
План роботи Гендерного центру Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Гендерний центр планує брати участь у заходах Української асоціації 

дослідників жіночої історії (УАДЖІ є колективним членом Міжнародної 

федерації дослідників жіночої історії (International Federation for Research in 

Women’s History)) до 10-річчя діяльності УАДЖІ, Гендерного центру 

Харківського національного університету міського господарства ім. 

О.М. Бекетова. 

Вересень 2020 р. 

Відвідування робочої зустрічі керівників Гендерних центрів закладів 

вищої освіти м. Харкова щодо реалізації проєктів і заходів в умовах 

карантинних обмежень за ініціативи Департаменту науки і освіти ХОДА в 

ХНТУСГ 

                                          Жовтень 2020 р. 

Підготовка до святкування 11 лютого «Дня дівчат і жінок в науці», 

співпраця щодо організаційних питань із член(к)ами Ради молодих вчених 

(29). 

Ознайомлення здобувачок із програмою авторського, менторського 

проєкту #ТІЩОЗМОГЛИ на чолі з амбасадоркою у рамках лідерської 

програми «Амбасадори Цілей сталого розвитку», а саме у сфері ґендерної 

рівності  сержантом Христиною Бойчук. 

Листопад 2020 р. 

Участь у онлайн заходах з жіночої історії через перенесення (карантинні 

заходи по Covid-19) у Міжнародній конференції до 10-річчя діяльності 

УАДЖІ, яка планувалась у Львові 9-10 жовтня 2020 року. Організатори  

Українська асоціація дослідниць жіночої історії та Центр міської історії за 

підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля.  

 



Грудень 2020 р. 

Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі з Гендерних 

досліджень. 

                                           Січень 2021 р. 

Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі з Гендерних 

досліджень. Підготовка до святкування 11 лютого «Дня дівчат і жінок в 

науці»: участь у фотовиставці. 

                                           Лютий 2021 р. 

Святкування 11 лютого «Дня дівчат і жінок в науці». 

Участь у І етапі ХVI регіонального наукового конкурсу молодих вчених 

«Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» 

Організатори конкурсу: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Співорганізатором 

конкурсу виступає Харківська державна обласна адміністрація (Департамент 

сім'ї, молоді та спорту, Департамент освіти і науки - з 2014 року), а також 

Департамент у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради. 

Обрання тем для конкурсу, проведення консультацій щодо написання 

конкурсних робіт на базі історичного факультету. 

                                        Березень 2021 р. 

Висвітлення проблематики дати 8 Березня в інтернет-ресурсах. 

Підготовка до участі у Міжнародній конференції до 10-річчя діяльності 

УАДЖІ «Жіночі виміри минулого: уявлення, досвід, репрезентації».  

Організація секції «Гендерна історія» на конференції до тижня історика. 

                                        Квітень 2021 р. 

Участь у ІІ етапі ХVI регіонального наукового конкурсу молодих вчених 

«Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» 

Організатори конкурсу: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Співорганізатором 

конкурсу виступає Харківська державна обласна адміністрація (Департамент 

сім'ї, молоді та спорту, Департамент освіти і науки - з 2014 року), а також 

Департамент у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради. 



Відбір найкращих робіт для участі у фіналі. Забезпечення присутності 

здобувачв(-чок) на презентації для отримання досвіду щодо майбутніх 

конкурсів. 

                                         Травень 2021 р. 

Розробка міждисциплінарного дистанційного курсу «Гендерна історія» 

для ПДО MOODLE ХНПУ. 

                                         Червень 2021 р. 

 Підведення підсумків роботи, робота над помилками, планування 

стратегії дій на наступний навчальний рік. 
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