистості».

2.6. Співпраця з іншими центрами ґендерної освіти 
вищих навчальних закладів

1.  Ґендерний  центр  плідно  співпрацює  з  іншими  центрами  ґендерної

освіти  у  вищих  навчальних  закладах:  Маріупольського  державного  універ-

ситету,  Сумського  державного  університету,  Тернопільського  національного

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Харківського держав-

ного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Комунального закладу

«Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія»  Харківської  обласної  ради,

Харківського  національного  університету  міського  господарства  імені

О.М. Бекетова, Харківського національного університету радіоелектроніки.

2. У результаті співпраці з Сумським державним університетом:

Підготовлено та оформлено Угоду про науково-освітнє співробітництво

Донбаського  державного  педагогічного  університету  з  Сумським  державним

університетом  у  рамках  реалізації  проекту  «Рівні  можливості  для  здобуття
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професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» (лист

Н.Д. Світайло від 31.05.2013 р. № 07-06/2446).

Підготовлено:

Інформацію стосовно кількості сімейних студентів на денній та заочній

формах  навчання  за  2010–2011  рр.  у  рамках  проекту  «Рівний  доступ  до

здобуття  професії  молодими  матерями-студентками  у  вищих  навчальних

закладах»;

Інформацію  про  спільну  реалізацію  проекту  «Рівні  можливості  для

здобуття  професії  молодими  матерями-студентками  у  вищих  навчальних

закладах» у  рамках Угоди про науково-освітнє  співробітництво Донбаського

державного педагогічного університету з Сумським державним університетом;

пропозиції  щодо  публікацій  Донбаського  державного  педагогічного

університету в  навчальному  посібнику  кращих  практик  виховання  у  молоді

гендерно-відповідальної поведінки;

статті для опублікування в посібнику Сумського державного університету

з  кращих  практик  виховання  у  молоді  ґендерно-відповідальної  поведінки  у

рамках ініціативи «Університет, дружній до сім’ї»:

Омельченко  С.О. Діяльність  ДВНЗ  «Донбаський  державний  педаго-

гічний університет» у контексті впровадження ідей ґендерної рівності. – 4 стор.

Коніщева Н.Й.  Ґендерний центр Донбаського державного педагогічного

університету: досвід першої річниці діяльності. – 4 стор.

Підготовлено  та  відправлено  04.06.2013  р.  лист  ректору  Донбаського

державного педагогічного університету, доктору педагогічних наук, професору

С.О. Омельченко з метою інформування та розміщення на сайті університету

банера «Університет, дружній до сім’ї».

На сайті  Донбаського  державного педагогічного університету в розділі

«Ґендерна політика» розміщено банер «Університет, дружній до сім’ї».

Розсилка інформаційних матеріалів, розміщених на сайті університету під

банером «Університет, дружній до сім’ї»:

16



23.07.2013 р. – 2 матеріали;

15.11.2013 р. – 7 матеріалів;

23.12.2013 р. – 5 матеріалів;

16.01.2014 р. – 7 матеріалів; 

19.02.2014 р. – 2 матеріали;

17.03.2014 р. – 2 матеріали;

02.12.2014 р. – 1 матеріал;

09.02.2015 р. – 7 матеріалів.

Всього за звітний період розіслано 33 інформаційних матеріалів.

3. Участь у роботі IV Школи з обміну досвідом створення центрів ген-

дерної освіти у вищих навчальних закладах (16–18 березня 2012 р., м. Харків,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Участь  в  урочистому  відкритті  Центру  ґендерної  освіти  Харківського

національного  педагогічного  університету  імені  Г.С.  Сковороди  (16  березня

2012 р., м. Харків).

4. Участь  у  роботі  V  Школи  для  центрів  ґендерної  освіти  вищих

навчальних  закладів «Впровадження  ґендерних  підходів  в  навчальну

діяльність  ВНЗ»  (17–18  серпня  2012  р.,  м.  Харків,  Харківська  академія

неперервної освіти).

5. Участь у роботі VI Школи з питань створення та діяльності центрів

ґендерної  освіти  у  вищому  навчальному  закладі (28  лютого  –  1  березня

2013 р., м. Харків, Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова).

Участь  в  урочистому  відкритті  Центру  ґендерної  освіти  Харківського

національного  університету  міського  господарства  імені  О.М.  Бекетова

(28 лютого 2013 р., м. Харків).

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук

України Н.Й. Коніщева виступила з доповіддю «Вищий навчальний заклад
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як  основна  ланка  розробки  та  реалізації  стратегії  ґендерної  рівності  та

розвитку людського капіталу: мовою економіки».

6. Участь  в  експертній  зустрічі  «Розробка  стратегії  розвитку

Всеукраїнської  мережі  центрів  ґендерної  освіти  вищих  навчальних

закладів» (9–11 червня 2013 р., м. Євпаторія).

7. У результаті співпраці з Фондом імені Фрідріха Еберта в Україні взято

участь у роботі науково-практичного семінару «Інновації та кращі практики

ґендерної  освіти» (28–29  листопада  2013  р.,  м.  Київ,  НТУУ  «Київський

політехнічний інститут»).

У рамках семінару здійснено презентацію результатів науково-дослідної

та  науково-організаційної  діяльності  Ґендерного  центру  Донбаського

державного педагогічного університету.

Визначено  перспективні  напрями  діяльності  Всеукраїнської  мережі

центрів ґендерної освіти.

8. Участь  у  Робочій  зустрічі  експертної  групи  Всеукраїнської  мережі

центрів  ґендерної  освіти  щодо  розробки  шляхів  співпраці  мережі  з

Міністерством  освіти  і  науки  України,  Міністерством  соціальної  політики

України,  Академії  педагогічних  наук  України  у  напрямі  впровадження

ґендерних підходів у систему вищої освіти (20–22 березня 2014 р., м. Харків).

2.7. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах, засіданнях

Конференції

1. Міжнародна  науково-практична  конференція  «Регіональний  розви-

ток  –  основа  розбудови  української  держави»,  яка  присвячена  20-річчю

Донецького державного університету управління (4 квітня 2012 р., м. Донецьк,

Донецька облдержадміністрація).

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук

України  Н.Й. Коніщева  виступила  з  доповіддю  «Втілення  принципів
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ґендерної  рівності  у  державному  управлінні» під  час  роботи  секції  №  2

«Ефективне державне управління: державотворення та регіональна влада».

2. Організація  роботи  секції  «Ґендер  і  молодь»  у  рамках  щорічної

Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  для  студентів,  аспірантів  та

молодих вчених «Актуальні питання сучасної науки і освіти» (24–26 квітня

2012 р., м. Слов’янськ, Слов’янський державний педагогічний університет).

3. Міжнародна  науково-практична  конференція  «Розвиток  взаємодії

держави  і  громадянського  суспільства  в  контексті  впровадження

європейських принципів належного врядування» (12 грудня 2012 р., м. Київ,

Національний інститут стратегічних досліджень).

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук

України  Н.Й. Коніщева  підготувала  доповідь  на  тему  «Шляхи  підвищення

дієвості  взаємодії  органів  державної  влади  з  громадськістю  з  метою

подолання ґендерної нерівності».

4. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні  питання

сучасної  науки  і  освіти» (23–25  квітня  2013  р.,  м.  Слов’янськ,  ДВНЗ

«Донбаський державний педагогічний університет»).
 

5. Науково-практична конференція  «Роль державних органів, громад-

ських організацій щодо забезпечення гендерних перетворень та досягнення

гендерного паритету у суспільстві» (28 вересня 2013 р., м. Святогірськ).

6. III Міжнародна науково-практична конференція  «Ґендерна політика

міст:  історія  і  сучасність» (23–25  жовтня  2013  р.,  м.  Харків,  Харківський

національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова).

7. Міжнародна  науково-практична  конференція  «Громадянське

суспільство  України:  сучасний  стан  та  перспективи  впровадження

європейських стандартів взаємодії з державою» (12 грудня 2013 р., м. Київ,

Національний інститут стратегічних досліджень).
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8. VIII  заочна  Міжнародна  науково-практична  конференція

«Конкурентоспроможність  в  умовах  глобалізації:  реалії,  проблеми,

перспективи» (17 квітня 2014 р., м. Житомир, Житомирська філія Київського

інституту бізнесу та технологій).

9. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні  питання

сучасної  науки  та  освіти» (22–24  квітня  2014  р.,  м.  Слов’янськ,  ДВНЗ

«Донбаський державний педагогічний університет»).

10.  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Дитинство  без

насилля:  суспільство,  школа  і  сім’я  на  захисті  прав  дітей» за  сприяння

проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (29–30 квітня

2014 р., м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка) (див. додаток 2).

11.  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Партнерство

навчальних,  культурно-освітніх  закладів,  соціальних  служб  і  родин:

сучасний стан,  проблеми,  перспективи розвитку» (18–19 березня  2015  р.,

м. Тернопіль,  Тернопільський  національний  педагогічний  університет  імені

Володимира Гнатюка).

Участь у панельній дискусії «Партнерство як умова реалізації освітніх

завдань у контексті  нових суспільних викликів»,  на якій  обговорювалися

питання  формування  сучасного  освітньо-культурного  простору  України,

підготовки фахівців до взаємодії із родиною як умови розвитку партнерства та

впровадження  передового  зарубіжного  досвіду  реалізації  принципів

соціального партнерства у громаді.   

Круглі столи

12.  Обласний  круглий  стіл  «Запрошуємо  до  обговорення:  Стратегія

розвитку державної молодіжної політики до 2020 року» (26 жовтня 2012 р.,

м. Донецьк, Управління у справах сім’ї та молоді Донецької обласної державної

адміністрації).
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Семінари та вебінари

13.  Семінар  «Економічна  та  правова  грамотність» (21–23  вересня

2012 р., м. Київ, Міжнародна жіноча організація «КЕШЕР»).

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук

України Н.Й. Коніщева одержала Сертифікат, який засвідчує її активну участь

у  трьохденному  семінарі-курсі  «Економічна  та  правова  грамотність  жінок»

(видано Міжнародною жіночою організацією «Проект КЕШЕР»).

14.  Вебінар на тему «Підприємництво і діловитість» у рамках проекту

«Економічна та правова грамотність» (19 грудня 2012 р., Міжнародна жіноча

організація «КЕШЕР»).

15.  Виїзний  обласний  семінар-практикум  жіночих  організацій  Спілки

жінок  України  на  базі  Артемівської  міської  організації  жінок  на  тему

«Поглиблення та розвиток ґендерної політики в м. Артемівську» (27 травня

2013 р., м. Артемівськ).

16.  Виїзний  обласний  семінар-практикум  жіночих  організацій  Спілки

жінок  України  на  базі  Маріупольської  міської  організації  жінок  на  тему

«Поглиблення  та  розвиток  ґендерної  політики  в  м.  Маріуполі.  Роль

жіночих  громадських  організацій  у  формуванні  сучасного  світогляду  та

ідеології  ґендерного  паритету  в  усіх  сферах  життя» (20  червня  2013  р.,

м. Маріуполь).

17.  Всеукраїнський  міжвузівський  науковий  семінар  «Крим – Донбас:

історико-культурні  зв’язки  у  минулому  та  сучасному» (20–21  вересня

2013 р., м. Севастополь).

18.  Науково-практичний  семінар  «Шляхи  розвитку  партнерських

взаємовідносин  економічних  і  фінансових  служб  Донецької  дирекції

УДППЗ  «Укрпошта»  та  центрів  поштового  зв’язку  міст  і  районів

Донецької  області  з  органами  місцевого  самоврядування  та  ДВНЗ

«Донбаський  державний  педагогічний  університет» (6 листопада 2013  р.,

м. Слов’янськ).
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Засідання

19.  Засідання  ради  Донецької  обласної  організації  жінок Спілки жінок

України (29 січня 2013 р., м. Донецьк, Донецька облдержадміністрація).

20.  Засідання  Регіональної  ради  з  питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї  та протидії  торгівлі

людьми  Донецької  облдержадміністрації  (22  березня  2013  р., м.  Донецьк,

Донецька облдержадміністрація).

21.  Виїзне  засідання  ради  Донецької  обласної  організації  жінок Спілки

жінок  України  «Роль  жіночих  громадських  організацій  у  формуванні

ідеології ґендерного паритету у всіх сферах життя» на базі міської громадської

організації «Жінки Слов’янська» (29 вересня 2013 р., м. Слов’янськ).

2.8. Розсилка інформаційних матеріалів

1. Постійно здійснюється розміщення інформаційних матеріалів у розділі

«Ґендерна політика» на сайті університету.

2. Розсилка інформаційних матеріалів з проблем забезпечення ґендерної

рівності фахівцям і зацікавленим особам:

31.05.2012 р. – 1 матеріал;

27.09.2012 р. – 2 матеріали;

08.10.2012 р. – 11 матеріалів;

17.10.2012 р. – 2 матеріали;

23.10.2012 р. – 4 матеріали;

19.12.2012 р. – 20 матеріалів;

16.01.2013 р. – 9 матеріалів;

13.02.2013 р. – 13 матеріалів;

05.03.2013 р. – 3 матеріали;

18.04.2013 р. – 14 матеріалів;

29.05.2013 р. – 7 матеріалів;

23.07.2013 р. – 3 матеріали;
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04.09.2013 р. – 6 матеріалів; 

03.10.2013 р. – 10 матеріалів; 

29.10.2013 р. – 4 матеріали; 

16.01.2014 р. – 16 матеріалів; 

19.02.2014 р. – 5 матеріалів; 

17.03.2014 р. – 6 матеріалів;

02.12.2014 р. – 7 матеріалів; 

05.02.2015 р. – 5 матеріалів; 

10.02.2015 р. – 3 матеріали; 

12.02.2015 р. – 10 матеріалів;

04.03.2015 р. – 12 матеріалів;

13.03.2015 р. – 16 матеріалів;

20.03.2015 р. – 7 матеріалів;

27.03.2015 р. – 14 матеріалів.

Всього за звітний період розіслано 210 інформаційних матеріалів.

3. Рекламно-іміджева робота Ґендерного центру Донбаського державного

педагогічного університету (див. додаток 3).

2.9. Одержання подяк за сумлінну роботу, листів та довідок 
про впровадження результатів наукових досліджень

1. Лист-подяка  від  представництва  Фонду  імені  Фрідріха  Еберта  в

Україні  ректору  ДВНЗ  «Донбаський  державний  педагогічний  університет»,

доктору  педагогічних  наук,  професору  С.О.  Омельченко –  за  розвиток

Ґендерного центру та активну участь фахівців університету в реалізації проекту

«Створення ЦҐО – базис впровадження ґендерних підходів у вищу освіту».

2. Грамота  від  Спілки  жінок  України  ректору  ДВНЗ  «Донбаський

державний педагогічний університет»,  доктору педагогічних наук, професору

С.О.  Омельченко –  за  сумлінну  працю,  високий  професіоналізм,  вагомий

особистий внесок у розвиток ґендерної політики.
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3. Сертифікат,  який засвідчує,  що доктор економічних наук, професор,

академік  Академії  економічних  наук  України  Н.Й.  Коніщева  пройшла  та

успішно  завершила  навчання  на  спецкурсі  (16  годин)  за  темою:

«Впровадження ґендерних підходів в навчальну діяльність ВНЗ» (видано

комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної

освіти» та Харківським обласним ґендерним ресурсним центром).

4. Лист Слов’янської міської ради від 18 грудня 2014 р. № 01.01.-12/1225

про використання заходів Програми заходів щодо підвищення якості надавання

поштових  та  адміністративних  послуг  на  основі  розвитку  партнерських

взаємовідносин  Слов’янської  міської  ради,  виконавчого  комітету  та

Донбаського  державного  педагогічного  університету  з  Донецькою  дирекцією

УДППЗ «Укрпошта» та Центром поштового зв’язку Слов’янська при корегуванні

та  доповненні  заходів  Стратегічного  плану  економічного  розвитку  міста

Слов’янська до 2016 року.
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ДОДАТОК 2

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СУСПІЛЬСТВІ 
ПОТРЕБУЄ НОВОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Системне  обговорення  цієї  проблеми  було  здійснено  на  базі

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира

Гнатюка у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Дитинство

без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей».

Здійснення цього соціально значущого заходу стало реальністю завдяки

фінансовій   підтримці   Уряду  Норвегії в  рамках  проекту  Ради  Європи

«Зміцнення  та  захист  прав  дітей  в  Україні».  Як  зазначив керівник  проекту

І. Гуцуляк, «Незважаючи на те, що на законодавчому рівні в Україні будь-які

прояви  насильства  до  дитини  заборонені,  ця  проблема  залишається

надзвичайно актуальною. За останній рік органи внутрішніх справ зафіксували

понад 175 тисяч заяв чи повідомлень про насильств в сім’ї, з них понад 1100

заяв подали самі діти».

Виступ керівника проекту Ради Європи 
«Зміцнення та захист прав дітей в Україні» І. Гуцуляка
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Завдяки  науково-організаційному  керівництву  процесами  підготовки

конференції  з  боку  ректора  Тернопільського  національного  педагогічного

університету  імені  Володимира  Гнатюка,  доктора  педагогічних  наук,

професора,  дійсного члена Національної  академії  педагогічних наук України

В.П. Кравця, проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва,

доктора  філософських  наук,  професора  Б.Б. Буяка,  завідувачки  кафедри

психології,  директорки  Науково-дослідного  ґендерно-освітнього  центру,

доктора психологічних наук, професора О.М. Кікінежді понад 300 учасників із

різних міст України, Польщі та інших країн плідно працювали два дні.

Виступ завідувачки кафедри психології, директорки 
Науково-дослідного ґендерно-освітнього центру, 

доктора психологічних наук, професора  О.М. Кікінежді
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На  конференції  «Дитинство  без  насилля:  суспільство,  школа  і  сім’я  на

захисті прав дітей»  було розглянуто правові, соціальні та психологічні аспекти

насилля та порушення прав дітей в Україні;  проблеми поширення знань щодо

створення  безпечного  сімейного  та  освітнього  середовища для  психологічного

благополуччя  дитини,  захисту  її  прав  і  свобод.  Здійснено  аналіз  державної

системи  захисту  прав  та  попередження  насилля  щодо  дітей.  Виявлено  шляхи

системної протидії всім видам насильства щодо дітей в українському суспільстві.

Розглянуто багато важливих сучасних проблем із  забезпечення захисту

прав  дітей  в  Україні:  міжнародний  і  вітчизняний  досвід  формування  дієвої

державної  сімейної  політики;  правова,  соціальна  та  психологічна  підтримка

дітей та молоді, що постраждали від насилля; соціально-психологічні чинники

виникнення домашнього насилля над дітьми, а також насилля в освітньому та

інформаційному середовищі; формування корекційних програм для кривдників;

психосоціальна  корекція  та  реабілітація  неповнолітніх  з  девіантною

поведінкою; шляхи запобігання насиллю чи жорстокому поводженню з дітьми

та розбудови системи захисту їх прав.

Дуже  цікавий  майстер-клас  «Ресурси  «потенційного  «Я»:  засоби

внутрішньої  та  зовнішньої  незалежності»  проведено  директором

Східноєвропейського  інституту  психології  (Україна  –  Франція),  доктором

психологічних наук, професором І.П. Манохою. Методичні рекомендації автора

учасники будуть використовувати у подальшій практичній діяльності. 

Учасники  конференції  відвідали  багато  тренінгів:  «Початкова  школа  –

простір  без  насилля:  інтерактивні  форми  та  методи  роботи  з  вчителями,

батьками,  учнями»;  тренінговий  курс  «Батьківство  в  радість»  як  технологія

попередження  сімейного  насильства»;  «Виховання  без  ляпасу;  «Допомога

дітям,  які  зазнали  насильство»;  «Батьки  і  діти:  від  насилля  до  взаємодії»;

«Зміст і  напрями  реалізації  загальноєвропейської  кампанії  «Рух  проти

ненависті» в Україні».

Вчені зі Слов’янська у своїх доповідях висвітлили наслідки трансформації

сучасної української сім’ї, а також шляхи запобігання насильству та захисту прав
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дітей.  Здійснена  ними  презентація  на  тему  «Ефективна  державна  молодіжна

політика  –  запорука  зростання  конкурентоспроможності  України»

продемонструвала  мовою  цифр  сучасні  демографічні  та  сімейні  проблеми,

насильство  внаслідок  ґендерної  нерівності,  динаміку  рівня  злочинності,

соціально обумовлених захворювань тощо.

Науковцями Донбасу було презентовано газету «Донеччина», яка завжди

приймає активну участь у соціально значущих проектах України. І цього разу

газета  виступила  з  інформаційною  підтримкою  проведення  Міжнародної

науково-практичної конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і

сім’я на захисті прав дітей».

Презентація газети «Донеччина» 
доктором психологічних наук, професором О.М. Кікінежді, 
доктором економічних наук, професором Н.Й. Коніщевою 

та магістром з економіки Н.В. Трушкіною 
під час проведення Міжнародної науково-практичної конференції 

«Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей»
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Завдяки  використанню  різноманітних  сучасних  технологій  у  рамках

конференції за два дні вдалося організувати безліч заходів: відбулися виставка-

презентація інформаційно-методичних матеріалів, посібників та підручників із

проблем  психології,  педагогіки,  ґендерного  виховання  та  інформаційний

ярмарок.  Організовано  перегляд  документального  фільму  «Діти  за  ґратами»,

виставку  робіт  учасників  конкурсу  плакатів  «Дитинство  без  насилля».

Проведено ряд цікавих флешмобів на теми «Ні – інформаційному насиллю!»,

«Ні – насиллю над дітьми!», «Тернопільські діти проти війни». За результатами

конкурсу дитячих малюнків «Ні – насиллю!» нагороджено переможців.

Під час роботи вченими та фахівцями зроблено багато напрацювань, які

узагальнено  та  висвітлено  в  Резолюції  конференції.  За  результатами

конференції  планується  видання  збірника  матеріалів,  який  стане  у  нагоді

освітянам,  педагогам,  вихователям,  батькам,  психологам,   соціальним

працівникам, представникам громадських організацій.
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