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Усвідомлення українським суспільством об’єктивних змін у ґендерних
відносинах багато в чому залежить від того, наскільки гармонійно і швидко ці
ідеї будуть інтегровані у систему освіти. Нове покоління громадян України має
виховуватись без обтяжливих стереотипів, зростати в атмосфері поваги до
кожної людини, вільного вибору та самореалізації. Цьому сприяє діяльність
ґендерних освітніх центрів на базі вищих навчальних закладів.
За час існування ґендерні освітні центри мають суттєві набутки, оскільки
означеним інституціям вдалося опрацювати матеріали з жіночої та ґендерної
проблематики, а також впровадити результати цих досліджень як у науковий
обіг, так і в офіційні документи.
Центр ґендерної освіти Житомирського державного університету імені
Івана Франка (далі – Центр) створено у 2007 році при університетській
Студентській соціальній службі для молоді. Метою діяльності Центру є
популяризація та розповсюдження ґендерних знань, підвищення рівня
ґендерної культури молоді, стимулювання ґендерної самоосвіти, а також
інтеграція

ґендерного

підходу

у

навчально-виховний

процес

освітніх

закладів [4].
За роки діяльності Центр має методичні напрацювання, метою яких є
ґендерне навчання молоді та спеціалістів, формування розуміння сутності норм
та установок взаємодії статей на принципах ґендерної рівності й потреби
керуватися ними в усіх сферах життєдіяльності (див. табл.1.).
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містять 6 параграфів, у
яких
розроблені
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ґендерної теорії, необхідні
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На сьогоднішній день Центр має розроблені методичні рекомендації
спрямовані на подолання ґендерного дисбалансу засобами неформальної
ґендерної освіти, як важливої форми впровадження в українське суспільство
принципів ґендерної рівності, що сприятимуть можливості реалізації прав
людини, а також активізації її участі в соціальному, політичному, економічному
та культурному розвитку держави; формування розуміння сутності норм та
установок взаємодії статей на принципах ґендерної рівності, потреби
керуватися ними в усіх сферах життєдіяльності. Методичні рекомендації
використовуються під час підготовки волонтерів до впровадження ґендерного
підходу в соціально-педагогічну діяльність, проведення майстер-класів для
спеціалістів різних сфер з метою підвищення ґендерної компетенції.
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