
8 Березня - Міжнародний день 
прав жінок. Зважаючи на достатньо 
неоднозначне сприйняття цього свята 
в Україні, вважаємо необхідним про
інформувати про його історію та справ
жній сенс відзначення свідомою гро
мадськістю світу.

Історичні витоки цього дня 
пов'язують, насамперед, із масовими 
березневими страйками робітниць лег
кої промисловості проти важких умов 
праці і низької платні, що регулярно 
відбувалися в різних містах Північної 
Америки, починаючи з 1857 р. Згодом, 
за пропозицією Клари Цеткін, учасниці 
ІІ-Ї Міжнародної конференції соціаліс
ток (Копенгаген, серпень 1910 р.),було 
вирішено щороку у березні відзначати 
Міжнародний день боротьби жінок за 
рівні політичні, економічні й соціальні 
права.

19 березня 1911р. понад міль
йон жінок у Німеччині, Австрії, Швей
царії, Данії та інших країнах вийшли на 
мітинги й демонстрації, протестуючи 
проти дискримінації та вимагаючи рів
них з чоловіками прав на працю, участь 
у виборах, освіту, здобуття фаху та ін.

Протягом XX ст. уряди більшос
ті країн світу визнали існування різ
них форм дискримінації щодо жінок 
та зобов'язалися вживати спеціаль
них заходів щодо їх усунення. Відтак, 
у 1977 р. Генеральна Асамблея ООН 
схвалила резолюцію № 32/142, згідно 
якої кожній з країн-учасниць пропону
валось відзначати Міжнародний день 
прав жінок.

Свого часу Україна ратифікувала 
низку міжнародних документів щодо 
забезпечення Тендерної рівності та 
подолання дискримінації за ознакою 
статі. Це, зокрема: «Загальна декла
рація прав людини» 1948р; «Конвен
ція про політичні права жінок» 1952р, 
«Конвенція про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок» 1979р, Пе
кінська Декларація та Платформа Дій 
1995; Цілі сталого розвитку до 2030 
року (2015 р.)

На виконання цих міжнарод
них зобов'язань, у незалежній Украї
ні було ухвалено низку законодавчих 
актів, серед яких найважливішими 
є Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» (№2866-І\/, набув чиннос
ті з 1.01.2006р), Державна програма 
з утвердження рівних прав та можли
востей жінок і чоловіків до 2016 року, 
Стратегія сталого розвитку «Україна - 
2020».

Щороку 8 березня свідомі жінки 
світу відзначають Міжнародний день 
прав жінок, прагнучи привернути увагу 
урядів і громадськості до фактів Тен
дерної дискримінації та на знак пам'яті 
про нелегкий шлях, який пройшло жі
ноцтво у відстоюванні своїх прав. Це 
час, коли жінки аналізують свої здобут
ки у боротьбі за рівноправність та шу
кають нових дієвих форм об'єднання 
і мобілізації зусиль задля досягнення 
якісних змін у суспільному статусі жі
ноцтва. У демократичному суспільстві 
свідомі громадяни, поділяючи стурбо-
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ваність щодо існуючої Тендерної не
рівності, підтримують активних жінок 
у їх прагненні досягти партнерського 
рівноправного ставлення до людей не
залежно від їх статевої приналежності.

Наш університет пройшов 
складний шлях становлення, ставши 
відомим і значним осередком освіти, 
науки, культури. Чималу роль в цьому 
відіграли саме жінки, які працюють на 
збільшення величі нашого славетного 
університету. Незважаючи на те, що 
наш навчальний заклад є технічним та 
вважається «чоловічим», склад жінок 
в ньому досить вагомий і становить в 
загальній кількості майже 53%, пред
ставниць з числа науково-педагогічних 
працівників -  40%. Серед них: завіду
вачі кафедр -  б (21%), доктори наук -  
6 осіб, що становить 14%, кандидатів 
наук -  50, це майже 29%.

Серед видатних вчених, очіль- 
ників наукових шкіл - Скобло Тамара 
Семенівна, Лауреат Премії Ради Мі
ністрів СРСР, Лауреат Державної Пре
мії України, Відмінник освіти України, 
академік ІАНУ, доктор технічних наук, 
професор кафедри технологічних сис
тем ремонтного виробництва та Шані- 
на Ольга Миколаївна, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри тех
нологій переробних і харчових вироб
ництв.

Відомі в Україні та за її межами 
доктор технічних наук, професор, за
відувач кафедри Технотроніки і теоре
тичної електротехніки Косуліна Ната
лія Геннадіївна та доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
Економіки та маркетингу Онєгіна Вікто
рія Михайлівна, доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри Об
ліку та аудиту Маренич Тетяна Григо
рівна.

Всі усвідомлюють важливість 
того внеску, який здійснюють жінки у 
розвиток нашого університету. Споді
ваємося, що і надалі керівництво всі
ляко буде підтримувати та заохочувати 
жінок до фахового зростання та плідної 
праці, сприятиме розвитку партнер
ського, рівноправного ставлення до 
працівників університету.
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