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 Розвиток системи освіти в Україні визначається  Державною національною програмою "Освіта 

(Україна ХХІ століття")", „Національною доктриною розвитку освіти”,  Законами України "Про освіту", "Про 

пофесійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту" з метою реалізації Указу Президента України "Про 

заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти "№ 580/98 від 02.06.98 року, 

за якими одним з головних завдань є формування якісного складу кадрового потенціалу освіти. 

Інформаційно-консультативний центр сприяє виконанню комплексу робіт, пов’язаних з науково-

методичним, інноваційним, інформаційним та практичним забезпеченням діяльності і виконанню Указу 

Президента України від 25.04.2001 № 283/2001 «Про поліпшення соціального статусу жінок в України», 

постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 479 «Про національний план дій щодо поліпшення 

становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності у суспільстві на 2001 – 2005 роки», що мають 

забезпечити інтегрування сучасних інноваційних ґендерних підходів, методологій і технологій у педагогічні і 

психологічні теорії і практики освітнього процесу. 

Спеціальними заходами щодо виконання рішень і рекомендацій Спеціальної сесії Генеральної 

Асамблеї ООН “Жінки у 2000 році: рівність між чоловіками і жінками, розвиток та мир у ХХІ столітті” в 

Україні є доручення Першого Віце-прем’єра України Ю.Єханурова від 24.09.2000, п.4 якого говорить про 

сприяння “включенню до переліку обов’язкових дисциплін навчальних закладів та закладів підвищення 

кваліфікації державних службовців відповідних програм з питань рівних можливостей для жінок і чоловіків 

(ґендерна проблематика)”. 

   Інформаційно-консультативний жіночий центр поширює  досвід  проведення педагогічного 

експерименту  (1995 - 2004 рр.) з метою поширення  демократичної освіти в Україні. Метою діяльності ІКЖЦ є 

здійснення благодійної діяльності, спрямованої на підтримку розвитку освіти, сприяння впровадженню та 

поширенню освітніх ініціатив, розвитку громадських організацій, рухів, фондів, інших недержавних структур,  

підтримка педагогів, батьків, учнів. Він здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільних 

інтересів, гласності, добровільності. 

  За період  з 1995 року проведено: 

- Міжнародних науково-практичних конференцій - 4 

- Всеукраїнських науково-практичних конференцій - 5  

- навчально-практичних семінарів - 63 

- молодіжних навчальних таборів 

     Пройшли курс навчання для роботи на засадах гуманістичної освіти:  

- державні службовці – 127 

- керівники освіти – 54  

- вчителі початкової школи – 36  

- викладачі вищої школи – 67  

- пройшли педагогічну практику   студентів – 150  

- 12 викладачів впроваджують спецкурси за Програмою "Педагогіка уповноваження"  

 

 Як нормативний документ Концепція зумовлює: 

- створення умов для слухачів  у період навчання, які бере на себе Інформаційно-консультативний 

жіночий центр та Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

- обгрунтування потреб учасників у підвищенні кваліфікації спеціалістів галузі інноваційної 

діяльності в освіті; 

- відстеження результатів впровадження набутих умінь в практику 

- порядок атестації слухачів, які виконали вимоги навчальних програм 

Мета діяльності Науково-практичного центру - підвищення фахового рівня, оновлення професійних 

знань та вдосконалення професійних умінь, безперервний розвиток творчого потенціалу державних 

службовців, керівників освіти, педагогічних працівників, кожного вчителя. 

 

Принципи функціонування НПЦ 

Демократизація. Передбачає розвиток різноманітних форм співробітництва та партнерства, встановлення 

довіри між учасниками освітньої діяльності. 

Гуманізація та гуманітаризація.  Визначає створення умов для спільної творчої діяльності, 

взаємонавчання і діалогічного спілкування учасників освітнього процесу, можливостей для виявлення та 

розвитку творчої індивідуальності кожної особистості, самостійного вибору форм навчання. 
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Системність, безперервність, інтеграція. Забезпечує єдність усіх ланок післядипломної освіти, 

взаємодію Центру з іншими закладами та організаціями, спрямовану на поглиблення, конкретизацію 

освітнього процесу, його наступність і цілісність, набуття освіти впродовж усього життя за умови 

інтеграції, поглиблення, розширення набутих раніше знань і досвіду. 

Гнучкість, варіативність. Передбачає оновлення змісту освітнього процесу відповідно до змін потреб 

людини і суспільства, широкий вибір форм і засобів навчання для задоволення запитів кожного фахівця, 

пізнавальних та інтелектуальних можливостей. 

Індивідуалізація. Визначає розвиток самопізнання, саморегуляції, самоконтролю, самоорганізації,  

врахування запитів та інтересів кожного з учасників у змістовому забезпеченні процесу навчання. 

Гендерна сенситивність. Передбачає врахування інтересів чоловіків і жінок в різних сферах суспільного 

життя та відображення цього в освітньому процесі. 

Різноманітность і соціальна справедливість. Передбачає створення умов для забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти незалежно від національності, статі, соціального походження та майнового стану, 

віросповідання, місця проживання та стану здоров’я. 

 

З огляду на зазначені принципи у навчальному процесі забезпечується: 

- визнання цінності людини не лише в філософії освіти, а насамперед у галузі соціальних перетворень 

- сприяння та розвиток освіти та освітніх ініціатив на демократичних засадах 

- доведення до слухачів сучасних досягнень науки і передового педагогічного досвіду, ознайомлення їх 

демократичної освіти  

- поряд з теоретичними знаннями оволодіння технологією вивчення перспективного педагогічного 

досвіду безпосередньо в базових школах 

- поєднання підвищення рівня кваліфікації з вивченням основ зміцнення української державності, 

Конституції України та основ державного мовлення 

- набуття ґендерної сенситивності слухачів 

- формування справедливого ставлення до різноманітних проявів людської індивідуальності, базованого 

на правах людини, толерантності, чуйності до різноманітності 

- широке залучення слухачів до самостійного педагогічного дослідження з метою збагачення свого 

фахового рівня, вивчення та використання перспективного досвіду 

- об`єктивна оцінка одержаних слухачами знань з видачею свідоцтва встановленого зразка 

 

 

Зміст діяльності Центру 

У зміст діяльності інституту покладено інноваційні підходи до організації процесу підвищення фахової 

кваліфікації, підготовки й перепідготовки працівників освіти - інформаційний та проблемно-пошуковий. 

 Перший - доповнення традиційних курсів новими. Слухачі матимуть можливість вдосконалювати й 

поглиблювати знання психолого-педагогічного циклу, підвищувати фаховий рівень, розширювати 

соціологічну й економічну підготовку, глибше усвідомити філософію гуманізації освіти. 

 Проблемно-пошуковий підхід спрямовується на розвиток індивідуального творчого потенціалу кожного 

педагога. 

 

Організація навчального процесу 

 На курси Науково-практичного центру "Педагогіка уповноваження" приймаються  педагогічні 

працівники на основі договорів, які укладаються з відповідними замовниками. 

Навчання  здійснюється за денною, очно-заочною, кореспондентською, індивідуальною та 

дистанційною формами, що забезпечує персональні запити державних службовців, педагогічних 

працівників та соціально-економічні умови функціонування освіти на сучасному етапі. 

 Після завершення навчання на курсах підготовки випускної роботи та заліку слухачі отримують 

кваліфікаційне посвідчення державного зразка. 

 

Напрямки діяльності Науково-практичного центру 

Освітній: 

- підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів галузі інноваційної діяльності в освіті  

- виявлення та поширення перспективного педагогічного досвіду 

Організаційний: 
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- впровадження в галузі освіти  ефективних форм структурної перебудови та утвердження демократичних 

засад функціонування 

Координаційний: 

- координація навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами, узгодження процесу підвищення 

фахової кваліфікації працівників  

Консультативний: 

- надає консультації з питань розвитку передових вітчизняних та зарубіжних педагогічних технологій 

- сприяє розвитку сучасної педагогічної науки  

Науковий:  

- ознайомлення педагогічних кадрів із сучасними дослідженнями, які стосуються програми курсу 

- сприяє проведенню досліджень з ґендерної тематики учасниками і учасницями курсів підвищення 

кваліфікації 

 

 

Обгрунтування потреб в підвищенні кваліфікації педагогічних працівників 

 Сьогодні цінність людини стає визначальною не лише у філософії освіти, а насамперед у галузі 

соціальних перетворень, тому природним для України є інтерес до розвитку освіти на демократичних засадах. 

Освіта України може збагатити світову практику власним баченням технології особистісно 

орієнтованого навчання та самокерованої групової роботи, яка відображає загальну світову тенденцію переходу 

від парадигми, в якій дитина “об`єкт педагогічних впливів” до тієї, яка передбачає гуманістичний тип 

взаємодії учасників навчально-виховного процесу.  

Це висуває додаткові завдання до розвитку професійного рівня педагогів, їх майстерності. Уміння 

працювати в умовах різних типів шкіл, з використанням альтернативних програм, методичних підходів 

мотивує педагога стати творцем, шукати нові шляхи професійного самовдосконалення. 

 Даний курс підвищення кваліфікації пропонує педагогічну технологію створення умов для 

повноцінного прояву і розвитку особистості на противагу традиційного процесу раціоналізованого навчання.  

   

Вихідними теоретичними положеннями для цього слугують: 

• визнання дитини і самого періоду дитинства як безумовної цінності 

• забезпечення соціалізації дитини, засвоєння соціальних функцій і якостей, які їй будуть необхідні в 

майбутньому з урахуванням концепції ґендера 

• створення умов повної і рівної участі в житті суспільства з урахуванням індивідуальних потреб 

дитини 

• підготовка дитини до свідомого життя у вільному суспільстві у дусі розуміння, миру, терпимості, 

рівноправ’я чоловіків та жінок і дружби між усіма народами, етнічними, національними та  

релігійними групами  

• засвоєння змісту навчання в умовах діалогу, взаємонавчання, які забезпечують його суб`єктність з 

поглибленим вивченням навичок успішного спілкування 

 За матеріалами спільного аналізу даних обласних управлінь освіти та Науково-практичного центру 

"Педагогіка уповноваження" прогнозована потреба в підвищенні кваліфікації керівників та педагогічних 

працівників становить 200 осіб щорічно. 

 Слухачі обиратимуть шлях для організованого самовдосконалення, критично оцінивши свої 

можливості у навчанні. У змісті курсів буде передбачена можливість поглиблення  академічних знань,  

розвиток професійних умінь, освоєння нових технологій. 

  

Основні шляхи реалізації концепції 

Нормативне забезпечення 

Розробка директивних та нормативних актів, що забезпечують умови діяльності Центру. 

Визначення обсягу навчального матеріалу 

 

Навчально-методичне забезпечення 

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу, розробка варіативних програм, навчально-

методичних посібників, рекомендацій. 

Розробка та застосування нових педагогічних технологій; впровадження сучасних форм організації та 

управління освітнім процесом. 

Створення банку даних наукових розробок, сучасних технологій, діагностичних досліджень. 
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Дослідно-експериментальна робота, педагогічне проектування та моделювання. 

Співпраця Центру з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, 

державними та громадськими організаціями. 

Висвітлення проблем та напрацювань у навчально-методичних виданнях, засобах масової інформації. 

 

Кадрове забезпечення 

Добір співробітників Центру на конкурсній та контрактовій основах.  
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стилістики  Інститут журналістики КДУ ім. Т. Шевченка 

7. “Етнопсихологія як дзеркало ґендерного дискурсу” – Оксана Кісь, ст.нс Інституту етнографії м. 

Львова 

8. “Гендерна термінологія” – Анжела Шиліна, кфн, викладачка ТНУ ім. В. Вернадвського 

9. “Проблеми післядипломної освіти, та шляхи їх вирішення” – Віктор Олійник, кпн, ректор ЦІППО 

10. “Державні гарантії ґендерної рівності” – Олександр Савенок, заступник Голови Дарницької районної 

держадміністрації м. Києва 

11. “Типи сім’ї. Партнерська сім’я як прообраз ґендерної справедливості” – Валентина Бондаровська, 

кпн, директор міжнародного фонду “Розрада” 

12. “Гуманізація методів навчання” – Надія Бібік, дпн, проректор ЦІППО 

13. “Трансформація конфліктів і культура миру” – Олена Суслова, голова Правління ІКЖЦ 

14. Галина Лактіонова 

15. Лариса Кобелянська, кфн 

16. Наталя Підлісна 

17. Олена Горошко 

18. Олена Луценко??? 

19. Зинаїда Тимошенко, проректор Європейського університету 

20. Ірина Оніщенко, дпн, професор, зав. кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Європейського 

університету 

21. Богданович Г. Ю. – доктор філологічних наук, професор 

22. Регушевський Є. С. – доктор філологічних наук, професор 

23. Озерова Н. Г. – доктор філологічних наук, професор 
 

Матеріально-технічне забезпечення 

Наявність сучасної матеріально-технічної бази: необхідних приміщень, комп`ютерної, копіювальної 

оргтехніки, бібліотечного фонду, технічних засобів.  

 

Відомості про механічну оснащеність Центру 

 

№ Найменування технічних засобів навчання Кількість 

одиниць 

1 Комп’ютер 7 

2 Принтер 3 

3 Копіювальна машина 2 
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4 Сканер 1 

5 Відеокамера 1 

 

Матеріально-технічна база відповідає нормам охорони праці та гігієни. 

 

Фінансове забезпечення 

Гарантоване нормативне забезпечення діяльності центру за рахунок Науково-практичного центру 

"Педагогіка уповноваження". 

Додатковими джерелами фінансового забезпечення можуть бути: добровільні внески державних і 

приватних підприємств, фірм, акціонерних компаній, громадських організацій, вітчизняних та зарубіжних 

благодійних фондів, фізичних осіб; та інші надходження, що не суперечать чинному законодавству про 

статус неприбуткових організацій. 

 

Управління Центром 

Передбачає інтегровану систему професійного співробітництва, спрямовану на кінцевий результат. 

 

Стан соціальної сфери 

 Навчально-методичний центр розміщується на базі Центрального інституту післядипломної освіти в 

окремому приміщенні, яке відповідає санітарним нормам, що пред`являються до навчальних закладів і має 

необхідні умови для проведення лекцій, семінарських та практичних занять.  

 Питання соціального захисту викладацького складу, слухачів та співробітників постійно знаходиться у 

центрі уваги керівництва. 

Забезпечення навчально-методичною літературою 

 

Підручники, посібники 
Уповноважена освіта. Посібник для тренерів. – Київ, 1999  

Уповноважувальна освіта. Посібник для тренерів. – Київ, 2002.  

Гендерные исследования в лингвистике. Материалы к спецсеминару для самостоятельной работы. – 

Симферополь, 2004 

Міжнародні документи  

1. Декларация о воспитании народов в духе мира, 15 декабря 1978 г. Организация Объединенных 

Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Тридцать третья сессия. - Дополнение N 

45 (А/33/45). - С. 56, 57. Напечатано: "СССР и международное сотрудничество в области прав 

человека. Документы и материалы", М., "Международные отношения", 1989 г. 

2. Декларація принципів терпимості, затверджена Резолюцією 5.61 Генеральної конференції 

ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 р."// Діалог різноманітностей.- 1999. - № 9-10 (48-49). 

3. Декларація про рівноправність жінок та чоловіків. - “Діалог різноманітностей”, № 8 – 9 (23 – 24), 

1997 

4. Загальна декларація прав людини. – Київ,  1995. 

5. Конвенція ООН про права дитини. – Київ,1999.  

6. Конвеція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – Київ, 1995.   

7. Рада Європи пор рівноправність жінок та чоловіків. - “Діалог різноманітностей”, № 10 – 12 (25 – 

27), 1997; № 1 – 2 (28 – 29), 1998 

 

Документи України  

1. Конституція України. – Київ, 1996.  

2. Декларація прав національностей України -  

3. Державна національна програма „Освіта (Україна ХХІ століття)”  
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4. Про національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню 

ґендерної рівності у суспільстві на 2001 – 2005 роки – Постанова Кабінету Міністрів України від 

6.05.2001 № 479  

5. Про національну доктрину розвитку освіти – Указ Президнта України від 17.04.2002 № 347/2002 

6. Про поліпшення соціального статусу жінок в Україні – Указ Президента України від 25.04.2001 № 

283/2001 

7. Цілі розвитку тисячоліття: Україна. – Київ: Міністерство економіки та з питань європейської 

інтеграції України, 2000 

 

І. Педагогіка  

1. Безкоровайна О.В. Педагогіка миру: визначення, завдання, шляхи її реалізації // Педагогіка 

толерантності . – 1999. - № 3/4. - С. 146-154. 

2. Вільш І. Знати індивідуальні якості кожного учня, усвідомлювати – свої. Про один із шляхів 

запобігання конфліктам // Педагогіка толерантності . – 1999. - № 3/4. - С. 100-102. 

3. Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – Київ, 1991. 

4. Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. – Київ, 2001. 

5. Дьяченко В.К. Коллективно-групповые способы обучения // Педагогіка толерантності . – 1999. - № 

3/4. - С. 73-76. 

6. Капустин Н. Педагогические технологии адаптивной школы. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. 

7. Кремень В.Г. Через пріоритетний розвиток освіти, виховання до динамічного національного 

прогресу // Педагогіка толерантності . – 2000. - № 4. - С. 4-8. 

8. Максимова Н.Ю. Конфліктна сім’я потребує допомоги. Про психологічні аспекти попередження 

насильства у таких сім’ях // Педагогіка толерантності . – 1999. - № 3/4. - С. 134-136.  

9. Оржеховська В. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – ВіАн., 1996 (ISBN 5-7707-

9665-0) 

10. Педагогіка толерантності. -  1997. - № 1-2. 

11. Педагогіка толерантності. – 1998. - № 1. 

12. Педагогіка толерантності. – 1998. - № 3-4.  

13. Педагогіка толерантності . – 2000. - № 2.  

14. Селевко Г. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998.  

15. Семиколенова Е.И. Программа «Уполномоченное образование»  в системе высшей школы 

Украины // Ученые записки ТНУ. -  Т.15 (54). – 2002. - № 2: Педагогика, психология. 

16. Титов В.М. Толерантність як предмет дослідження // Педагогіка толерантності . – 1997. - № 1-2. - 

С. 105-109. 

17. Титова Т.М. Притуліться один до одного. Невербальні засоби розв’язання конфліктів у сім’ї // 

Педагогіка толерантності . – 1999. - № 3/4. - С. 137-141. 

18. Уповноважена освіта – шлях в третє тисячоліття: Міжнародна науково-практична конференція / 

Відп. ред. О.Суслова. – Київ: Бланк-Прес, 2000. 

19. Формирование межэтнической и межконфессиональной толерантности в Крыму: мониторинг 

существующей системы обучения и воспитания, рекомендации по развитию межкультурного 

образования и этнического просвещения населения. – Симферополь, 2003. 

  

ІІ. Філософія 

1. де Бовуар С. Друга стать: У 2 т. - Київ: Основи, 1994.  

2. Мілет К. Сексуальна політика. - Київ:  Основи, 1998. 

3. Ситаров В.А., Маралов В.П. Проблема ненасилия в религиозных, философско-этических, 

педагогических концепциях// Педагогіка толерантності.- 1998.- №3-4. 

4. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. - Київ: Либідь, 1996.  

5. Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. - М., 1994.  

6. Фуко М. Наглядати і карати. - Київ: Основи, 1998. 
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ІІІ. Психологія. Соціальна робота 

1. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2001.  

2. Рамон Ш. Концептуальные рамки социальной работы// Что такое социальная работа. - Київ: АПУ, 

1996.  

3. Юрьева Л. Психические и поведенческие расстройства. - Київ, 2002.  

4. Хорни К. Психология женщины// Хорни К. Наши внутренние конфликты. - М.: Апрель-Пресс, Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2000.  

5. Фройд З. Вступ до психоаналізу. - К.: Основи, 1998.  

 

ІV. Права людини 

1. Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Гендерна експертиза. - Київ: Логос, 2001. 

2. Буроменський М.В. Міжнародне право. Гендерна експертиза. - Київ: Логос, 2001. 

3. Ґендерна експертиза українського законодавства. Концептуальні засади/ під ред. Мельник Т.М.. - 

Київ: Логос, 2001.  

4. Олійник А.С. Конституційне законодавство України. Гендерна експертиза. - Київ: Логос, 2001.  

5. Права людини: Міжнародні договори Організації об'єднаних націй та Ради Європи. - Київ: 

"Факт", 2001.  

6. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України. Гендерна експертиза. - Київ: Логос, 2001. 

 

V. Гендер і суспільство 

1. Айслер Р. Чаша та меч. – Київ: Сфера, 2003. 

2. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України. 1884-1939. -Київ, 

1995.  

3. Вейль С. Укорінення. Лист до клірика. - Київ: “Д.Л.”, 1998. 

4. Виттиг М. Женщиной не рождаются// Виттиг М. Прямое мышление и другие эссе. - М.: Идея-

Пресс, 2002. - С. 26-36.  

5. Гендерные исследования в лингвистике: Материалы к спецсеминару и для самостоятельной 

работы / Сост. Е.И.Семиколенова, А.Г.Шилина. – Симферополь: Доля, 2004. 

6. Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - Київ: Український 

ін-т соціальних досліджень, 2002.  

7. Гольст Г.В. Фемінізм – це подарунок чоловікам. - “Діалог різноманітностей”, № 10 (13), 1996 

8. Горошко Е. Язык и гендер //Дайджест  теоретических материалов информационного листка 

«Посиделки» 1996-98 гг. – СПб, 1999.  

9. Горошко Е., Кирилина А. Гендерные исследования в лингвистике сегодня //Гендерные 

исследования. – 1999. - №2. – С.234-241. 

10.  Джі Райфлер Е. Часові перекручення в магазині іграшок// Діалог різноманітностей.- 1997. - № 1 

(16). 

11. Елштайн Д. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінка в соціальній і політичній думці. -Київ: 

Альтернатива, 2002.  

12. Іващенко О.В. Ґендерна наукова перспектива: від світогляду до політики// Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 1998. - №6. – С. 78-92. 

13. Кіммел М. Ґендероване суспільство. – Київ: Сфера, 2003.  

14. Насильство в сімь’ї. Як боротись з ним державі. – М.: Глас, 1999 (ISBN 5-7172-0044-7) 

15. Основы гендерных исследований. Хрестоматия. - М., 2000.  

16. Павличко С. Фемінізм. - Київ: Основи, 2002.  

17. Смоляр Л.О., Шарова Т.П., Житкова Т.В. Жінка та суспілсьво: історичний аспект, сучасні 

проблеми. – Одеса, 1991. 

18. Таран Л. Жінка і Чоловік: Долаючи стереотипи. - Київ: Факт, 2002. 

19. Фридан Б. Мистика женственности. - М., 1994. 

 

VI. Інше 
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1. Антология ненасилия. – Голубка, 1992 

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М., 2000.  

3. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. - М.: Мир, 1988. 

4. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. - К.: Основи, 1998.  

5. Гальтунг Й. Трансформація конфлікту мирними засобами. Транссенд метод. - Київ: ІКЖЦ, 

2000. 

6. Гелріґел Д. та ін. Організаційна поведінка. - Київ: Основи, 2001. 

7. Ґіденс Е. Соціологія. Київ: Основи, 1999.  

8. Грехем С. Конфликты, пути их преодоления. - К.: Внешторгиздат, 1991. 

9. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - Київ: Либідь, 2001.   

10. Конфликтология: Учебник / Под ред А.С.Кармина. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. 

11. Левінас Е. Між нами// Дух і Літера.- Київ: Задруга, 1999.  

12. О’Лірі Д. Ґендер: деконструкція жінки. - “Діалог різноманітностей”, № 8 (11), 1996 

13. Патфорт П. На пути к ненасилию. - М.: Независимая служба мира, 1996. 

14. Семиколенова Е.И., Шилина А.Г. Гендерные исследования как новый вектор современной 

лингвистики // Культура народов Причерноморья. – 2003. - № 44. – С.152-157. 

15. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. - Київ: Основи, 1998. 

16. Смоляр Л.О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. Сторінки історії. – Одеса, 1998. 

17. Суслова О. Культурні і соціальні зміни в Україні// Діалог різноманітностей.- 1999. - №  7-8 

(46-47). 

18. Уолцер М. О терпимости. - М.: Идея -пресс, 2000. 

 

WEB-ресурси 

http://www.un.org/unesco (Towards a Culture of Peace. – UNESCO  and a Culture of Peace) 

www.gender.ru 

gender.ntu-kiev.ua/ index1.htm 

www.owl.ru 

http://www.undp.org/unifem 

http://www.oxfam.org.uk/policy/gender (OXFAM) 

http://sunsite.unc.edu/cheryb/women/wresources.html (education) 

http://www.un.org/ (UN) 

http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/ (history of education) 

http://members.xoom.com/scholarland (education) 

http://www.acdi-cida.gc.ca/equality (CIDA) 

http://www.nexus.edu.au/Schools/mitchampj/hist_ed/index.htm (Curriculum differences for boys and girls in 

schools in Australia) 

http://www.cas.usf.edu/JAC/141/holt.html (Dewey and the "Cult of Efficiency") 

http://www.worldwideschool.org/library/books/socl/ (Education) 

http://www.new-ways.iatp.org.ua/Archix/1/stereotypy1.htm 

http://klendo.narod.ru/ARCHIVE/OCTOBER/AD1011.htm 

http://www.new-ways.iatp.org.ua/Archix/1/stereotypy1.htm 

http://www.undp.org/unifem 

http://www.owl.ru/gender/010.htm 

www.gender.univer.kharkov.ua/russian/text.html 

http://www.bibo.gender.org.ua 

http://www.news.gender.org.ua 

http://www.bank.gender.org.ua 

http://www.genderfund.com.ua 

http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm 

http://www.gender.ntu-kpi.kiev.ua 

 
 

http://www.un.org/unesco
http://www.gender.ru/
http://www.undp.org/unifem
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/
http://www.nexus.edu.au/Schools/mitchampj/hist_ed/index.htm
http://www.cas.usf.edu/JAC/141/holt.html
http://www.worldwideschool.org/library/books/socl/
http://www.new-ways.iatp.org.ua/Archix/1/stereotypy1.htm
http://klendo.narod.ru/ARCHIVE/OCTOBER/AD1011.htm
http://www.new-ways.iatp.org.ua/Archix/1/stereotypy1.htm
http://www.undp.org/unifem
http://www.owl.ru/gender/010.htm
http://www.gender.univer.kharkov.ua/russian/text.html
http://www.bibo.gender.org.ua/
http://www.news.gender.org.ua/
http://www.bank.gender.org.ua/
http://www.genderfund.com.ua/
http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm
http://www.gender.ntu-kpi.kiev.ua/
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 Підготовка спеціалістів пороводиться відповідно до затверджених в усталеному порядку навчальних 

планів. Із кожної з дисциплін, які викладаються, наявні робочі програми, котрі розроблені на підставі діючих 

державних програм для інститутів післядипломної освіти, робочі програми розроблені викладачами і 

затверджені на Науковій Раді НПЦ, погоджені проректором  ЦІППО і не виходить за припустимі межі 

державних вимог. 

 Навчальна діяльність НПЦ передбачає використання зібраної методичної літератури, методичних 

посібників, спецкурсів тощо. 
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