
 

 

Перше інформаційне повідомлення 
 

Ш А Н О В Н І  К О Л Е Г И ! 
Запрошуємо вас до участі у ІІ-й Міжнародній науковій конференції  

«Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика»  та семінарі  для молодих 

дослідників  «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» ,  які 

відбудуться 16 –  20 квітня у м.  Київ (Україна)  

  
 

Напрями роботи конференції включають наступні питання, але не обмежуються ними: 
 

 
1. Гендер, освіта та культура 

2. Гендер та політика 

3. Гендер в постколоніальному/ 

постсоціалістичному суспільстві 

4. Гендерні історичні студії 

5. Гендерна психологія 

6. Гендерна статистика та її візуалізація 

7. Міждисциплінарні гендерні дослідження 

8. Фемінізм як соціальне явище 

9. Гендерна філософія 

10. Правові аспекти гендерної рівності  

11. Гендер та релігія 

12. Гендер в засобах масової інформації   

13. Гендер в економіці та соціальній роботі 

  
 

Участь у роботі семінару передбачає можливість для молодих науковців додатково прослухати 
лекції провідних фахівців з гендерної теорії та практики, відвідати конференційні заходи та 

взяти участь у дискусіях. 
 

 

Початок роботи семінару – 16 квітня 2018 р., початок роботи конференції -17 квітня. 19 квітня плануються 

виїзні секційні засідання у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, одному із 

найстаріших університетів Лівобережної України. Детальну інформацію про місце проведення та програму 

заходів буде повідомлено у другому Інформаційному листі. 

 

До початку роботи конференції планується видання збірки тез. Тези приймаються до друку українською 

або англійською мовами обсягом не більше 5-и сторінок формату А4, набраних у редакторі Microsoft Word 

у файлі з розширенням *doc, *rtf. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, 

міжрядковий інтервал – 1,5. Тези надсилати на адресу genconf2018@gmail.com до 1 березня 2018 р. 

 

Організаційний внесок для учасників заходів становить 150 грн. та покриває друк тез, сертифікату та інші 

організаційні витрати. Копію про сплату організаційного внеску надсилайте разом з текстом тез. Участь 

представників університетів-учасників консорціуму безкоштовна. 

 

Просимо бажаючих взяти участь у роботі конференції чи семінару попередньо зареєструватись тут або за 

посиланням: 
   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLr4vSa9lOBVGEwcTDWeoLLM9B43TunW-H_93F7I4rXsKWHA/viewform 
 

Тут ви можете висловити свої побажання щодо включення додаткових тем у програму конференції. 
 

 

Додаткова інформація за тел. +38(097)9741217, +38(097)9919429 або за адресою 
genconf2018@gmail.com 

 
 

Чекаємо на Вас!  

 

Консорціум проекту  

«Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями»: 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький, 

Україна), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна), 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  (Івано-Франківськ, Україна), 

Університет Витовта Великого (Каунас,  Литва), Центральноєвропейський університет (Будапешт, Угорщина), 

Університет Аристотеля (Салоники, Греція), Університет Султана Моулай Слімана (Бені Мелаль, Марокко), 

Університет Сіді Мохаммеда Вен Абделлах (Фез, Марокко), Університет міста Маноуба (Маноуба, Туніс), 

Університет міста Сусс (Сусс, Туніс), Харківський обласний гендерний ресурсний центр (Харків, Україна) 
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