
ЦІЛЬ 5. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Ректорат
• Проректор з науково-педагогічної роботи та 

стратегічного розвитку
• Проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків

Дирекції інститутів
• Інститут гуманітарних та соціальних наук
• Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою

Завідувачі кафедр
1) теоретичної та прикладної економіки 11) дизайну та основ архітектури
2) містобудування 12) іноземних мов
3) історії, музеєзнавства та культурної спадщини 13) політології та міжнародних відносин
4) соціології та соціальної роботи 14) української мови
5) теоретичної та загальної електротехніки 15) прикладної лінгвістики
6) систем штучного інтелекту 16) матеріалознавства та інженерії матеріалів
7) нафтогазової інженерії та зварювання 17) зовнішньоекономічної та митної діяльності
8) менеджменту і міжнародного підприємництва 18) журналістики та засобів масової комунікації
9) теоретичної та практичної психології 19) адміністративного та інформаційного права
10) цивільного права та процесу 20) економіки і маркетингу

Жінки у топ-менеджменті Університету



Гендерний розподіл чисельності штатних НПП

46%
54%

Жінки

Чоловіки



Гендерний розподіл студентів

42%

58% Дівчата

Хлопці



Асамблея «Українка у світі: професіоналізм, активізм, 
традиція» зібрала в Політехніці найдієвіших жінок

На чотири дні, з 1 до 3 вересня, Львівська політехніка перетворилася на осередок консолідації
найактивніших і найдієвіших українок із 27 країн світу. Міжнародний інститут освіти, культури і зв’язків
з діаспорою організував масштабний проект – Першу міжнародну асамблею «Українка у світі:
професіоналізм, активізм, традиція» із нагоди 70-ліття Світової федерації українських жіночих
організацій – однієї з найавторитетніших світових жіночих українських організацій.

Завдання цієї події полягало в тому, щоб зламати 
стереотипи і представити українку у світі 
сучасною, дієвою, професійною, успішною. 
А також – створити комунікаційний майданчик, 
для об’єднання зусиль непересічних особистостей, 
громадських організацій на реалізацію спільних 
проєктів та завдань.



Онлайн-презентація та дискусія щодо Резолюції 1325 Ради 
Безпеки Організації Об’єднаних Націй «Жінки, мир, безпека»

Національний університет «Львівська політехніка» та Львівське представництво Спеціальної
моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні провели онлайн-
презентацію та дискусію щодо Резолюції 1325 Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека», з нагоди
відзначення 20-ї річниці з дати її прийняття та обговорили кампанію «16 днів проти насильства над
жінками».

Коротку презентацію проведено англійською мовою львівською командою СММ ОБСЄ в Україні, серед
яких були спостерігачі, що працювали на Донбасі. Обговорено теми жінок на лінії фронту в Україні,
питання гендерного насильства, гендерних аспектів спричинених конфліктом, а також впливу Covid-19
на жіноче населення Західної України.

Головний спікер заходу – Данкан Спіннер, який працює координатором з гендерних питань у Львівському
офісі СММ ОБСЄ.

Модератор заходу – Оксана Іваницька, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного
університету «Львівська політехніка»

Захід відбувся на платформі Zoom 7 грудня 2020 року.




