Гузик, Т. Рівність кожного
заради усіх [Текст] // Вісник
пенсійного фонду України. – 2009. –
№ 2. – С. 12-13
Марговская, М. Женственность
в мужском мире [Текст] // Наука и
религия. – 2013. – № 3. – С. 3-6.
Марценюк, Т. О. Гендер для
всіх. Виклик стереотипам [Текст] /
Тамара Марценюк. – Київ : Основи,
2017. – 255 с. ; іл.
Марценюк, Тамара. Гендерне
насильство:
що?
де?
коли?
[Електронний ресурс] // Ресурсний
центр Гурт. – Електрон. текст. –
Режим
доступу
:
https://gurt.org.ua/blogs/35909/1843/,
вільний (дата звернення: 09.12.2017).
– Назва з екрана. – Мова укр.
Мельник, Т. М. Гендер у
світовій національній думці [Текст] //
Науковий світ. – 2005. – № 12. – С. 24.
Мельник, Т. М. Міжнародний
досвід гендерних перетворень [Текст]
: закони зарубіжних країн з гендерної
рівності / Т. М. Мельник. – Київ :
Логос, 2004. – 320 с.
Насильство в сім’ї: як діяти,
щоб
захиститись
[Електронний
ресурс] // StykNews.info. – Електрон.
текст.
–
Режим
доступу
:
http://styknews.info/novyny/sotsium/201

7/09/24/nasylstvo-v-sim-yi-yak-diyatyshhob-zahystytys,
вільний
(дата
звернення: 24.09.2017). – Назва з
екрана. – Мова укр.
Насильство
проти
жінок
[Текст] : що про це думають молоді
люди? / ред. В. Лакхумалані. – Київ :
Британська рада в Україні, 2005. – 48
с.
Романюк, Т. Праця і гідна
зарплата, представництво у владі й
управлінні, насильство в сім’ї! Хіба це
так багато? [Текст] // Віче. – 2013. – №
21. – С. 28 -30 : фото.

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва

Бібліотека ім. С. Олійника

Більш повну інформацію з
даного питання ви
отримаєте, завітавши до
бібліотеки

Подолаємо
гендерне
насильство разом

Контактна інформація:

Рекомендаційний список

м. Київ, вул. Жукова, 22
Тел.: (044)518-46-27
е-mail library.oliynika@ukr.net
http://desnabib.kiev.ua

Список підготовлено за матеріалами фондів
бібліотек ЦБС та Інтернет-ресурсів

Київ, 2018

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!
Вашій
увазі
пропонується
рекомендаційний список літератури
«Подолаємо гендерне насильство
разом» у рамках проекту, за яким
працює бібліотека.
Ми живемо у світі однією з
характерних ознак якого є насильство.
Гендерне насильство – це
насильство, яке чиниться над особою
тому, що вона належить до тієї чи
іншої статі.
Переважна частина гендерного
насильства чиниться чоловіками над
жінками.
Гендерне насильство є грубим
порушенням прав людини.
На протидію йому спрямовано
багато міжнародних документів, і
саме це є умовою подолання
гендерної нерівності.
Знання своїх прав та вміння їх
захищати, нетерпиме ставлення до
всіх проявів порушення прав і свобод
людини
є
важливою
умовою
утвердження демократії в Україні.
Матеріали у списку подано за
рубриками, в межах рубрик – за
алфавітом прізвищ авторів та назв
творів.
Джерела подано за період з 2005
по 2017 рік.

Список розрахований на широке
коло користувачів.
ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ:

Україна.
Закони.
„Про
забезпечення
рівних
прав
та
можливостей жінок і чоловіків”
[Електронний ресурс] : закон № 2866ІV від 08.09.2005 // Верховна Рада
України. – Електрон. текст. – Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/286
6-15, вільний (дата звернення:
07.01.2018) . – Назва з екрану. – Мова
укр.
Україна.
Закони.
„Про
запобігання та протидію домашньому
насильству” [Електронний ресурс] :
закон № 2229-19 від 07.12.2017 //
Верховна Рада України. – Електрон.
текст.
–
Режим
доступу
:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229
-19,
вільний
(дата
звернення:
07.12.2017). – Назва з екрану. – Мова
укр.
Україна.
Закони.
„Про
протидію
торгівлі
людьми”
[Електронний ресурс] : закон № 373917 від 09.12.2015 // Верховна Рада
України. – Електрон. текст. – Режим
доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/373
9-17, вільний (дата звернення:

09.12.2015). – Назва з екрану. – Мова
укр.
ЛІТЕРАТУРА:

Аніщук, Н. В. Визначення
категорії
гендерного
насильства
[Текст] : загальнотеоретичні проблеми
// Держава і право : збірник наукових
праць. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 1821.
Аніщук, Н. В. Еволюція прав
жінок у контексті викорінення
гендерного насильства [Текст] //
Держава і право : збірник наукових
праць. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 1923.
Бабенко, О. Е. Оптимізація
системи
міжнародного
і
національного законодавства з питань
запобігання насильству в сім’ї [Текст]
// Держава і право. – 2010. - № 49. – С.
241-247.
Брикова, Л. О. Гендер і ми
[Текст] : на допомогу вихователю //
Позакласний час. – 2014. – № 4. – С.
67-70.
Василенко, В. Вихід із тіні, або
„імперський чоловік” – „колоніальна
жінка” [Текст] // Слово і час. – 2017. –
№ 4. – С. 41-53.

