
Звіт роботи Гендерного центру Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

в 2020 році 

У січні - лютому відбувся внутрішній конкурс наукових робіт з 

гендерної тематики, за результатами якого на Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей знань, спеціальностей із галузі 

«Гендерні дослідження» у 2019-2020 н.р. До 10 лютого була відправлена 

робота магістра Селезньова Олексія Ігоровича «Роль жінки в науці» до 

Херсонського державного університету. (Через пандемію ІІ тур було 

перенесено на не визначений термін). 

Протягом березня здійснювалась підготовка до  ХIV Регіонального 

наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української 

молоді», безпосередньо доценткою Вороніною М.С. була здійснена участь у 

експертній раді конкурсу. 

Квітень-травень 

Підготовка тез зі здобувачами на студентсько-учнівську науково-

практичну конференцію «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І 

СВІТУ ОЧИМА МОЛОДІ» 12.05.2020. (Д. Прочкарук 51 -– «М. Новицька – 

життєвий шлях», В. Синицька  43 – «Сконструйована маскулінність», 

Р.  Сумцов – «Ганна Степанівна Маяк – її роль у відновленні повоєнного 

Харкова») 

13 липня за участю очільника області Олексія Кучера у ХОДА 

відзначили переможців конкурсу «Гендерна політика очима української 

молоді», де були обговорені зміни в гендерній культурі в розрізі Харківської 

області. Від ХНПУ імені Г.С. Сковороди у зустрічі взяли участь доцентка 

кафедри всесвітньої історії М.С. Вороніна та здобувачка першого 

(бакалаврського) рівня  4 року навчання 43 групи В. Синицької – яка зайняла 

ІІ місце. 

 



 

Режимдоступуhttps://kharkivoda.gov.ua/news/104208?fbclid=IwAR0bZTFYuVueJBGeH6iGE6CjS

rIwXMhydP5vNRaX6ZXhBU7lQFi85HhYXQ 

 

 У вересні За ініціативою Департаменту науки і освіти ХОДА в ХНТУСГ 

була проведена робоча зустріч керівників Гендерних центрів закладів вищої 

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

обмежень. 
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Гендерний центр  взяв 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. У зв’язку з карантином 

конференції з жовтня були перенесені на невизначений термін. 

У грудні 2020 р. Центр міської історії спільно з Українською асоціацією 

дослідниць жіночої історії, за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро 

Київ – Україна розпочав серію онлайн-лекцій та дискусій «Гендерні виміри 

просторів модерності», присвячену розмаїтим гендерним досвідам ХХ 

століття. Проект є частиною конференції з жіночої історії «Жіночі виміри 

минулого: уявлення, досвід, репрезентації», яку було заплановано на жовтень 

2020 р. 

Прем'єри лекцій, а також обговорення відбулися онлайн на платформі 

ZOOM. Трансляцію студент(к)и та викладач(к)и також мали змогу 

подивитися наживо у YouTube Центру міської історії. Відеозаписи лекцій 

також доступні для перегляду на каналі (Режим доступу: 

https://www.lvivcenter.org/discussions/gender-space-modernity/). 

 9.12.2020 Іванна Черчович «Бідні і вагітні у Львові кінця 19 століття: досвід 

виживання». 

 23.12.2020 Мар'яна Байдак «Роз'єднані війною: трансформація сімейних 

відносин у роки Великої війни». 

У 2021 році планується продовження даної співпраці (ще чотири лекції 

із міждисциплінарної тематики). 
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