ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс соціальних проектів на тему:
«Гендерна проблема очима молоді»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс наукових робіт студентів з гендерної тематики (далі – Конкурс)
проводиться з метою поширення гендерних знань у науковому і освітянському
просторі України, виявлення талановитої студентської молоді, зацікавленої у
вивченні та дослідженні гендерних проблем.
1.2. Конкурс оголошує Федерація професійних спілок України (далі – ФПУ),
Академія праці і соціальних відносин (далі – АПСВ) за участю
Міжнародної Організації Праці.
1.3. Завданнями Конкурсу є:
− підвищення інтересу учасників до аналізу сучасних гендерних
проблем в Україні;
− стимулювання творчого і наукового самовдосконалення студентів,
аспірантів вищих навчальних закладів та молодих науковців.
1.4. У Конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти всіх форм навчання
вищих навчальних закладів України ІІІ – IV рівнів акредитації незалежно
під форм власності та молоді науковці, що займаються зазначеною
проблемою.
1.5. На Конкурс подаються закінчені, самостійно проведені дослідження
учасників з проблем гендерних відносин та гендерного питання за
такими напрямами:
1. Профспілки – захисники працюючих жінок.
2. Гендерне співвідношення чоловіків і жінок у профспілкових організаціях
держав СНД і в Україні.
3. Рівність на робочому місці. Роль профспілок у боротьбі з дискримінацією і
переслідуваннями жінок.
4. Гендерні проблеми у колективних переговорах.
5. Безробіття з жіночим обличчям: проблеми та шляхи подолання.
6. Жіноче безробіття: регіональний та галузевий аспекти.
7. Соціально-економічний механізм реалізації гендерної політики на
підприємствах України.
8. Розширення прав жінок як засіб подолання демографічної кризи.
9. Гендерні стереотипи у сучасній міській сім’ї.
10. Жінки на політичному просторі України.
11. Позиції чоловіків та жінок на ринку праці України.
12. Специфіка організації роботи з жінками на підприємстві та завдання
профспілкових формувань різних рівнів.
13. Участь чоловіків у домашній роботі. Витрати часу: гендерна нерівність.
14. Молодь України: деякі проблеми гендерної нерівності.

1.6. Студенти можуть брати участь у Конкурсі одночасно за кількома
напрямами.
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2. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ

2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Оргкомітет (додаток
3).
2.2. Загальне, організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом
здійснює Оргкомітет Конкурсу.
2.3. Оргкомітет розглядає подані на Конкурс роботи, узагальнює матеріали і
виносить остаточні підсумки Конкурсу.
2.4. За результатами Конкурсу в Академії праці і соціальних відносин
проводиться Круглий стіл із запрошенням провідних спеціалістів з
гендерної проблеми.
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ НАУКОВИХ РОБІТ

3.1. Проведення Конкурсу здійснюється у два етапи:
− перший етап – подання конкурсних робіт до Оргкомітету з 1 жовтня до
25 грудня 2006 р.;
− другий етап – проведення Круглого столу «Гендерна проблема очима
молоді» обговорення проблем з гендерної тематики, підведення
підсумків Конкурсу, який відбудеться 15 лютого 2007 р. о 10.00 в
АПСВ (Київ, Велика Окружна дорога, 3, ауд. 307).
3.2. Конкурсні роботи (з позначкою «Круглий стіл») надсилаються до АПСВ
не пізніше 27 грудня 2006 р. за адресою:
03680, Україна, МСП, Київ-187, Велика Окружна дорога, 3,
науковий відділ, або електронною поштою: edit@socosvita.kiev.uа

Роботи супроводжуються такими документами:
− анотація конкурсної роботи (додаток 1);
− відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної
роботи та її оцінкою (у довільній формі);
− відомості про автора і наукового керівника, завірені печаткою
наукової установи (додаток 2).
3.3.

На Конкурс подається:
Оригінал конкурсної роботи, складовими якої можуть бути:
− соціологічне дослідження;
− рекомендації щодо подолання зазначеної у роботі гендерної
проблеми;
− соціологічний аналіз гендерної проблеми в окремій організації, або
галузі народного господарства;
− неординарні гендерні проекти щодо визначених напрямів.

Вимоги до оформлення:

– мова роботи – українська;
− обсяг роботи – до 30 сторінок, а для конкурсних робіт, виконаних
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творчими колективами, – до 40 сторінок;
− текст друкується через 1,5 інтервала, шрифтом текстового
редактора Word 6.0 розміру 14пт Times New Roman.
Комп’ютерна презентація, яка повинна містити:
–
–
–
–
–
–
–
–

назву проекту, прізвище та ініціали автора;
проблему;
цілі та завдання дослідження;
об’єкт, предмет;
гіпотезу;
методи дослідження;
план дослідження;
опис виконання проекту (якщо його було здійснено) та
представлення основних результатів дослідження;
– аналіз отриманих результатів;
– рекомендації та висновки;
– використані джерела.
Форма подання комп’ютерної презентації:

– у роздрукованому вигляді «видач» слайдів (по два на одній
сторінці) без оформлення дизайну;
– електронний варіант доцільно подати до Оргкомітету під час
проведення Круглого столу на дискеті 3,5 дюйма або на CDдиску.
3.4. У разі представлення робіт з порушенням вимог Положення Оргкомітет
має право відхилити ці роботи від участі в Конкурсі і повернути
(обов’язково з наведенням причин відхилення) автору (авторам).
3.5. Оргкомітет підводить остаточні підсумки щодо визначення кращих
конкурсних робіт учасників відкритим голосуванням більшістю голосів.
При рівній кількості голосів голос голови є вирішальним. Рішення
Оргкомітету оформляється протоколом. Учасники, які готували роботи на
Конкурс одночасно за кількома напрямами, визначаються як переможці
лише з одного напряму. Переможці оголошуються на засіданні Круглого
столу «Гендерна проблема очима молоді».
3.6. Роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.
3.7. Підсумки проведення Конкурсу затверджуються відповідним рішенням
Президії ФПУ.
4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ТА ЇХ НАГОРОДЖЕННЯ

4.1. Учасники-переможці Конкурсу визначаються рішенням Оргкомітету
Конкурсу та нагороджуються Дипломами І, II, III ступенів,
заохочувальними дипломами та грошовими преміями за три призові місця
у розмірі для:
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аспірантів:
перша премія – 750 грн.;
друга премія – 500 грн.;
третя премія – 300 грн.;

студентів та молодих науковців:
перша премія – 500 грн.;
друга премія – 300 грн.;
третя премія – 200 грн.

4.2. Автори робіт, які отримали І, ІІ, ІІІ премії, готують статтю відповідно до
вимог ВАК, які друкуються у „Віснику Академії праці і соціальних
відносин ФПУ” (на загальних засадах).
4.3. Наукові керівники студентів – переможців Конкурсу нагороджуються
Почесною грамотою.
Оргкомітет конкурсу
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Додаток 1
до Положення про Конкурс
В анотації Конкурсної наукової роботи на тему: „_________________”
зазначаються: актуальність, мета, новизна, завдання наукової роботи
(структура, обсяг, кількість малюнків, схем, таблиць, використання наукових
джерел тощо).
Завершується анотація
ключовими словами (сталі термінологічні
словосполучення), що вживаються в науковій роботі та визначають її
тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше
трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку,
друкуються в рядок, через кому.
Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст
роботи.
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Додаток 2
до Положення про Конкурс
Відомості
про автора та наукового керівника
Конкурсної роботи на тему: „_________________________________”
Автор
Науковий керівник
1. Прізвище
1. Прізвище
______________________
______________________
2. Ім’я
2. Ім’я
___________________________
___________________________
3. По батькові
3. По батькові
____________________
____________________
4. Повна назва вищого
4. Місце роботи, тел.
навчального закладу, в якому
___________________________
навчається автор
___________________________
5. Посада
___________________________
_________________________
___________________________
5. Факультет__________________
6. Науковий ступінь
___________________________
6. Курс_______________________
7. Результати роботи
7. Вчене звання
опубліковані (рік, місце,
___________________________
8. Домашня адреса, тел.
наукове видання)
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
8. Домашня адреса, тел.
_____________________
9. e – mail ______________
9. e – mail ______________
Автор роботи
____________________

Науковий керівник
______________________
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Додаток 3
до Положення про Конкурс
Склад
Організаційного комітету з підготовки та проведення
Конкурсу «Гендерна проблема очима молоді»
Луцишин
Ігор Ярославович
Морзе
Наталія Вікторівна

– заступник голови ФПУ, голова оргкомітету

Ясько
Тетяна Дмитрівна

– голова Всеукраїнської профспілки працівників і
підприємців торгівлі, громадського харчування та
послуг, Голова Постійної комісії Ради ФПУ з питань
рівності прав жінок і чоловіків, член оргкомітету

Караван
Ніна Григорівна

– проректор з наукової роботи, заступник голови
оргкомітету

Коноваленко
Валентина Іванівна

– заступник голови Ради об’єднання профспілок
Харківської області, Голова Постійної комісії з питань
роботи з молоддю, член оргкомітету
– головний спеціаліст управління з питань гуманітарної
роботи, заступник голови оргкомітету

Ровчак
Лариса Володимирівна

– головний спеціаліст управління організаційної роботи,
член оргкомітету

Власов
Андрій Олексійович

– старший викладач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права АПСВ, член
оргкомітету

Дмитрук
Наталія Анатоліївна

– ст. викладач кафедри соціології та соціального
управління АПСВ, член оргкомітету

Лесюк
Тетяна Петрівна

– начальник наукового відділу АПСВ, секретар
оргкомітету

Сапєлкіна
Олена Володимирівна

– заст. зав. кафедри соціології та соціального управління,
член оргкомітету

Сорокіна
Олена Анатоліївна

– доцент кафедри соціальної роботи та практичної
психології, член оргкомітету

Чумаченко
Ігор Петрович

– керівник управління з гуманітарних питань, член
оргкомітету

Шевченко
Інна Бориславівна

– доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,
член оргкомітету
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