
УПОВНОВАЖЕНА ОСВІТА 

Інформаційна довідка 

 

Проект «Уповноважена освіта - рівні права і рівні можливості» розвивається в Україні з 

1996 року. 

 

1996 

Київська жіноча гімназія – курси 

 

1997 

Київ, Сімферополь, Ужгород – по 3 середні школи в місті, по 3 класи в школі. 

 

ВІННИЦЯ 

ПУ № 15, збірна група, 1998 рік - Тетяна Міхновець 

 

КИЇВ 
СШ № 67; 10а, 10б, 10в, 1997 рік - Олена Суслова 

СШ № 97; 10а, 10б, 1997 рік - Галина Дацюк 

СШ № 101; 10а, 10б, 1997 рік - Надія Самуляк 

 

ЛЬВІВ 

СШ № 13, 9 клас, 1998 рік - «Виховання ґендерно-чуйної молоді», додатковий курс до 

програми «Психологія» - Ярослава Сорокопуд 

Коледж прикладного мистецтва ім.Труша, 1998 рік - тренінг - Ярослава Сорокопуд 

СШ № 46, 8 клас, 1997 - 1998 начальний рік - Ярослава Сорокопуд 

Осередки дівочого клубу «ЮНКА» з СШ №№ 5, 9, 17, 18, 34,46, 52, 66, 92, 100; 1997 - 

1998 начальний рік - Лілія Гук 

Осередки дівочого клубу «ЮНКА» з СШ №№ 9, 52, 55, 66, 77, 88, 91, 92, 98; 1998 - 

1999 начальний рік - Лілія Гук 

Львівське педагогічне вчилище, спеціальність «Соціальні педагоги», 2 курс - Лілія Гук 

 

ПЕРВОМАЙСЬК 

Первомайська філія Харківської державної академії технології та організації 

харчування, 1 курс, факультатив «Основи уповноваженої освіти» до курсу «Історія 

української і зарубіжної культури», 1998 рік - Наталка Самолевська 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

Гімназія № 2, 6в, 1998 - 7в, 1999 рр. - Анжела Шиліна 

 

СІМФЕРОПОЛЬ 

СШ № 7, 7б клас, 1998 - Олена Зайцева 

 

УЖГОРОД 

СШ № 8; 5, 9, 10 класи, 1997 рік - Марія Зілгалова 

СШ № 6; 9, 10 класи, 1997 рік - Марія Зілгалова 

СШ № 15; 9, 10 класи, 1997 рік - Марія Зілгалова 

 

ЧЕРНІВЦІ 

Чернівецький педагогічний коледж Чернівецького державного університету, тренінг 

для кураторів, 1998 рік - Марія Зілгалова, Олена Суслова 

 

Форми роботи, що застосовувалися: 

◼ уроки в навчальному плані 

◼ факультативний курс 



◼ факультативні заняття 

◼ використання класної години 

◼ тренінги 

 

2000 

Сімферополь, Львів, Дніпропетровськ 

Робота в середніх школах і початок роботи у вищій школі 

Сімферополь – Таврійський національний університет, журналістика 

Львів – Педагогічний коледж при ЛНУ, соціальна педагогіка 

Дніпропетровськ – ДНУ, соціальна педагогіка 

 

2001 

Сімферополь – Таврійський національний університет, журналістика; школа № 8. 

Львів – Педагогічний коледж при ЛНУ, соціальна педагогіка; школи № 13 і “Дивосвіт” 

Курси підвищення кваліфікації згідно ліцензії Міносвіти України 

Початок роботи на майданчиках – Чернігів, Донецьк, Донецька область, 

с.Новокраснівка 

 

2002 
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      педагогіка 

 

 

   уповноваження 



 

 

СЕРЕДНІ ШКОЛИ 

Браїлівська Жмеринського р-ну 

Вінницької області (презентація) 

Іллінецька № 2 Вінницької області 

(презентація) 

Бершадський район Вінницької області 

(презентація для директорів) 

№ 4 та № 18 Вінниці (презентація) 

№ 8 Донецьк – 8 і 9 класи (28 осіб) 

Республіка, Володарського р-ну 

Донецької області – Ніна твердохліб (?) 

№ 13 Львів (базова) – директори й 

методистки шкіл району, добровільні 

помічниці і помічники, студентська 
практика (підготовка до включення у 

шкільний компонент) 

№ 8 Сімферополь (базова) 

школа з кримсько-татарською мовою 

викладання (Крим) 

Чернігів 

Чернівці (?) 

УНІВЕРСИТЕТИ 

ЛНУ – курс жіночого лідерства за 

вибором – Ірина Киянка 

КДУ – Інститут журналістики, 5 курс, 

магістратура, журналістика миру, 2 місяці 

ТНУ – з 2000 року – 1 курс журналістики 

– спецкурс 

ТНУ – наукова робота – студентські 

дослідницькі роботи, аспирантки 

 

ІНСТИТУТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ЦІППО – курси згідно ліцензії (72 години) 

ІППО, Львів – практика в школі Дивосвіт 

КОЛЕДЖІ, ІНСТИТУТИ 

Кримсько-татарський педагогічний 

інститут – курси  

Педагогічний коледж, Львів – дошкільна 

робота, соціальні педагоги, тренінги 

тренерів, тренінги підвищення 

кваліфікації 

ІНСТИТУТИ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

Вінницький центр підвищення 

кваліфікації держслужбовців (інтерактивні 

лекції з ґендерної освіти) – 70 осіб 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Молодіжна організація “Генерація” – 

поширення інформації 

Молодіжний рух за ґендерну рівність 

“Вперед” – поширення інформації через 

веб-сайт 

ІНШІ ПРОГРАМИ 

Практичне право – використання підходів 

в програмі для громадських організацій 

Мирний бізнес – розробка тренінгів з 

підприємницької діяльності на засадах 

співпраці 

 

ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Heifer – робота з сім’ями – ґендерна 

просвіта 

BIZPRO – використання ґендерного 

аспекту в роботі бізнес-асоціацій   

МФВ – тренінг з ґендерної чуйності для 

персоналу і членів програмових рад 

Всеукраїнська асоціація уповноваженої 

освіти і комунікацій – фондрейзінг  

Рада Європи – включення вправ у 

підручний з прав людини для молоді 

“Компас” 
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