
Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 Публічного акціонерного товариства 

 «Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України» 

 та припинення їхніх повноважень  

 (пункт 3 розділу ІІ) 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування __Харківська обласна громадська організація «Харківський обласний 

гендерний ресурсний центр» (ХОГО «ХОГРЦ») 

 

Статус ___громадська організація 

Сфера діяльності           освіта, наука                                                . 

 

Дата реєстрації  11.07.2008 р. 

 

Місцезнаходження та контактні дані  

Юридична адреса: 61108 Харків, пр. Ак. Павлова 27, кв. 76  

Фактична адреса: 61037 Харків, пр. Московський 124 А  genderkharkiv@gmail.com 

057-756-56-62; 050-403-13-25 
                                                                                                

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів 

об’єднання: 

Члени Ради: Лазарук І. С., Стефанова Л. В. 

Члени Контрольно-ревізійної комісії: Губіна С. Л., Чорна М. С. 
 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання заяви 

на участь у Конференції   

Мета діяльності ХОГО «ХОГРЦ»: сприяння популяризації та впровадженню ідей 

гендерної рівності в українському суспільстві, зміні стереотипів щодо соціальних ролей 

жінок і чоловіків, гендерній просвіті та інформуванню. 

ХОГРЦ співпрацює з широким спектром цільових аудиторій, серед яких учнівство, 

студентство, вчительство, підприємниці, лідерки, в т. ч. ОТГ, жінки, які працюють у 

громадському секторі, жінки ВПО, жінки з інвалідністю, жінки з діаспор. 

ХОГРЦ займається системною роботою з розвитку гендерної свідомості широкого 

спектру цільових груп. Основним напрямом діяльності є гендерна просвіта через 

створення та розвиток Центру гендерної культури як інноваційного майданчика та його 

структурних підрозділів таких як: Музей жіночої та гендерної історії (GenderMuseum); 

Тренінговий центр; Студія жіночого лідерства; Сімейний коворкінг «Дитяча площАртка»; 

Центр підтримки малого і середнього бізнесу; Майстерня гендерночутливого вчительства; 

Лабораторія моніторингу та досліджень. 

На сьогодні колекція Музею жіночої та гендерної історії нараховує більш ніж 3000 

експонатів, які використовуються для просвітницької діяльності для привернення уваги до 

різноманітних гендерних проблем і підвищення рівня гендерної чутливості та гендерної 

культури різних аудиторій. 



З 2017 р. працює партнерський проект (спільно із Харківською гуманітарно-

педагогічною академією) «Гендерний відкритий університет», направлений на гендерну 

просвіту представників та представниць соціальної сфери та громадського сектору. 

 

Перелік реалізованих проєктів  

 

Проєкт Грантодавець Період 

реалізації 

Мета проєкту/результати проєкту 

«Жінки України – 

залучені, 

спроможні, 

незламні» 

 

Міністерство 

закордонних 

справ Канади 

міжнародна 

організацією 

Пакт 

01/03/2020 

– 

31/12/2023 

Мета проєкту – підвищення рівня 

реалізації прав людини жінками та 

дівчатами та просування гендерної 

рівності в Україні   через розвиток 

жіночих організацій.  

 

 «Центр гендерної 

культури як 

платформа для 

розширення прав 

і можливостей 

жінок та молоді»  

Європейський 

Союз 

01/12/2017 

р. – 

теперішній 

час  

Мета проєкту – розповсюдження 

ідей гендерної рівності і гендерної 

культури у Харківській області та 

на сході України. Проект 

фокусується на неформальній 

гендерній просвіті молоді і жінок з 

метою допомогти їм стати 

гендерночутливими лідерами і 

лідерками, які беруть активну 

участь у процесі прийняття рішень 

як на місцевому, так і 

регіональному рівнях. Проект 

робить внесок у поширення ідей 

гендерної рівності та гендерної 

культури, встановлення  гендерного 

балансу на рівні прийняття рішень у 

політичній і економічній сферах, 

розширенні прав і можливостей 

жінок і молоді в Україні. 

 

«Гендерний 

відкритий 

університет: 

гендерна 

компетентність та 

культура 

соціальних 

працівників» 

Харківська 

міська рада 

01/04/2017 

– 

30/04/2017 

 

Пілотний партнерський проєкт 

(Харківська гуманітарно-

педагогічна академія, Центр 

гендерної культури, управління 

пробації) з впровадження 

гендерночутливого підходу в 

соціальну роботу та службу 

пробації. Розроблено та апробовано 

програму навчального курсу 

кількістю 74 години, в т. ч. лекційні, 

семінарські, практичні завдання, 

самостійна робота та тестові 

завдання. 25 учасників та учасниць 

отримали теоретичні знання та 

практичні навики з використання 

гендерночутливого підходу у 

соціальній сфері та служби пробації 



та підвищили рівень гендерної 

чутливості. 

Економічні 

можливості 

постраждалим від 

конфлікту 

Український 

жіночий фонд, 

USAID 

01/08/2016 

– 

01/02/2019  

Мета проєкту – сприяння 

створенню нових робочих місць і 

розвитку навичок осіб та підтримку 

у веденні бізнесу постраждалим від 

конфлікту через проведення 

тренінгового навчального курсу та 

методичного супроводу за 

принципом «рівний рівному», у т. ч. 

надання юридичних консультацій. 

Діяльність включає проведення 5-и 

10-денних тренінгів з розвитку 

бізнес-навичок для 125 осіб, 

постраждалих від конфлікту (ВПО, 

учасники АТО, люди, які втратили 

роботу внаслідок конфлікту) та 

людей з інвалідністю, 

консультування з питань організації 

та перенесення бізнесу, методичний 

супровід у написанні бізнес-планів. 

Центр гендерної 

культури: 

інноваційна 

платформа для 

інтерактивної 

гендерної освіти 

European 

Endowment for 

Democracy 

01/01/2016 

– 

31/12/2017  

Створено та апробовано модель 

Центру гендерної культури як 

майданчика неформальної 

гендерної просвіти широких кіл 

через використання різноманітних 

інтерактивних форм та методів. 

Центр гендерної культури – це 

місце, у якому кожна людина, 

незалежно від статі, віку, роду 

занять, соціального стану, беручи 

участь у різноманітних 

індивідуальних, групових і масових 

заходах, може отримати базові 

гендерні знання, в т. ч. інформацію 

про права людини, дискримінацію 

за ознакою статі, широкий спектр 

гендерної проблематики. 

 

Проведені заходи  

 

1. Здійснення моніторингу сексистської реклами – 2018, 2019. 

2. Проведення фестивалю рівних прав та можливостей для щколярства «Дитяча 

площАРТка» квітень 2018 року.  

3. Організація постійно-діючої експозиції «Невидимий батальйон» у Музеї жіночої та 

гендерної історії  про рівні права та можливості жінок та чоловіків стосовно служби 

в армії – жовтень 2018 

4. Проведення навчань для вчительства та адміністрації навчальних закладів 

Харківської області в рамках програми «Будуємо гендерночутливу школу» - 

протягом 2019 року. 

5. Участь у загальноміській акції «Ніч у Музеї» - 19 травня 2019 року 



6. Проведення навчань для молоді за програмою «Гендерний відкритий університет» - 

протягом 2019 року. 

7. Виставка «365 жіночих історій Харкова» за матеріалами, зібраними від 

мешканців/нок Харкова - серпень 2019 року. 

8. Інформаційно-просвітницька кампанія для школярства, батьківства та вчительства 

«Обирай професію за покликанням». 

9. Проведення заходів до Міжнародної акції «16 днів проти насильства» із залученням 

школярства та студентства: виставка «Зрозуміти, щоб припинити», інтерактивні 

спілкування, екскурсії Музеєм жіночої та гендерної історії – листопад 2019. 

10. Сприяння у створення мережі гендерних осередків по навчальних закладах Харкова 

та області за підтримки програми мінігрантів проєкту «Центр гендерної культури як 

платформа для розширення прав та можливостей жінок і молоді» – березень-жовтень 

2020. 

11. Підготовка ведучих для проведення тренінгів на гендерну проблематику – березень 

2020. 

12. Участь у Міжнародних ініціативах – «Жіноча історична ніч», «Задзвони в дзвін 

заради гендерної рівності», «Місяць жіночої історії». 

 

Друковані та електронні видання  

Методика проведення комплексного гендерного аудиту міського простору 

https://www.slideshare.net/GenderCentre/ss-238993975 

Педагогічна гендерна скарбничка   

https://www.slideshare.net/GenderCentre/thesaurus-234932626 

Як створити Центр антидискримінаційної освіти у школі  

https://www.genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2019/08/How-to-Create-a-

Center-for-Anti-Discrimination-Education-at-School.pdf 

Ефект Матильди https://www.genderculturecentre.org/wp-

content/uploads/2020/04/Matilda-effect.pdf 

Методичні рекомендації з проведення моніторингу сексистської реклами 

https://www.genderculturecentre.org/wp-content/uploads/2018/06/Guidelines-on-sexist-

OF-ADVERTISING-MONITORING.pdf 

 

Інформація про керівника  

Ісаєва Тетяна Анатоліївна освіта вища: 

1976-1980 Харківський державний інститут культури; 

2012- 2014 Магістратура «Педагогіка вищої школи» НТУ «ХПІ» 

16 років досвіду діяльності у недержавному секторі (представницька діяльність, 

фандрейзинг, проектна діяльність) 

16 років керівництва проєктами НДО 

15 років досвіду співпраці з міжнародними фондами, організаціями, інституціями 

16 років взаємодії з органами місцевого самоврядування та обласною державною 

адміністрацією  

 9 років досвіду тренерської роботи з гендерної тематики, питань жіночого лідерства, 

волонтерської діяльності, роботи в команді, фінансової грамотності, організаційного 

розвитку 

2018 Керівниця проєкту «Музей жіночої та гендерної історії – музей для діалогу» за 

підтримки Українського культурного фонду 



З 2017 р. дотепер Директорка проєкту «Центр гендерної культури як платформа для 

розширення прав та можливостей жінок та молоді» за підтримки ЄС. Координаторка 

напряму «Gendermuseum» 

2017 – 2019 Координаторка Проєкту USAID «Економічні можливості постраждалим 

від конфлікту» у Харківській області 

2015 – 2017 Керівниця проєкту «Центр гендерної культури – інноваційний центр 

інтерактивної гендерної освіти» за підтримки European Endowment for Democracy  

2011-2014 Координаторка Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти у ВНЗ 

www.gendercenter.net.ua (на волонтерських засадах): організація та проведення 

навчальних програм, інформаційний супровід діяльності, презентація мережі   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000028633304 
 

Інформація про інших членів   
Чернецька Тетяна – менеджерка проєкту ЄС «Центр гендерної культури як платформа 

для розширення прав і можливостей жінок та молоді» (грудень 2017 – теперішній час).  

• 20-річний досвід проведення соціальних  досліджень; 

• 15-річний досвід управління соціальними проєктами, громадськими організаціями і 

організації подій; 

• 15-річний досвід проведення тренінгів з гендерних питань і лідерства; 

• 24-х річний досвід роботи в системі вищої освіти.  

 

Дрожжина Тетяна – координаторка Майстерні гендерночутливого вчительства проєкту 

ЄС «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок 

та молоді».  

• 17-річний досвід громадської діяльності,  

• 40-річний досвід роботи у педагогічній сфері,  

• 9-річний досвід тренерської діяльності. 

 

 

Губіна Світлана – координаторка освітніх програм Центру гендерної культури 

• 12-річний досвід викладання історії та правознавства, організації та проведення 

навчальної роботи в загальноосвітній середній школі. 

• 15 років викладання в системі післядипломної педагогічної освіти. 

• 12 років діяльності в неурядових організаціях. 

• 10 років практичної діяльності як тренерки Програми розвитку ООН з питань 

гендерної освіти. 

• Магістр педагогіки вищої школи. 

• Понад 35 публікацій у професійних педагогічних журналах. 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років 

 

1. Інформаційна кампанія «Обирай за покликанням» http://nuczu.edu.ua/ukr/nutszu/arkhiv-

novyn/2120-fakhivtsi-ta-tvorcha-molod-nutszu-stali-uchasnikami-finalnogo-iventu-

informatsijnoji-kampaniji-test-drajv-profesiya-za-poklikannyam 

2. Про проект “365 жіночих історій” http://izvestia.kharkov.ua/on-line/18/1287192.html  

https://www.facebook.com/ua.kharkiv.nstu/videos/347457932560197/ 

3. Про фестиваль рівних можливостей для дітей  




