
Гендерний розвиток 
В 2015 році при ЧНТУ було створено  Центр гендерної освіти який займається  

підготовкою та проведенням  досліджень з питань ґендерного становлення особистості, 
проведенням інформаційно-роз’яснювальної роботи з ґендерних проблем, 
популяризацією ідеї ґендерної рівності, поширенням ґендерних знань та цінностей. 

Наукова бібліотека ЧНТУ долучається до просвітницької роботи Центру і пропонує 
до уваги читачів віртуальну виставку «Гендерний розвиток». 
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А 67 

Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України : підруч. / Н. В. 
Аніщук. – О.: Фенікс, 2013. – 208 с. 

Підручник висвітлює основи гендерного права України. Розкрито 
теоретико-методологічні засади гендерної юриспруденції як 
нового напряму правової науки. Розглянуто гендерне право як 
нову комплексну галузь права. 

 305(042.4) 

Г 34 

Гендерний розвиток у суспільстві: конспекти лекцій. – 2-е вид. – 
К. : ПЦ «Фоліант», 2005. – 351 с.  

Посібник є конспектованим викладом змісту тем навчальних 
курсів з широкого кола гендерних проблем. Особливу увагу 
приділено питанням гендерної рівності, правовому забезпеченню 
гендерної рівноваги, інтеграції гендерних підходів у педагогічному 
вихованні, формуванні культури між статевих відносин. 
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Г 46 

Гіденс, Е. Соціологія / Ентоні Гіденс ; пер. з англ. В. Шовкун, А. 
Олійник ; наук. ред.. О. Іващенко.  – К. : Основи, 1999. – 726 с.  

У книжці викладено основні поняття , на яких стоїть будівля 
сучасної соціології. Читач знайде чимало цікавого матеріалу, що 
стосується як структури соціології, так і предмета, який вона 
досліджує. Розгядаються питання, що таке соціологія, культура, 
суспільство та індивід, гендер і сексуальність, сім’я, шлюб і 
особисте життя та інші теми. 

  

 

http://www.stu.cn.ua/staticpages/gender/


305-055.2 

Н 12 

На шляху подолання дискримінації щодо жінок та гендерного 
насильства : інформаційно-практичний посібник / І. В. 
Дорожкіна, В. В. Ковальчук. – Чернігів : Деснянська правда, 2009. 
– 88 с. 

Видання здійснено у рамках реалізації проекту «Жінки, знайте 
свої права», який має на меті проведення просвітницьких 
заходів по застосуванню Конвенції ООН щодо ліквідації всіх 
форм дискримінації щодо жінок за підтримки Фонду сприяння 
демократії Посольства США в Україні. 
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О 93 

Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, 
програм і проектів регіонального розвитку : практ. посіб. / М. 
Колодій та ін. ; за ред. І. Санжаровського. – К. : К.І.С.,2012. – 80 с. 
; іл., табл.. 

 Посібник буде корисним для посадовців центральних та 
місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, представників бізнесу та неурядових 
організацій, ініціативних груп і агенцій регіонального розвитку, 

експертів, які розробляють програмні документи, залучені до розроблення та 
впроваджування, бюджетування, моніторингу та оцінювання проектів соціально-
економічного розвитку, а також для тренерів, науковців, дослідників та викладачів у 
сфері стратегічного планування та управління проектами і гендерних студій, та всіх 
інших, хто займається питаннями збалансованого регіонального розвитку та 
впровадження соціально-гендерних підходів у теорію та практику розвитку. 
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П 78 

Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування 
соціальних відносин / за ред. Н. І. Кривоконь , Т. І. Сили  // 
збірник матеріалів Всеукр. наук. – практ. конф. (м. Чернігів, 27 
бер., 2008 р.). – Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. – 360 с. 

У збірник вміщені статті та тексти доповідей учасників 
науково-практичної конференції. Розглядаються теоретичні 
та методологічні проблеми соціальної роботи та соціальної 

політики, соціально-педагогічні аспекти становлення і розвитку соціальної роботи в 
сучасних умовах, висвітлюється досвід соціальної роботи з різними групами клієнтів в 
аспекті реформування  соціальних відносин. 



330.34:316.3(063) 

 С 75 

Сталий розвиток у соціальному вимірі : глобальним 
проблемам – локальні рішення / за ред. С. М. Шкарлета, Н. 
А. Ємець, Л. М. Завацької та ін. / збірник матеріалів Всеукр. 
наук. – практ. конф. (м. Чернігів, 2 листопада  2012 р.). – 
Чернігів : ЧДТУ, 2012. – 304 с. 

У збірник вміщені статті та тексти доповідей учасників 
науково-практичної конференції. Розглядаються проблеми 

сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації, висвітлюються соціально-
економічні й освітянські питання та проблеми відповідального добробуту, значна увага 
приділяється соціальній роботі як чиннику сталого розвитку в Україні та соціальній 
педагогіці у контексті цих проблем. 
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Т 58 

Топ 10 ґендерної політики / упоряд. Н. Бочкор, К. Левченко, Л. 
Ковальчук, О. Семерик. – К. : Україна, 2013. – 47 с. 

 Ця публікація пропонує збірку матеріалів про ґендерну політику 
. Видання підготовлено за участі експертів з питань ґендерної 
політики, громадських організацій та ініціатив: Ґендерної 
стратегічної платформи, Інформаційно-консультативного 
жіночого центру, Київського центру ґендерних досліджень, 
Музею історії жіноцтва, історії ґендерного руху та інших. 

 

Фонд галузевого відділу документів з юридичних наук 

 

 

 


