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Гендерного центру 

Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини за 2020 р. 

 

1. Назва:  ГЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР 

2. Керівник: док. пед. н., проф. О.О. Кравченко. 

3. Гендерний центр увійшов до Всеукраїнського осередку центрів 

гендерної освіти України. 

Діяльність Гендерного центру зорієнтована на розробку науково-

дослідної теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

«Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики» (державний 

реєстраційний номер 0111 U 00 75 47). 

Водночас робота Центру полягає у реалізації таких напрямів 

діяльності:  

1) Науково-дослідний. Проведення фундаментальних досліджень з 

гендерної тематики у формі дисертаційних робіт. Підготовка наукових 

статей, доповідей, тез, доповідних та аналітичних записок для опублікування 

в збірниках наукових праць. Здійснення написання курсових, випускних 

кваліфікаційних робіт. 

2) Науково-організаційний. Організація та участь у роботі 

різноманітних шкіл та тренінгів з обміну досвідом роботи центрів гендерної 

освіти у закладах вищої освіти. Участь у міжнародних науково-практичних 

конференціях, круглих столах, семінарах, виїзних засіданнях з гендерної 

проблематики. 

3) Культурно-дозвіллєвий. Розвиток здібностей та виявлення талантів 

кожної окремої особистості шляхом створення мистецьких секцій, студій, 

проведення майстер-класів, конкурсів та фестивалів творчих доробків з 

гендерної проблематики. 

4) Інформаційний. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

з гендерних питань серед студентської молоді та викладачів. Підготовка та 

розповсюдження інформаційних матеріалів з актуальних гендерних проблем 

сьогодення. Підготовка соціальної реклами, шляхом  залучення студентської 

молоді. Розміщення інформаційних матеріалів на сайті Університету. 

4. Склад Гендерного центру: 

Науково-педагогічні працівники: 

1. Кравченко О. О., док. пед. н., проф., декан факультету соціальної та 

психологічної освіти; 

2. Коляда Н. М., док. пед. н., проф., зав. кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи; 

3. Албул І.В., к. пед. н., доц., зав. кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

4. Балдинюк О.Д., к. пед. н., доц., зав. кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи; 

5. Бондаренко Г. В., к. пед. н., доц. кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 



6. Підвальна Ю.В., к. пед. н., доц. кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

7. Матрос О.О., к. пед. н., доц. кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

8. Міщенко М.С., к. психол. н., доц. кафедри психології; 

9. Молоченко І. А., аспірантка кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

10. Скочко М.О., аспірант кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

11. Войтовська А. І., аспірантка кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

12. Чупіна К.О., аспірантка кафедри психології; 

13. Песоцька Ю.Ю., лаборант кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. 

Студенти: 

1. Коваль Ігор 

2. Дєвілєнієва Вікторія 

3. Компанієць Микола 

4. Цихоня Світлана 

5. Діордій Катерина 

 

5. Тематика дисертаційних досліджень. 

На базі Гендерного центру виконане дисертаційне дослідження: 

- захист дисертації зі спеціальності 231 Соціальна робота за темою 

«Гендерна соціалізації студентів з інвалідністю в умовах ВНЗ», аспірантка ІІІ 

курсу Войтовська А.І.; 

- захист випускної магістерської роботи зі спеціальності 231 Соціальна 

робота за темою «Підготовка майбутніх соціальних працівників до надання 

соціальних послуг на основі гендерно - чутливого підходу», магістрант 

Компанієць М. 

6. Виконання фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень:  

- уперше на основі теоретичного обґрунтування наукової проблеми 

розроблено та експериментально перевірено структурно-функціональну 

модель соціальної роботи із вразливими категоріями населення в умовах 

територіальної громади, яка включає мету, завдання, етапи реалізації, 

суб’єктів надання соціальних послуг, оновлену мережу закладів соціального 

захисту; обґрунтовано підходи та принципи надання соціальних послуг 

вразливим категоріям населення, запропоновано інноваційні форми та 

методи їх реалізації; проаналізовано вітчизняне та міжнародне нормативно-

правове забезпечення системи соціальної роботи в умовах децентралізації; 

розроблено методологічний інструментарій моніторингу ефективності 

соціальної підтримки вразливих категорій населення; 

- теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено соціально-

педагогічні умови формування гендерної соціалізації студентської молоді  з 

особливими освітніми потребами  в умовах ВНЗ; розроблено авторську 

модель, та окреслено її складові, в яких закладено соціально-педагогічні 



умови гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами  в умовах ВНЗ; 

- підготовлено і видано колективну монографію «Жінки в історії 

професійної соціальної роботи: від початку ХХ століття і до сьогодення». 

Мета праці – висвітлення еволюції і простеження динаміки жіночої 

репрезентації в історії інституалізації соціальної роботи як професійного 

виду діяльності в країнах Західної Європи та США; вивчення та узагальнення 

досвіду видатних жінок, які здійснили значний внесок у цій сфері, 

здійснюючи перші спроби теоретичних підходів до соціальної роботи та 

ініціюючи відповідні практики (як за кордоном, так і в Україні); 

- проведено дослідження стосовно становища жінок з сільської 

місцевості, розроблено і впроваджено програму адаптації студенток із 

сільської місцевості в умовах ЗВО; 

- вивчається стан надання соціальних послуг одиноким жінкам з дітьми 

на рівні громади з подальшим обґрунтуванням пропозицій для 

удосконалення системи соціального захисту цієї вразливої категорії 

громадян. 

8. Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів. 

- систематично організовуються науково-дослідницькі, науково-

організаційні та виховні заходи, спрямовані на дослідження, вивчення та 

поширення гендерної компетентності в університетському середовищі. 

- взято участь у Всеукраїнському проекті «Каталог кращих практик і 

проектів організації неформальної освіти» - виданні, спрямованого на 

поширення ідей неформального навчання молоді, обмін досвідом додаткової 

соціальної освіти, можливість популяризувати неформальні форми навчання 

як основу розвитку громадянського суспільства в Україні. 

- розроблено навчальну дисципліну «Гендерна соціалізація», яка 

пропагує ідею соціально-психологічної рівноваги статей та взаємозамінності 

гендерних ролей, повноти розвитку індивідуальності, гармонійної цілісності 

особистості незалежно від її статевої належності; 

- організовано роботу науково-дослідного гуртка «Марс-Венера». Де 

студенти займаються дослідженням  принципів гендерної рівності, контроль 

за дотриманням прав жінок, розвиток гендерної грамотності. 

9. Міжнародна діяльність: 

– участь у реалізації міжнародного проєкту «Активні громадяни» – це 

програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і 

соціального розвитку (2019-2020 рр.). Здобуто перемогу у конкурсі проектів 

«Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів». 

Відповідно проект «Академічна доброчесність як складова якості освітнього 

процесу» отримає фінансову допомогу на реалізацію від Британської Ради у 

2020 р.; 

– участь у програмі CSR Ukraine,  Healthy Challenge (Експертна 

організація Центр «Розвиток КСВ» спільно з UNFPA, Фондом в галузі 

народоноселення обрали ) – отримано міні-грант 15000 грн.; 

– участь у реалізації проєкту «Student Action: Програма розвитку 

лідерських компетенцій студентів». Відповідно проект «Академічна 



доброчесність як складова якості освітнього процесу» отримав фінансову 

допомогу на реалізацію від Британської Ради у 2020 р.; 

– участь у реалізації проєкту – Міжнародний художній симпозіум-

пленер осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень», як переможець 

грантової заявки Українського культурного фонду (12-24 серпня 2020 р., 

м. Умань). Співорганізатор проєкту – УДПУ імені Павла Тичини; 

– участь у програмі особистісного та професійного розвитку молоді 

«Державотворець», ініційованого Міністерством молоді та спорту України та 

Українською академією лідерства у межах проєкту USAID «Підтримка 

організацій-лідерів у протидій корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI). Мета 

програми – створення системи особистісного та професійного розвитку 

молоді в Україні віком від 18 до 25 років, розвиток відповідального лідерства 

та підвищення рівня громадянської активності молоді; 

– участь у проекті «Посилення жіночого політичного лідерства у 

територіальних громадах Київської і Черкаської областей» у партнерстві з 

Міжнародним благодійним фондом «Небайдужі»; 

– участь у проекті Національної Ради Жінок України «Доступ до 

верховенства права жінок, які постраждали від насильства» в Рівненській, 

Черкаській та Чернігівській областях за підтримки Посольства Королівства 

Нідерландів в Україні. 

 

10. Проведено ІІІ-ю Всеукраїнську науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: 

теоретико-методологічні та прикладні аспекти» на базі кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи (23 квітня 2020 р.). 

 

11. Популяризація результатів наукових досліджень: на 

конференціях, семінарах 

За кордоном: 

11th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, July 

16-20, 2020, Washington Hilton, Washington D.C. USA. 

Considering the global situation of COVID-19, ISAIC 2020 will be held online 

only (without physical attendance) on December 2-4, 2020. 

 

В Україні 

V Міжнародній науково-практичній конференції з соціальної роботи 

«Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та 

технології» (13-14 березня 2020 р., м. Київ, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка); 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: 

проблеми та перспективи» (01-02 квітня 2020 року, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка);  

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Ціннісні 

орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст» (2 квітня 



2020 року, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди);  

Всеукраїнська науково–практична конференція з міжнародною участю 

«Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції 

здоров’я людини» (9-11 квітня 2020 року, Тернопільський національний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України);  

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистісне 

зростання: теорія і практика» (21 квітня 2020 року, Житомирського 

державного університету імені Івана Франка);  

Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний 

і соціальний супровід дитинства в контексті сучасної парадигми освіти» (23-

24 квітня 2020 року, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Слов`янськ);  

Х (ювілейна) Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Педагогіка здоров’я» (23-24 квітня 2020 року, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія 

освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії» (Інститут педагогіки 

НАПН України, 20 травня 2020 р.);  

П’ятнадцята міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеський національний 

політехнічний університет, 18 травня 2020 р.);  

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» 

(Рівненський державний гуманітарний університет, 26 травня 2020 р.); 

XIII Всеукраїнська заочна наукова конференція студентів та молодих 

науковців «НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ» (м. Умань, 22 квітня 2020 року) 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Науковий вимір 

соціально-педагогічних проблем сьогодення» (м.Ніжин, 30 квітня 2020 р.) 

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: 

проблеми та перспективи» (м. Кам'янець- Подільський, 1-2 квітня 2020) 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

фахової підготовки сучасного педагога» (28-29 квітня 2020 року, м. Умань) 

Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти 

«Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до 

новацій» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В. О. Сухомлинського, 24 жовтня 2020 року); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

соціальної педагогіки та соціальної роботи» (УДПУ імені Павла Тичини, 15 

жовтня 2020 р.) 

Круглий стіл «ПАРТНЕРСТВО РОБОТОДАВЦЯ ТА ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 

ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» який відбудеться 28 жовтня 

2020 року в online формат 

Шістнадцята міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актуальні дослідження в соціальній сфері» (17 листопада 2020 р., Одеський 

національний політехнічний університет) 



Міжнародна наукова інтернет-конференція «Практична психологія в 

інклюзивному середовищі – 2020» (21 лютого 2020 року, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди») 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії 

ґендерної освіти в умовах євроінтеграції» (Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 29-30 квітня 2020 року) 

Міжнародна науково-практична конференція «Надання соціальних 

послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи» / «Social services 

and decentralization: problems and prospects» (ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 25 вересня 2020 р.) 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

фахової підготовки сучасного педагога»  (9-10 листопада 2020, м. Херсон). 

 

12. Публікації за 2020 р. 
– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою 

університету, зазначити дату і номер протоколу): 

 За кордоном: 

- Kravchenko O.O. Inclusive tourism as a scientific problem: an 

interdisciplinary approach. Theoretical and practical aspects of the development of 

the European Research Area: collective monograph \ edited by authors. 2nd ed. 

Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. S. 81 – 101.; 

 в Україні; 

- Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти 

надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного 

туризму в громаді: монографія / Кравченко О.О., Коляда Н.М, Каштан С.М.; 

Молоченко І.А. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. – 

202 с.; 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 9 від 25 

лютого 2020 р.). 

- Збереження психічного здоров’я у фахівців інклюзивно-ресурсних  

центрів :  монографія / Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві,  

2020. – 212 с.; 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 15 від 26 

червня 2020 р.). 

- Жінки  в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до 

сьогодення : колект. моногр. / Т. В. Семигіна, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, 

Т. Д. Кочубей та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. – 316 с.; 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 15 від 26  

червня 2020 р.). 

- Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна 

монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред. Н. М. 

Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – 

Умань : Візаві, 2020. – 234 с. 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № …..). 



- Психологічний супровід і соціально-педагогічна робота в закладі 

освіти: теорія та практика: колективна монографія / за ред. О.Д. Сафіна ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 

2020. – 395 с. 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № …..). 

 

– Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою 

університету, зазначити дату і номер протоколу); 

- 

– Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою 

радою університету, зазначити дату і номер протоколу). 

- Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні : навчальний 

посібник МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т 

соціальної та психологічної освіти ; уклад.: Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, І. 

В. Албул та ін. – Умань: Візаві, 2020. – 202 с. 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 9 від 25 

лютого 2020 р.). 

- Від різноманітності – до рівності : довідник професій крізь призму 

профорієнтації та професійної реабілітації людей з інвалідністю / 

Кравченко О. О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 281 с. 

(рекомендовано Вченою радою університету, протокол № 5 від 30 

жовтня 2020 р.). 

– Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 

№ 
з/п 

Автори 
(зазначити усіх 
авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 
(мовою оригіналу з 

бази даних і 
гіперпосиланням) 

Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск), рік, 

перша-остання 
сторінки статті; 
зазначити бази в 

яких індексується 
(Scopus, Web of 

Science) і квартель 
випуску (Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

1 

Kravchenko O., 

Oksom P., 

Voitovska A., 

Albul I. 

Gender 

socialization of 

students with 

disabilities: 

Ukrainian 

practicies. 

AMAZONIA 

INVESTIGA. MAR 

2020 Том: 9 Вып. 27. 

С. 260-267 

Web of Science 

 

 у закордонних виданнях; 

Коляда Н.М., Кравченко О.О. Quality of social workers’ training: the 

essence of the issue. Zeszycie Naukowym PWSZ im. Witelona w Legnicy. 2020. – 

35 (2). – S. 37–53. 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 



1. Коляда Н.М., Кравченко О.О. Практичний досвід формування «soft-

skills» в умовах закладу вищої освіти. Науковий збірник «Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка». 2020. Том 6, № 27. doi: https://doi.org/10.24919/2308-

4863.3/27.203686 

2. Кравченко О.О. Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних 

працівників в умовах ЗВО. Збірник наукових праць УДПУ імені Павла 

Тичини. 2020. № 1. С. 95 – 104. 

3. Кравченко О.О., Кучер Г.М. Захист прав жінок на рівні громади: 

досвід міста Умань. Інноватика у вихованні. 2020. Том 2. № 11. С. 14 – 21. 

4. Кравченко О. О., Міщенко М. С. Дослідження психологічного стану 

в умовах ізоляції. Габітус. 2020. № 13. URL: 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12792 

5. Кравченко О.О. Гендерний менеджмент у закладах соціальної сфери: 

стан та перспективи. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Соціальна робота. 2020. 1(6). С. 13 – 18. 

6. Кравченко Оксана, Коляда Наталія, Чупіна Катерина. З досвіду 

соціальної роботи в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини. Соціальна робота та соціальна освіта. 2020. № 4. С. 

121-141. 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

Кравченко О. Розвиток лідерських компетентностей у майбутніх 

соціальних працівників. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: 

методологія та технології: матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції (13 – 14 березня 2020 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. Київ. 

КНУ імені Тараса Шевченка. 2020. С. 57-59. 

Кравченко О.О. «Жінки в історії соціальної роботи» як освітній та 

науково-дослідницький проект Гендерного центру. Сучасні стратегії 

ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. / Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за заг. 

ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 

С. 40-41. 

 за кордоном. 

 на всеукраїнських конференціях; 

Кравченко О. О. Роль «soft-skills» у професійній підготовці майбутніх 

фахівців. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, (Хмельницький, 9–10 квітня 2020) / [ред. колегія: Є. 

М. Потапчук (голов. ред.), В. К. Гаврилькевич, Т. Л. Левицька, Л. О. 

Подкоритова]; М-во освіти і науки України. Хмельницький нац. ун-т, Каф. 

психол. та педагог. [та ін.]. Хмельницький.ХНУ. 2020. С. 54-55. 



Кравченко О. О. Щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими 

освітніми потребами. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та 

соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  (Умань, 15 жовтня  2020 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. 

Умань : ВІЗАВІ, 2020. – С. 94-97. 

Кравченко О. Партнерство із роботодавцями щодо підготовки 

майбутніх соціальних працівників: з досвіду УДПУ імені Павла Тичини. 

Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка 

конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи: Збірник тез (28 

жовтня 2020 року, Київ) / за ред. О. В. Чуйко. – Київ: КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2020. – С. 26-28. 

 

13. Студентська наукова робота 

1. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових 

робіт:  

- керівництво студентським науковим гуртком «Актуальні проблеми 

теорії і практики соціальної роботи»; 

- студентка Кравченко Анна – отримала диплом ІІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Гендерні 

дослідження» на базі Херсонського державного університету (квітень 

2020 р.); 

- у листопаді 2020 р. взято участь в організації Всеукраїнської 

студентської науково-практичної онлайн-конференції  «Актуальні проблеми 

соціальної роботи, психології та педагогіки в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку». 

 

14. У 2020 році Центр гендерної освіти сприяв участі в організації і 

проведенні заходів на базі факультету соціальної та психологічної освіти 

УДПУ імені Павла Тичини: 

- Правозахисна акція до 8 березня про попередження насильства в 

сім’ї; 

- «Марш жінок» за ратифікацію Стамбульської конвенції; 

- Виховний захід для студентської молоді «Нуль дискримінації»; 

- участь в онлайн – конференції «ВСІ МИ РІЗНІ – ВСІ МИ РІВНІ» 

(психологічна підтримка  людей, що відносять  себе до ЛГБТ – спільноти); 

- участь у першому модулі навчальної програми «Союзники: 

школа солідарності з ЛГБТ+ в Україні» від Freedom House; 

- участь у Всеукраїнському форумі розвитку волонтерської 

діяльності; 

- участь у другому модулі навчальної програми «Союзники: школа 

солідарності з ЛГБТ+ в Україні» від Freedom House; 

- онлайн – тренінг про активізм та дискримінацію від Amnesty 

International Ukraine; 

- участь у другому форумі союзників та союзниць ЛГБТ від 

GenderZ; 

- участь у створенні відео рубрики «Сім’я у громаді: завдання, 

виклики, реформи» в рамках заходів «Громада дружня до дітей та молоді»; 



- участь у Регіональному форумі жіночого лідерства (30.01.2020, 

м. Умань); 

- участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насилля»; 

- 25 листопада 2020 р. у межах діяльності Гендерного центру 

факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини 

відбулося он-лайн засідання з майбутніми соціальними працівниками, 

соціальними педагогами і психологами на тему «Пандемія COVID-19 та 

домашнє і ґендерно зумовлене насильство». Зустріч проводила Голова 

Національної Ради жінок України, українська громадська діячка, доктор 

медичних наук, професор Людмила Андріївна Порохняк-Гановська. 

Національна Рада Жінок України за підтримки Посольства Королівства 

Нідерландів в Україні виконує проєкт «Доступ до верховенства права жінок, 

які постраждали від насильства» в Рівненській, Черкаській та Чернігівській 

областях. Під час пандемії коронавірусу ми провели соціологічне 

дослідження в великих, малих містах та селах вказаних областей з виявлення 

характеру домашнього насильства, причин його збільшення за умов 

карантину для більш ефективної протидії цьому явищу. 

 

 

 

Керівник Центру    д.пед.н., проф. О.О. Кравченко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

