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Передумови
Інтернет сьогодні є потужним засобом доступу 

до різноманітних інформаційних ресурсів, зокре-
ма щодо пошуку роботи або створення власної 
справи. 

Але, як зазначається у результатах досліджень 
Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх», в су-
часному світі існують різкі гендерні диспропорції 
у використанні інформаційних та комунікаційних 
технологій. Нерівність володіння навичками ви-
користання ІТ певними гендерними групами лю-
дей, зокрема, жінками середнього та старшого 
віку, значно обмежує їх доступ до цих ресурсів, а 
отже – зменшує їх потенційний позитивний вплив 
на місцевий економічний розвиток.

Слід зазначити, що для молодого покоління 
не характерні гендерні відмінності у володінні 
та використанні інформаційно-комунікаційних 
технологій.

Практика
Ініціатива «Підвищення ефективності участі 

жінок в місцевому економічному розвитку», ре-
алізована у Вільнянську з вересня 2013 року 
до березня 2014 року, була спрямова на на 

надання жінкам середнього та старшого віку 
можливості оволодіти сучасними інформаційно-
комунікаційними технологіями та навичками ви-
користання Інтернет, що дозволить їм покращити 
власну економічну самореалізацію. 

В рамках виконання завдань ініціативи, 
перш за все, було організовано широку інфор-
маційну кампанію, яка допомогла привернути 
увагу до ініціативи з боку місцевих жінок. Групу 
учасниць було сформовано за підсумками анке-
тування, яке визначило базовий рівень їх знань, 
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За навчальними програмами, розробле-

ними з врахуванням індивідуальних особли-
востей учасниць, було проведено цикл занять. 
На першому учасниці вивчали тему «Сучасні 
комп’ютерно-інформаційні технології. Інтернет. 
Електронна пошта. Обмін інформацією. Робота 
з ресурсом Gmail». Наступні три були присвячені 
сервісам  Google. 

З числа слухачок сформовано групу трене-
рів, яка пройшла підготовку з методики викла-
дання комп’ютерної грамотності для дорослих. 
В подальшому ці жінки зможуть самостійно про-
водити навчальні заходи і поширювати здобуті 
знання та навички серед інших представниць 
цільової групи. Під час спеціально організованих 
зустрічей в рамках навчання успішні підприєми-
ці ділилися з учасницями власним досвідом ви-
користання сучасних комп’ютерних технологій у 
професійній діяльності.

Експерти та фахівці, залучені до реалізації 
ініціативи, розробили навчально-методичний по-
сібник з використання ІКТ.

Напрацювання та результати реалізації ініціа-
тиви були презентовані на підсумковому кругло-
му столі. 

Результати
Цикл навчально-практичних занять, прове-

дений в рамках ініціативи, дозволив групі з 20 
жінок-жительок міста оволоділи інструментами 

використання інформаційно-комунікаційних 
технологій та Інтернету для професійної само-
реалізації. Зустрічі з успішними жінками, які ви-
користовують ІКТ у своїй професійній та творчій 
діяльності, допомогли учасницям не тільки щодо 
практичних аспектів, а й вмотивували їх до осво-
єння нових технологій. 

Створені та удосконалені в ході проекту на-
вчально-методичні матеріали, програми та ме-
тодики навчання група підготовлених тренерів 
зможе використовувати у подальшій діяльності з 
підвищення участі жінок у економічному розви-
тку міста. 

Головним результатом ініціативи є розробка, 
апробація та запуск в дію механізму зменшення 
гендерної диспропорції у використанні інформа-
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ційно-комунікативних технологій та мережі Інтер-
нет для професійної самореалізації. Важливим 
чинником успіху є співпраця з Вільнянською 
міською радою та особиста підтримка міського 
голови Н.Мусієнко.

Населення Вільнянська складає 20 тисяч 
людей. Посади міського голови та секретаря 
міської ради обіймають жінки, серед депутатів 
міської ради – 50% жінки. Такі показники є не-
типовими для України, але доводять, що жінки 
здатні займати активну громадську позицію і 
брати безпосередню участь у розвитку місцевої 
громади. Реалізована ініціатива створила додат-
кову підтримку для місцевих активісток, надавши 
їм нові інструменти і знання з використання ІКТ 
та Інтернету у професійній і творчій діяльності. Як 
результат – підвищується потенціал участі жінок в 
економічному розвитку територіальної громади.   
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