МЕМОРАНДУМ
про наміри інформаційного співробітництва
в галузі гендерних досліджень та експертизи
між
громадською організацією «Київський інститут гендерних
досліджень» (ГО «КІГД»), Українським центром гендерної освіти при
Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут» (УЦГО НТУУ «КПІ»),
Професійною науковою мережею «Ukrainian Scientists Worldwide»
(«Українські науковці в світі») та громадською організацією «Київський
дослідницький і консультаційний центр»
Громадська
організація
«Київський
інститут
гендерних
досліджень» (ГО «КІГД»), Український центр гендерної освіти при НТУУ
«Київський політехнічний інститут» (УЦГО НТУУ «КПІ»), Професійна
наукова мережа Ukrainian Scientists Worldwide (USW, Українські науковці
в світі), громадська організація «Київський дослідницький і
консультаційний центр», далі – СТОРОНИ,
мають досвід ефективної співпраці в царині гендерних досліджень,
колегіальної реалізації проектних заходів, організації спільних наукових та
науково-практичних заходів з гендерних питань, починаючи з 2002 року.
Л. Малес, Н. Чухим, М. Скорик (гендерні спеціалістки ГО «КІГД»)
брали участь в проекті «Інформаційна підтримка впровадження гендерної
освіти в Україні» 2001-2003 р., фахівці співпрацювали з УЦГО
НТУУ«КПІ» по організації конференцій «Жінка в науці та освіті» у 2009 та
2011 роках; брали участь у реалізації програми Berit у рамках проекту
«Програмне забезпечення для оцінювання знань з гендерних модулів
відповідно до системи ECTS»,
2011 р. Ю. Стребкова, О. Лабур,
О. Ковальчук (фахівці УЦГО НТУУ«КПІ») протягом 2010 – 2011 рр. брали
участь у заходах Київського інституту гендерних досліджень та мають
тривалий досвід спільної з цією організацією гендерної експертизи.
Експертки ГО «Київський дослідницький і консультаційний центр»
С.Оксамитна, Н.Лавриненко брали участь: у проекті «Інформаційна
підтримка впровадження гендерної освіти в Україні» 2001-2003 р, у
реалізації проектних заходів Київського інституту гендерних досліджень
(проекти «Гендерна освіта в Україні», 2002 р., «Розробка та підготовка до
друку навчального посібника „Основи теорії гендеру”, 2003-2004 рр.,
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«Розробка і впровадження системи моніторингу та оцінки регіональної
програми з питань розвитку підприємництва», 2008 р. та інш.).
Членство згаданих фахівців у професійній науковій мережі Ukrainian
Scientists Worldwide, починаючи із 2010 р., посприяло становленню їх
інформаційних навичок та поширенню гендерного контенту на ширші
наукові кола.
Враховуючи
одностайність
цілей
та
позитивний
досвід
довготермінової співпраці, СТОРОНИ засвідчують свої наміри спільно
працювати в рамках реалізації проекту «Просування гендерного контенту в
українському мережевому просторі», 2011- 2012 рр. Визнаючи важливість
співробітництва, яке має базуватися на засадах взаємної поваги,
колегіальності й толерантності, і виходячи зі спільного бажання розвивати
таке взаємне співробітництво, СТОРОНИ домовились про наступне:
1. Метою багатостороннього співробітництва є започаткування
обміну
поміж
постійного
фахового
інформаційного
СТОРОНАМИ, вироблення концептуальних і методичних
напрацювань щодо шляхів розвитку гендерних досліджень та
розвиток наукового співробітництва в обраних напрямах.
2. Пріоритетним напрямком співробітництва СТОРІН є становлення
системи інформаційного обміну поміж ними та його подальше
розширення до рівня фахового діалогу академічних гендерних
дослідників на національному рівні (започаткування академічної
дослідницької мережі – Ukrainian Gender Network).
3. З метою вирішення поточних питань співробітництва СТОРОНИ
створюють координаційний комітет з питань співробітництва,
який збирається один раз на півроку для обговорення заходів на
поточний період та для підсумовування здійсненої роботи.
4. На виконання визначених та погоджених заходів співробітництва
координаційний комітет на своїх засіданнях затверджує спільну
програму діяльності багатостороннього співробітництва на кожен
рік.
5. СТОРОНИ створюють умови для прямих зв'язків та обміну
досвідом, проводять експертизи та надають експертні висновки,
організовують консультації, семінари, наукові та науковопрактичні конференції, «круглі столи» з гендерної тематики та
вирішують інші питання, які становлять інтерес для СТОРІН.
6. Якщо співробітництво задовольнятиме всі СТОРОНИ, воно може
бути поширене на основі нових домовленостей і на інші галузі
спільних інтересів.
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7. Ця домовленість може бути доповнена та розширена за
письмовою згодою всіх СТОРІН.
Очікується, що підписання цього Меморандуму розширить
інформаційні та інші можливості кожної зі СТОРІН, а результатами
співпраці будуть: участь у спільних заходах впродовж дії проекту,
публікації аналітичних матеріалів, підготовлених СТОРОНАМИ, у
(електронній та/або друкованій формі), започатковане обговорення
актуальних в галузі гендерних досліджень питань.
Меморандум є чинним від дня його підписання.

СТОРОНИ МЕМОРАНДУМУ:
«Київський інститут гендерних досліджень»
Виконавчий директор

Марфа СКОРИК

Український центр гендерної освіти
при НТУУ «КПІ»,
Директор
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