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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЦЕНТР ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

1.Загальні положення  

 

1.1. Центр ґендерної освіти Одеського державного університету 

внутрішніх справ створюється для надання науково-практичної допомоги  

науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти щодо 

впровадження ідей ґендерної рівності, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, запобіганню 

та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми у навчально-

виховному процес та організації науково-дослідної роботи. 

1.2. Центр створюється, реорганізовується та ліквідується наказом 

ректора  університету. 

1.3. Центр не є окремим структурним підрозділом університету, а його 

діяльність забезпечується виключно творчою роботою науково-педагогічних 

працівників, здобувачів вищої освіти університету. 

1.4. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, 

нормативними актами ОДУВС, даним Положенням, яке розроблено з 

врахуванням вимог Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН щодо 

подолання всіх форм дискримінації по відношенню до жінок; Закону України 

«Про рівні права та можливості жінок та чоловіків в Україні», Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», Постанова Кабінету 

Міністрів «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» тощо. 

1.5. До складу Центру входять керівник центру, працівники університету, 

які залучаються до роботи в центрі на громадських засадах, здобувачі вищої 

освіти університету  на волонтерських засадах. 

1.6. Координацію діяльності центру ґендерної освіти здійснює ректор  

університету.  

 

2. Завдання та напрямки діяльності Центру 

 

2.1.  Завданнями Центру є: 

а) створення інформаційних ресурсів з ґендерної проблематики для 

учасників освітнього процесу; 



б) поширення ґендерних знань шляхом розроблення та впровадження 

новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-

виховних технологій; 

в) підвищення рівня обізнаності постійного і перемінного складу 

університету, інших закладів освіти, фахівців органів публічної адміністрації з  

ґендерних питань (за їх запрошенням), формування ґендерно-чутливого 

середовища; 

г) вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних ґендерних 

технологій та методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-

виховного процесу в  закладах освіти; 

д) організація науково-дослідної роботи з ґендерної проблематики, 

сприяння розширенню ґендерної тематики наукових робіт здобувачів вищої 

освіти університету (наукові проєкти, виступи, статті); 

є) проведення виховних заходів щодо забезпечення рівних прав чоловіків 

та жінок, запобігання насильству в усіх сферах життя та подолання будь-яких 

форм дискримінації; 

ж) надання методичної та науково-практичної допомоги постійному та 

перемінному складу університету та інших закладів освіти (за їх запитом) з 

впровадження ідей  ґендерної рівності в навчально-виховний процес; 

з) зосередження уваги громадськості та засобів масової інформації на 

ґендерних питаннях за допомогою проведення інформаційних кампаній, 

розроблення  та поширення соціальної реклами. 

2.2. Напрями діяльності Центру полягають у створенні умов для 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх 

форм дискримінації,  запобіганню та протидії домашньому насильству, протидії 

торгівлі людьми  шляхом: 

 ґендерного аналізу діяльності університету; 

 активізації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та викладачів з 

ґендерних питань; 

 підготовки публікацій з ґендерної тематики (наукових статей, навчально-

методичних посібників і підручників, монографій, узагальнення передового 

досвіду тощо); 

 розробки та впровадження програм курсів з ґендерної проблематики для 

здобувачів вищої освіти університету; 

 організації студентського та курсантського волонтерського руху, що має на 

меті популяризацію ідеї ґендерної рівності, поширення ґендерних знань та 

цінностей; 

 проведення тренінгів з ґендерної проблематики для здобувачів вищої освіти 

університету, учнів закладів освіти, практичних працівників публічної 

адміністрації тощо; 

 здійснення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх 

форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і 

чоловіків у сім’ї та суспільстві, запобіганню та протидії домашньому 



насильству, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дитиною, розробки 

ґендерно-чутливих практик, дружніх до сім’ї; 

 створення електронної бібліотеки з ґендерних питань; 

 підготовки інформаційних матеріалів та соціальної реклами з актуальних 

ґендерних проблем; 

 створення тимчасових науково-дослідних колективів для проведення 

досліджень на замовлення різних організацій та установ; 

 підготовки громадських, місцевих та державних просвітницьких ґендерних 

ініціатив; 

 співпраці з органами публічної адміністрації, іншими закладами освіти, 

підприємствами, об’єднаннями громадян, установами та організаціями, 

експертами з питань рівних прав та можливостей, запобіганню та протидії 

домашньому насильству, протидії торгівлі людьми тощо; 

 участі в організації та проведенні заходів різних рівнів (семінарів, 

конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, конкурсів, тренінгів з 

ґендерної тематики ); 

 впровадження ґендерного компоненту в навчальний процес; 

 проведення ґендерного аналізу навчальних програм, підручників, посібників, 

навчально-виховних планів. 

 

3. Керівництво Центром 

 

3.1. Керівник Центру призначається наказом ректора  університету. 

3.2. Керівник Центру виконує такі функції: 

 а) розробляє разом із залученими на громадських засадах працівниками 

університету перспективні напрями  та конкретні плани діяльності на кожен 

рік; 

б) безпосередньо керує роботою Центру, відповідає за розроблення та 

виконання планів роботи; 

в) забезпечує координацію і взаємодію з іншими підрозділами 

університету, установами (організаціями), закладами освіти, органами 

публічної адміністрації; 

г) організовує впровадження наукових розробок Центру в практичну 

діяльність різноманітних органів та установ тощо. 

3.3. Керівник Центру має право: 

а) звертатись з запитом до керівників інших структурних підрозділів 

університету за матеріалами та інформацією; 

б) клопотати перед ректором про заохочення активних членів Центру; 

в) вимагати від постійного та перемінного складу університету 

дотримання ґендерної рівності, дотримання рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації; 

г) бути присутнім на засіданні робочих та дорадчих органів університету 

де розглядаються питання що стосуються ґендерної освіти. 

 



 

4. Кошти та фінансування 

 

Фінансування проектів та ініціатив Центру може здійснюватися: 

 за рахунок коштів, що виділяються на виконання конкретних 

держбюджетних програм Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

внутрішніх справ України тощо; 

 за рахунок грантів, фондів та інших не заборонених законом джерел 

додаткового фінансування. 

Кошти, що виділяються Центру для проведення досліджень, не можуть 

бути використані для інших цілей. 

 

Помічник ректора  

державного університету  

з гендерних питань, к.ю.н.                                                        Вікторія ТОМІНА 

 

 

 

 

 


