
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ҐЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР ХАРКІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

МІСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Гендерний центр організований відповідно до наказу №46-01  від «26»  

лютого 2013  р. як структурний науково-дослідний підрозділ Харківської 

національної академії міського господарства 

 

Гендерний центр створено з метою координації науково-практичної 

діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 

ґендерних підходів у науково-дослідну роботу, навчально-виховний процес. 

 

 

1.2. Адміністративно  Гендерний центр діє на базі Харківської національної 

академії міського господарства 

 

 

2. Цілі, основні завдання та організація діяльності Центру 

 

2.1. Основні цілі ҐЦ: 

 

а) поширення гендерних знань, стимулювання науково-практичних розробок 

щодо гендерної політики міст; 

б) формування гендерної методологічної культури науковців-дослідників та 

фахівців міського господарства (зокрема, шляхом опанування принципами 

гендерного аудиту міських територій); 

в) проектування ґендерних технологій щодо підвищення якості 

життєдіяльності міст; 

г) формування гендерної компетентності викладачів і студентської молоді. 

 

 

2.2. Завданнями Центру є: 

 

а) створення інформаційних ресурсів з ґендерної проблематики для 

учасників освітнього, наукового, виховного процесів; 

б) поширення ґендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх 

науково-практичних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних 

технологій; 

в) підвищення рівня обізнаності студентської  молоді з ґендерних питань; 

г) вивчення, вдосконалення та розповсюдження ґендерних технологій щодо 

встановлення паритету статей в усіх сферах життєдіяльності міста; 



д) сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень, що окреслюють 

гендерний вимір політики міст; 

є) організація наукової розробки перспективних напрямів і технологій 

ґендерних досліджень, розробка науково обґрунтованих рекомендацій у сфері 

впровадження ґендерних підходів; консультативний супровід і підтримка цих 

процесів; 

ж) проведення семінарів, конференцій і інших науково-організаційних 

заходів, спрямованих на вдосконалення ґендерних досліджень і їх реалізацію в 

політиці міст;  

з) виконання грантових досліджень і проектних розробок на замовлення 

різних організацій та установ. 

 

 

2.3. Напрями діяльності Центру: 

 

а) створення освітньо-виховними засобами умов для утвердження 

принципів гендерної рівності; 

б) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ґендерних питань 

серед студентської молоді, викладачів ВНЗ, фахівців міського господарства; 

в) підготовка інформаційних матеріалів з актуальних ґендерних проблем 

сьогодення, залучення студентської молоді до гендерних досліджень; проведення 

семінарів і конференцій, теоретико-методологічних і науково-практичних 

семінарів; 

г) підтримка державних просвітницьких ґендерних ініціатив; співпраця з 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими 

закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, установами та 

організаціями, експертами з питань рівних прав та можливостей;  

д) активізація науково-дослідної роботи студентів та викладачів з ґендерних 

питань; організація та проведення заходів різних рівнів (семінарів, конференцій, 

конгресів, форумів, круглих столів, конкурсів з ґендерної тематики); підготовка 

друкованих матеріалів (статті, навчально-методичні посібники, монографії); 

є) надання консалтингових послуг органам місцевого самоврядування у 

ініціації, розробці, виконанні проектів гендерного спрямування; 

ж) створення проектних науково-дослідних груп для проведення грантових 

досліджень на замовлення різних організацій та установ; підготовка заявок на 

фінансування досліджень з різних фондів; 

з) створення і поповнення інформаційної бази даних. 

 

3. Кошти та фінансування 

 

Фінансування проектів та ініціатив Центру здійснюватиметься:  

а) у рамках фінансово-економічного забезпечення ВНЗ; 

б) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах Державної 

та регіональних програм з утвердження гендерної рівності; 

в) за рахунок грантів та спонсорської допомоги; 



г) на інших договірних засадах, що регламентуються наказами ректора 

вищого навчального закладу. 

Кошти, що виділяються Центру для проведення досліджень, не можуть бути 

використані для інших цілей. 

 

4. Плани діяльності та тематика заходів Центру, що спрямовані на 

вирішення вказаних вище завдань, складаються та корегуються щорічно 

відповідно до чинного законодавства про організацію науково-дослідних робіт, 

наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, планів роботи ВНЗ. 

Щорічні плани науково-дослідних робіт Центру затверджуються Вченою радою 

ВНЗ. Наприкінці навчального року працівники Центру складають звіт про свою 

діяльність. Звіт про роботу Центру розглядається на засіданні Вченої ради 

Академії. 

 

5.Обов’язки відповідальних за роботу Центру 

 

Відповідальні за роботу Центру призначаються на посаду наказом ректора 

вищого навчального закладу й виконують обов’язки керівників різних видів робіт, 

що проводить Центр: 

а) розробляють разом з викладачами та кураторами груп перспективні 

напрями та конкретні плани просвітницької та волонтерської діяльності; 

б) безпосередньо керують  роботою Центру, відповідають за розробку та 

виконання затверджених напрямів та планів, результатів організаційної та 

науково-дослідної діяльності Центру; 

в) забезпечують координацію і комплексне проведення досліджень у 

співпраці з іншими науковими установами (організаціями), закладами освіти, 

соціальними службами тощо. 

5.1. Усі інші адміністративні та фінансові питання вирішуються ректором 

вищого навчального закладу за поданням керівника Центру  у встановленому 

порядку. 

 

6. Ліквідація центру 

 

Центр може бути реорганізовано наказом ректора вищого навчального 

закладу. 


