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Утвердження цивілізованих норм життя неможливо без гармонізації
суспільних відносин на засадах ґендерної соціалізації. Україна активно
проводить ґендерну політику, в основі якої лежать загальновизнані
міжнародні норми, зафіксовані, зокрема в Загальній декларації прав
людини, Конвенції про політичні права жінок, Конвенції про ліквідацію
усіх форм дискримінації щодо жінок та інших документах. Ґендерна
рівність є необхідною умовою досягнення сталого розвитку країни,
створення умов для всебічного розвитку людського потенціалу. Від
ґендерного розвитку залежить стиль життя, поведінки людини, його
ставлення до оточення.
Тематичний список літератури буде корисний всім, хто цікавиться
питаннями ґендерного розвитку та ґендерної політики, правового
забезпечення ґендерної рівноваги, інтеграції ґендерних підходів у
педагогічному вихованні, формування культури міжстатевих відносин.
Список включає в себе книги та статті з періодичних видань, які є в
фонді відділу соціально-правових документів Наукової бібліотеки ЧНТУ .
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«Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам
рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній
діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та
винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я
жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам
можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом,
матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства,
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і
матерям»...
Конституція України. Ст. 24.
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