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7 квітня 2011 року планується проведення обласної науково-практичної конференції
в межах проекту „Жінки Чернігівщини: історія і сучасність” на тему: „Проблеми подолання
гендерних стереотипів і формування гендерної культури в суспільстві”.
Українська держава в процесі розбудови нового суспільного та державного устрою
підтвердила свою прихильність до демократичних принципів, серед яких одним з основоположних
є принцип рівності жінок і чоловіків. Формування паритетних відносин між жінками і чоловіками є
важливою умовою сталого розвитку громадянського суспільства, досягненню якого заважають
низка причин.
Однією із причин гендерної нерівності та подвійних стандартів є існування гендерних
стереотипів, які негативно впливають на певні сфери життя та суттєво перешкоджають
реалізовуватись особистості.
Гендерні стереотипи стосуються уявлень щодо професійної приналежності людини (так
звані суто чоловічі або суто жіночі професії); оцінки гендерних ролей батьків або значущих
дорослих для дитини та молодої людини; узагальнених образів чоловіків та жінок як представників
суспільства, країні, нації; індивідуальної ідентифікації себе як представника статі; уявлень про те,
що думають з того чи іншого приводу представники іншої статі, а також розбіжностей в гендерних
уявленнях.
Суспільство втрачає значний потенціал для власного розвитку, обмежуючи можливості для
самореалізації людей за статевою ознакою та їхню участь у прийнятті суспільно-важливих рішень.
На обласній науково-практичній конференції передбачається
провести глибокий і
всебічний аналіз сучасних гендерних стереотипів в політичній, економічній сферах, у галузі освіти
та сімейних відносин і відпрацювати дієві практичні механізми формування гендерної культури і
створення умов для дотримання принципу рівної та рівноцінної громадянської гідності кожної
людини, незалежно від статі.
Програмою передбачено проведення пленарного засідання та робота секцій за
напрямками:
– співпраця влади, бізнесу та громадськості на шляху до подолання гендерних
стереотипів;
– гендерні стереотипи на ринку праці та шляхи їх подолання;
– подолання гендерних стереотипів – один із засобів гуманізації та демократизації освіти;
– вплив гендерних стереотипів на чоловічі та жіночі ролі в сучасній сім’ї;
– проблеми охорони здоров’я, викликаних гендерними стереотипами, та шляхи їх
подолання;
– стереотипні образи чоловіків і жінок у ЗМІ.
Запрошуємо науковців, державних службовців, студентів, керівників та спеціалістів підприємств,
установ та громадських організацій взяти участь в обласній науково-практичній конференції.
Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до 25 березня 2011 року матеріали або доповіді,
які повинні відповідати наступним вимогам: обсяг до 5-ти сторінок тексту формату А4 (до 70 знаків у
рядку, до 30 рядків на сторінку) українською або російською мовами (у роздрукованому вигляді та на
електронному носії, шрифт – Times New Roman 14, формат Windows Word 6,0 – 7,0) оформлено у такій
послідовності: назва, ім’я і прізвище автора, назва навчального закладу, організації, текст (зміст статті),
список використаної літератури.
Разом з статтею подаються:
- дані про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, наукове звання, телефони
робочий та домашній);
- грошовий внесок для видання матеріалів конференції (з розрахунку по 10 грн. за кожну
сторінку тексту) можна надіслати на адресу оргкомітету або здати разом із рукописом.
Матеріали необхідно надіслати за адресою:
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 105а,
Чернігівська обласна організація Спілки жінок України.
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