Департамент науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова

ПРОГРАМА

Гендерна політика очима
української молоді
Підсумкова конференція
Х регіонального наукового конкурсу молодих вчених
30 листопада 2016 р.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
1000 – 1100

Реєстрація учасників конференції
ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Конференц-зал №1

1100 – 1120

Урочисте відкриття Фіналу
Х регіонального наукового конкурсу молодих вчених
Бабаєв В. М. – ректор
Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова, д. держ. упр., професор
Привітання:
Від Харківської обласної державної адміністрації
Бабічев А. В.
начальник Департаменту науки і освіти
Від Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
Сичов В. А. – заступник начальника
Від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
Климовська О. Ю., координаторка із захисту дітей та освіти
у кризових ситуаціях, Харківське представництво
Від Фонду народонаселення ООН
Велигодський С. В., координатор з питань
гуманітарного реагування в Харківській області

1120 – 1200 Секція 1. Захист конкурсних робіт.
(Модераторка: к.е.н., доц. Бібік Н.В.)
00
30
12 – 12
Перерва
1200 – 1230 Відкриття Ярмарку можливостей для студентів
(1й поверх, червоний хол)
1230 – 1430 Секція 2. Захист конкурсних робіт
1430 – 1500 Перерва
1430– 1500 Гендерна майстерня. Виставка, присвячена видатній жінці в науці
М. Склодовській-Кюрі (за сприяння Генерального Консульства
Республіки Польща)
(Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М.Бекетова,читальний зал №1)
1500– 1630 Секція 3. Захист конкурсних робіт
(Модераторка: к.філос.н., доц. Фесенко Г.Г.)
30
45
16 – 16
Засідання Журі конкурсу. Підведення підсумків
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Організаційний комітет:
Світлична Ю. О. – голова Харківської обласної державної адміністрації
Бабаєв В. М. – д. т. н., проф., Ректор Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова
Бабічев А. В. – начальник Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації
Бібік Н. В. – к. е. н., доц., Директор Центру Міжнародної діяльності та освіти,
Директорка Гендерного центру Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова
Сухонос М. К. – д. т. н., доц., проректор з наукової роботи Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
Експерти та експертки Конкурсу
Вороніна М. В. – к. і. н. доц. кафедри всесвітньої історії ХНПУ
ім. Г.С.Сковорди, членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії
Ворчакова І. Є. – к. політ. н., доц. Миколаївський національний університет
ім. В. О. Сухомлинського
Камардаш Н. В. – заст. директора з навчально-виховної роботи Балаклійської
філії Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Карпенко К. І. – д. філос. н., проф., проф. кафедри філософії; Директорка
Гендерного центру Харківського національного медичного університету
Михайльова К. Г. – д. соц. н., проф., зав. кафедри соціології Харківського
гуманітарного університету «Народна українська академія»
Рассказова О. І. – д. пед. н., проф., завідувач кафедри соціальної роботи та
соціальної педагогіки, Комунальний заклад «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради
Рассоха І. М. – радник з гуманітарних питань губернатора Харківської
обласної державної адміністрації, д. філос. н., проф. кафедри історії і
культурології Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова;
Рябченко О. Л. – д. і. н., зав. кафедри історії і культурології Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова; голова
ХОО Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги
Сичова В. В. – к. і. н., д. держ. управл., проф. Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України;
Суковатова В. А. - д. філос. н., проф.,проф. кафедри філософії науки та теорії
культури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
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Сухорукова Н. А. – голов. спец. Департаменту науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації;
Фесенко Г. Г. – к. філос. н., доц., координаторка проектів Гендерного центру
Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова
Шевченко Л. О. – к. психол. н., доц., начальник загальної та прикладної
психології та педагогіки Харківського національного університету внутрішніх
справ

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ
Викладачки та наукові співробітниці
Безсмертна Вікторія – асист. кафедри соціальної педагогіки та педагогічної
майстерності Житомирського державного університету ім. І.Франка
Насонова Людмила – асист. кафедри філософії Харківського національного
медичного університету
Овсяннікова Яніна – ст. наук. співроб. Національного університету
цивільного захисту України
Помаза-Пономаренко Аліна – к.держ.упр., ст. наук. співроб. наукового відділу
з проблем державної безпеки Навчально-науково-виробничого центру
Національного університету цивільного захисту України
Скіндер Наталія – викл. соціально-гуманітарних дисциплін Харківського
торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельноекономічного університету
Швець Людмила – асист. кафедри основ архітектурного проектування та
рисунку Харківського національного університету міського господарства імені
О.М.Бекетова
Шульга Ірина - мол. наук. співроб. Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Аспірантки
Капінус Олександра – аспірантка кафедри соціальної і гуманітарної політики
Харківського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, м. Харків
Фісун Катерина - аспірантка кафедри теорії культури і філософії науки,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
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Слухачі та слухачки магістратури
Бєлова Ляна – слухачка магістратури факультету менеджменту Харківського
національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова
Грінченко Яна – слухачка магістратури факультету економіки та управління
в будівництві Одеської державної академії будівництва та архітектури
Лещенко Олена – слухачка магістратури Харківського національного
університету внутрішніх справ
Лисенко Карина – слухачка магістратури факультету міжнародних освітніх
програм Української інженерно-педагогічної академії
Нофенко Андрій – слухач магістратури спеціальності «Політологія»
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Постовік Павліна – слухачка магістратури факультету економіки та
управління в будівництві Одеської державної академії будівництва та
архітектури
Регішевська Валерія – слухачка магістратури Харківського національного
університету внутрішніх справ
Сальнікова Анастасія – слухачка магістратури Харківського національного
університету внутрішніх справ
Чернядєва Вероніка – слухачка магістратури факультету «Соціальний
менеджмент» Харківського гуманітарного університету «Народна українська
академія»
Студенти та студентки бакалаврі ату
Андрієнко Яна – курсантка 4 курсу факультету № 3 Харківського
національного університету внутрішніх справ
Аннабаєв Ельяс – студент 4 курсу будівельного факультету Луганського
національного аграрного університету, м. Харків
Ашуров Артем – студент 1 курсу медичного факультету № 1 Харківського
національного медичного університету
Бурлуцька Тетяна – студентка 4 курсу факультету педагогічної освіти КЗ
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Варавіна В. – студентка 4 курсу факультету архітектури, дизайну та
образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського
господарства імені О.М.Бекетова
Головко Вікторія – студентка 4 курсу факультету педагогічної освіти КЗ
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Голояд Дарина – студентка 4 курсу факультету архітектури, дизайну та
образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського
господарства імені О.М.Бекетова
Голубенко Ангеліна – студентка 4 курсу спеціальності «Сестринська справа»
Комунального закладу охорони здоров'я Харківський медичний коледж №2
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Гребенець Катерина – студентка 4 курсу факультету економіки і
підприємництва
Харківського
національного
університету
міського
господарства імені О.М.Бекетова
Древаль Юлія – студентка Балаклійської філії Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Єрмоленко А. – студентка 4 курсу факультету архітектури, дизайну та
образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського
господарства імені О.М.Бекетова
Iванова Юлiя – студентка КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Коноваленко Ксенія – студентка 4 курсу спеціальності «Сестринська справа»
Комунального закладу охорони здоров'я Харківський медичний коледж №2
Костенко Юлія – студентка КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Курова Юля – студентка 3 курсу факультету № 6 Харківського національного
університету внутрішніх справ
Кушнаренко Ганна – студентка 4 курсу спеціальності «Сестринська справа»
Комунального закладу охорони здоров'я Харківський медичний коледж №2
Лазаренко Анастасія – студентка 2 курсу відділення Готельно-ресторанної
справи Харківського торговельно-економічного коледжу Київського
національного торговельно-економічного університету
Макрушева Дар’я – студентка 4 курсу спеціальності «Початкова освіта»
Балаклійської філії Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради
Мальцев Павло - студент 1 курсу медичного факультету №1 Харківського
національного медичного університету
Мариніна Ірина – студентка 3 курсу педагогічного факультету Рівненського
державного гуманітарного університету
Михайльова Анастасія – студентка 4 курсу факультету «Соціальний
менеджмент» Харківського гуманітарного університету «Народна українська
академія»
Мужук Марія – студентка Навчально-наукового інституту історії, етнології та
правознавства
імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Муравйова Валерія – студентка 3 курсу факультету № 6 Харківського
національного університету внутрішніх справ
Ніколюк Анна
– студентка 3 курсу спеціальності «Політологія»
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Олійник Валерій – студент 2 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік»
Вовчанського технікуму Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка
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Рожанська Вікторія - студентка 2 курсу факультету філології і журналістики
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка
Розсильний Микола – студент 4 курсу будівельного факультету Луганського
національного аграрного університету, м. Харків
Смірнова Валерія – студентка 3 курсу медичного факультету № 2
Харківського національного медичного університету
Сорокін Артем - курсант Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Сосонна Марія – студентка КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Шевцова Ірина – курсант 3 курсу факультету № 3 Харківського національного
університету внутрішніх справ
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ЗАХИСТ НАУКОВИХ РОБІТ
Гендерні особливості життєвих перспектив майбутніх правоохоронців
АНДРІЄНКО Я. В.
Харківський національний університет внутрішніх справ
Наук. керівн. – доц., к.психол.н. Доценко В. В.
«Гендер та інвалідність» як контекст архітектурно-планувального
моніторингу дитячих майданчиків
АННАБАЄВ Е. Д., РОЗСИЛЬНИЙ М. Ю.
Луганський національний аграрний університет, м. Харків
Наук. керівн. – доц., к.т.н. Фесенко Т. Г.
Гендерний компонент у медицині
АШУРОВ А. Е., МАЛЬЦЕВ П. А.
Харківський національний медичний університет
Наук. керівн. – д. філос. н., проф. Карпенко К. І.
Система управління центрами ґендерної освіти при ВНЗ України
БЕЗСМЕРТНА В. І.
Житомирський державний університет ім. І.Франка
Наук. керівн. – к. пед. н., доц. Рожнова Т.Є.; к. пед. н., доц. Яценко С. Л.
Формування готельних послуг, «дружніх до родини, жінки, дитини»:
міжнародні практики
БЄЛОВА Л. С.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова
Наук. керівн. – к. філос. н., доц. Фесенко Г. Г.
Гендерна політика: засадничі принципи
БУКШЕНКО Ю. А.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова
Гендерний аспект формування усвідомленого батьківства як соціальнопедагогічна проблема
БУРЛУЦЬКА Т.Л.,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Наук. керівн. – к.пед.н., доц. Онипченко О. М.
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Форум-театр як профілактичний засіб сексуальної експлуатації жінок та
торгівлі людьми
ГОЛОВКО В.В.,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Наук. керівн. – к.пед.н., доц. Онипченко О. М.
Закордонний досвід створення дитячих просторів та сімейних центрів
підтримки на базі бюджетних організації різного спрямування та ВНЗ
ГОЛОЯД Д.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова
Наук. керівн. – Швець Л. М.
Проблеми реалізації гендерної політики в умовах культурних
трансформацій сучасності
ГОЛУБЕНКО А. С., КУШНАРЕНКО Г. Ю., КОНОВАЛЕНКО К. Д.
ВНЗ Комунальний заклад охорони здоров’я Харківський медичний коледж №2
Наук. керівн. – Редько О. Я., Дроздова О. В., Коноваленко Д. О
Мікроекономічний аналіз гендерної сегрегації на локальному рівні
ГРЕБЕНЕЦЬ К. М.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова
Наук. керівн. – к. е. н., доц. Бібік Н. В.
Дискримінаційна реклама у історико-архітектурному просторі Одеси
ГРІНЧЕНКО Я., ПОСТОВІК П.
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Наук. керівн. – доц., к.т.н. Фесенко Т. Г.
Гендерні стереотипи та їх прояви у спорті
ДРЕВАЛЬ Ю. А.
Балаклійська філія Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради
Наук. керівн. – Фролов Р. С.
Зміст та методи формування усвідомленого батьківства студентської
молоді в умовах розбудови суспільства гендерної рівності
ІВАНОВА Ю.В.
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Наук. керівн. – д. пед. н., проф. Рассказова О. І.
9

Гендерна компонента у сфері державного регулювання
внутрішньої міграції
Капінус О. Я.
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
Наук. керівн. – д. держ. упр., проф. Сичова В. В.
Практики корекційної роботи з неконструктивними гендерними
стереотипами у старших підлітків як засіб сприяння європейській
інтеграції України
КОСТЕНКО Ю. С.,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Наук. керівн. – д. пед. н., проф. Рассказова О. І.
Міжособистісна залежність у взаємозв’язках з рефлективністю:
гендерний аспект
КУРОВА Ю. І.
Харківський національний університет внутрішніх справ
Наук. керівн. – доц., к.психол.н. Греса Н. В.
Сфера обслуговування: погляд крізь гендерні окуляри
ЛАЗАРЕНКО А. О.
Харківський торгівельно-економічний коледж Київського національного
торгівельно-економічного університету
Наук. керівн. – Скіндер Н. В.
Політичне лідерство в Україні: гендерний аспект
ЛЕЩЕНКО О. С.
Харківський національний університет внутрішніх справ
Наук. керівн. – к. психол. н., доц. Шевченко Л. О.
Гендерні особливості стресостійкості та пізнавальних процесів до та після
стресової ситуації
ЛИСЕНКО К.С.,
Українська інженерно-педагогічна академія
Наук. керівн. – к. філол. н., доц. Чуєшкова О. В.
Привілеї , які зобов’язують: аналіз стереотипів щодо чоловіків в сучасному
суспільстві
МАКРУШЕВА Д. В.
Балаклійська філія Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради
Наук. керівн. – Камардаш Н. В.
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Трансформація жіночого освітнього простору: історія та сьогодення
МАРИНІНА І.
Рівненський державний гуманітарний університет
Наук. керівн. – к. пед. н., доц. Яковишина Т.В.
Розбити «скляну стелю» або як забезпечити конструктивну взаємодію
у суспільстві
МИХАЙЛЬОВА А.В.
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Наук. керівн. – д.соц.н., проф. Михайльова К.Г.
Суспільно-правовий статус та громадсько-політична діяльність жінок
Чернігівщини у період національно-культурного відродження ХІХ –
початку ХХ ст.
МУЖУК М. О.
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка
Наук. керівн. – к. пед.н., доц. Юда Л. А.
Гендерні особливості змістовних характеристик Я-образу молодих жінок
сучасної України
МУРАВЙОВА В. Д.
Харківський національний університет внутрішніх справ
Наук. керівн. – д. психол. н., проф. Євдокімова О. О.
Аналіз гендерної складової етикету взаємовідносин статей
НАСОНОВА Л. І.
Харківський національний медичний університет
Наук. керівн. – д. філос. н., проф. Карпенко К. І.
Гендерне бюджетування як демократична складова розвитку суспільства
НІКОЛЮК А. В.
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Наук. керівн. – к.політ.н., доц. Ворчакова І.Є.
Жінки в українській політиці: виклики та перспективи
НОФЕНКО А. С.
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Наук. керівн. – к.політ.н., доц. Ворчакова І.Є.
Особливості надання невідкладної психологічної допомоги дітям в
осередку надзвичайної ситуації
ОВСЯННІКОВА І. І.
Національний університет цивільного захисту України
Наук. керівн. – проф., д.психол.н. Оніщенко Н.В.
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Ґендерний дискурс у соціології та освіті
ОЛІЙНИК В.В.
Вовчанський технікум Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка
Наук. керівн. – Щибря Т. В.
Гендерна складова стабільного соціально-економічного розвитку регіонів,
безпеки та модернізації
ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО А. Л., к.держ.упр.
Національний університет цивільного захисту України
Наук. керівн. – д. н. з держ. упр, проф. Домбровська С. М.
Копінг-стратегії злочинців: гендерний аспект
РЕГІШЕВСЬКА В.
Харківський національний університет внутрішніх справ
Наук. керівн. – доц., к.психол.н. Александров Ю. В.
Становлення ґендерної ідентичностi у підлітковому віці
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
РОЖАНСЬКА В. О.
Наук. керівн. – д. псих. н., проф. Кікінежді О. М
Специфіка міжособистісних стосунків жінок різного віку у контексті
особистісної зрілості
САЛЬНІКОВА А.В.
Харківський національний університет внутрішніх справ
Наук. керівн. – доц., к.психол.н. Ламаш І. В.
Олімпіада-2016 та нові спроби встановлення гендерної рівності у спорті
СКІНДЕР Н. В.
Харківський торгівельно-економічний коледж Київського національного
торгівельно-економічного університету
Питання протидії дискримінації та ознакою статі. Шляхи подолання
негативних традиційних гендерних стереотипів
СМІРНОВА В. І.
Харківський національний медичний університет
Наук. керівн. – проф.,д мед.н. Питецька Н. І.
Принцип недискримінації в громадянському суспільстві
СОРОКІН А. А.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Наук. керівн. – проф., д. філос. н. Дашковська О. Р.
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Профілактика сімейного насилля у родинах, що виховують дитину з
обмеженими можливостями
СОСОННА М. С.
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Наук. керівн. – д. пед. н., проф. Рассказова О. І.
Гендерні стратегії та емансипація в живописі жінок-художниць ХІХ ст.
ФІСУН К. Г.
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Наук. керівн. – д. філос. н., проф. Суковатова В. А.
Гендерні пріоритети на сучасному ринку праці (на прикладі м. Харків)
ЧЕРНЯДЄВА В. П.
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Наук. керівн. – д.соц.н., проф. Михайльова К .Г.
Актуальність організації спеціалізованих сімейних просторів у вищих
навчальних закладах
ШВЕЦЬ Л. М.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова
Прийоми формування інтер’єру дитячого простору на основі визначених
критеріїв
ЄРМОЛЕНКО А., ВАРАВІНА В.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова
Наук. керівн. – Швець Л. М.
Професійна спрямованість молодих чоловіків і жінок
ШЕВЦОВА І. І.
Харківський національний університет внутрішніх справ
Наук. керівн. – доц., к.психол.н. Харченко С. В.
Підготовка майбутніх вчителів до створення здоров’язбережувального
середовища у початковій школі: ґендерний аспект
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
ШУЛЬГА І. М.
Наук. керівн. – д. псих. н., проф. Кікінежді О. М.
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Гендерний центр
Харківського національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова створено з метою координації науково-практичної діяльності фахівців,
викладачів, студентства з розробки та впровадження гендерних підходів в науководослідну роботу, навчально-виховний процес.
Основні завдання центру:
- Поширення гендерних знань, стимулювання науково-практичнмх розробок у сфері
гендерної політики міст;
- Формування гендерної методологічної культури дослідників і фахівців міського
господарства (зокрема, шляхом оволодіння інструментарієм ґендерного аудиту
міських територій);
- Проектування гендерних технологій з підвищення якості життєдіяльності міст;
- Формування гендерної компетентності викладачів та студентської молоді;
- Створення інформаційних ресурсів з гендерної проблематики для учасників
освітнього, наукового, виховного процесів;
- Вивчення, вдосконалення та поширення гендерних технологій щодо встановлення
паритету статей у всіх сферах життєдіяльності міста;
- Сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень, які визначають гендерний
вимір політики міст;
- Організація наукової розробки перспективних напрямків і технологій гендерних
досліджень, розробка науково обґрунтованих рекомендацій у сфері впровадження
ґендерних підходів.
Напрямки діяльності
- Надання консалтингових послуг органам місцевого самоврядування в ініціації,
розробці, виконанні проектів гендерного спрямування;
- Розробка ефективних технологій інтеграції впровадження гендерного
бюджетування, ґендерного аудиту в бюджетну політику міст, а також передачі їх
зацікавленим установам;
- Підготовка проектних пропозицій з гендерної політики міст з метою залучння
внутрішніх та іноземних інвестицій;
- Бенчмаркінг вітчизняних і світових методик, практик гендерного мейнстрімінгу;
- Організація та проведення навчально-практичних занять, наукових семінарів,
виставок, конференцій, презентацій, у тому числі міжнародних.
Ми знаходимось:
61002, м. Харків, узв. Куликовський, 12,
адмін. корпус, каб. - 228а.
http://gc.kname.edu.ua/
Контактний телефон: +38 (057) 707-30-50
e-mail: intdept@kname.edu.ua
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Інформаційне видання

ПРОГРАМА

Ґендерна політика очима української молоді
(30 листопада 2016 р.)
Підсумкова конференція
Х регіонального наукового конкурсу молодих вчених
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