
                 
 

Навчально-практичний семінар 
«Ґендерний аудит міського простору» 

 
Дата 
проведення: 

3 - 4 квітня 2013 року 

Місце 
проведення: 

 м. Харків, вул. Революції, 12 
Харківська національна академія міського господарства 

 
ПРОГРАМА 

 
1 день – 3 квітня 2013 р. 
  9.30 – 10.00 Реєстрація учасників та учасниць.  

10.00 – 10.15 Відкриття семінару.  
п. Урсула Кох-Лаугвітц – директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в 
Україні  
 
п. Наталія Сухорукова – головний спеціаліст Управління сім’ї, молоді та спорту 
Харківської обласної державної адміністрації 
 
п. Наталія Бібік – директорка Гендерного центру ХНАМГ, к.екон.н., начальник 
відділу міжнародних зв’язків 
 

10.15 – 10.45 Визначення цілей та завдань семінару. 
Представлення учасників. Визначення очікувань. 
п. Галина Фесенко – к.філос.н., доцент ХНАМГ 
 

10.45 – 11.00 Сучасний погляд на вимоги до якості міського простору  
п. Галина Фесенко  
 

11.00 – 11.15 Досвід Харкова: комплексний благоустрій міських територій 
п. Олена Безлюбченко – к.т.н., доцент ХНАМГ 
п. Галина Фесенко 
 

11.15 – 11.30 Гендерно-чутливі умови користування громадським транспортом, ліфтами, 
ескалаторами та рухомими тротуарами 
п. Василь Далека - д. т. н., проф., зав.  каф. ХНАМГ 
п. Артем Сосіпатров – ст. викл. ХНАМГ 
 

11.30 – 11.45 Механізми залучення громадян до процесу формування якісного міського 
простору 
п. Галина Клименко – помічник депутата Харківської міської ради В.М.Тупіцина, 
ст. викл. ХНАМГ. 
 

11.45 – 12.00 Кава-пауза 
 

12.00 – 12.45 Кращі світові практики: врахування гендерних аспектів при плануванні міського 
простору 
п. Олена Суслова – голова правління Інформаційно-консультативного жіночого 
центру 
 



12.45 – 13.30 Хто, де, коли – компоненти  гендерного аудиту міського простору 
п. Олена Суслова 
 

13.30 – 14.30 Обід 

 
14.30 – 15.15 Аудит безпеки: безпечно для жінки – безпечно для всіх 

п. Олена Суслова 
 

15.15 – 15.45 Оформлення результатів аудиту і їх подальше використання (інтерактивна 
дискусія) 
п. Олена Суслова  
 

15.45 – 16.15 Про підсумки проекту «Аудит безпеки територій» Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
п. Лариса Шевченко – зав. каф. к. психол. н., координаторка роботи Центру 
гендерної освіти ХНУВС 
п. Юлія Кобікова, кооринаторка проектів Центру гендерної освіти ХНУВС 

 

16.15 – 17.15 Гендерне мапування міста: як ми сприймаємо міське середовище   
Практична вправа 
Марта Чумало – гендерна експертка 
 

17.15 – 18.00 Бюджетування ініціатив благоустрою міста з урахуванням гендерного чинника 
п. Тетяна Іваніна 
 

18.00 – 18.30 Підведення підсумків дня 
Фідбек учасників 
 

18.30 Вечеря 
 
2 день – 4 квітня 2013 р. 
 
9.00 – 9.30 Короткий огляд роботи попереднього дня 

п. Галина Фесенко 
 

9.30 – 10.00 Ландшафтно-рекреаційні аспекти благоустрою гендерно-справедливого міського 
простору.  
п. Людмила Швець – викладач ХНАМГ 
 

9.30 – 10.15 
 

Вправа «Гендерні особливості потреб мешканців міст у якісному благоустрої 
території» (Базові потреби та рівень їх забезпечення в існуючій системі 
муніципальних послуг) 
п. Марта Чумало 
 

10.15 – 11.00 Структура житлово-комунальних послуг.  
Аналіз кейсів (на прикладі мікрорайону або для окремих категорій мешканців міст) 
п. Тетяна Фесенко 
 

11.00 – 11.15 Кава-пауза 

11.15 – 11.45 Гендерний аудит міського простору (побудова діаграми «причини – наслідки» за 
методом К.Ішикава) 
п. Тетяна Фесенко 
 

11.45 – 13.00 Планування гендерних ініціатив, спрямованих на підвищення якості життєвих 
просторів у пілотних містах. 
Робота в групах 
п. Галина Фесенко,п. Марта Чумало, п.Тетяна Іваніна 



 

13.00 – 14.00 Обід 
 

14.00 – 15.00 Презентація результатів роботи в групах 
п Тетяна Іваніна 

15.00 – 16.00 Планування подальшої роботи міст-учасників. 

16.00 – 16.30 Підведення підсумків семінару. 
Фідбек учасників 

16.30 Закриття. Від’їзд учасників/учасниць 

 


