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ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ

ФОКУС – перебуваємо тут і зараз

 АКТИВНІСТЬ – вмикаємо відеозв’язок

 УВАГА – вимикаємо мікрофони

 ОРІЄНТОВНА ТРИВАЛІСТЬ – 2 години

 ПИТАННЯ – в чаті або після доповіді спікера

 ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК – необхідна складова
ефективної співпраці



ПОРЯДОК ДЕННИЙ

сексуальна освіта та виховання учнівської молоді в Україні

організація статевого виховання у здобувачів освіти різного віку

профілактика ВІЛ/СНІДу серед учнів та учнівської молоді

формування толерантного середовища в учнівському колективі

шкільна освіта та ЛГБТ-спільноти

виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти

наслідки відсутності статевого виховання у закладах освіти



Основні поняття
Сексуальна освіта — це підхід до викладання тем, що стосуються 

статевого розвитку й сексуальних стосунків, який передбачає 
передавання наукової, реальної та об’єктивної інформації не лише про 

анатомію статевих органів та репродуктивне здоров’я, а й про 
емоційні стосунки із сексуальним партнером / партнеркою, 

відповідальне планування стосунків та інші аспекти сексуальної 
поведінки людини.

Сексуальне виховання – це виховання адекватного ставлення до 
свого тіла, сексуальності та сексуальних стосунків, формування 

безпечної та відповідальної поведінки.

Сексуальність - один з базових аспектів існування і включає: 
розуміння людського тіла і ставлення до тіла; емоційну прихильність і 
кохання; секс; ґендер; гендерну ідентичність; сексуальну орієнтацію; 

сексуальну близькість; задоволення та народження дітей.



СЕКСУАЛЬНА ОСВІТА стосується 
питань про стосунки, гендерні 

сприйняття, рівність, ставлення до себе 
як до певного гендеру, ідентичність 

себе з батьками або з кимось зі 
значущих дорослих.

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ стосується 
фізіології та біології. Це вікові, культурні 

підходи, сприйняття та ставлення до 
власної статі та іншої статі тощо.



це процес викладання та вивчення когнітивних, емоційних, 
фізичних та соціальних аспектів сексуальності, заснований на 

спеціально розробленій навчальній програмі. 

Воно покликане сформувати у дітей та молоді підтверджені фактами 
та наукою знання, вміння та ціннісні установки, які допоможуть їм 

відповідально ставитися до свого здоров'я, благополуччя та 
особистої гідності; будувати шанобливі міжособистісні та сексуальні 
взаємини; розуміти, як їхні рішення впливають на благополуччя їх 

самих та оточуючих; а також усвідомлювати та захищати свої права 
протягом усього життя.



КОМПЛЕКСНА СЕКСУАЛЬНА ОСВІТА
(КОМПЛЕКСНЕ СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ)

науково обґрунтована;

поетапна;

відповідає віку та розвитку здобувачів освіти;

заснована на навчальній програмі;

заснована на правозахисному підході;

заснована на принципах гендерної рівності;

відповідає культурним особливостям;

конструктивно перетворююча;

здібна сформувати в здобувачів освіти життєві навички, які
необхідні для прийняття здоров’язбережувальних рішень.





Завдання статевого виховання

формування зрілої гармонійної 
особистості

формування у підлітків обох статей 
основних навичок спілкування та 

взаєморозуміння, а також здатності 
приймати усвідомлені рішення

забезпечення підлітків необхідною грамотною 
інформацією, яка допоможе їм адаптуватися до 

змін у період статевого дозрівання, пройти з 
найменшими психологічними втратами цей 

непростий етап дорослішання, досягти 
психологічного комфорту

профілактика психосоціальної 
дезадаптації, закладання основ 
адекватної статевої соціалізації 

підлітків

націленість молоді на створення 
сім’ї, народження і виховання дітей

збереження (методами виховання і 
просвіти) репродуктивного здоров’я 

підлітків; профілактика незапланованої 
вагітності та інфекцій, що передаються 

статевим шляхом, ВІЛ

формування у підлітків та молоді 
здорового способу життя, позитивного 

ставлення до планування сім’ї та 
відповідального батьківства



МЕТА 
КОМПЛЕКСНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

забезпечити дітей і підлітків знаннями, вміннями, навичками 
та установками, що дозволять їм підтримувати власне здоров’я, 

добробут та гідність, будувати шанобливі стосунки, розуміти вплив 
рішень на добробут власних й інших, а також розуміти й бути 

спроможними захистити власні права протягом життя



Лист МОН України від 16.07.2021 
«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби 

у системі освіти у 2021/2022 році»

«…батьки та педагоги потребують допомоги фахівців 
психологічної служби щодо сексуальної освіти дітей. Вони 

мають запити щодо власної підготовки та навчання, 
інформаційних матеріалів та підтримки, консультацій від 
фахівців, а підлітків цікавлять питання щодо практики 
використання запобіжних заходів та методів контрацепції, 
статевих стосунків, дружби, кохання, ранньої вагітності…»



СЕКСУАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ
елементи статевого виховання є:

у програмах із біології та 
основ здоров’я для учнів 5–

11 класів 
у факультативних курсах

«Я — моє здоров’я — моє 
життя», «Захисти себе від ВІЛ»/ 

«Школа проти СНІДу», 
«Дорослішай на здоров’я» тощо



Громадська організація 
«Центр дослідження суспільства» (Cedos)

Cedos – це незалежний аналітичний центр і спільнота, що 
досліджує соціальні проблеми і просуває суспільні зміни з 2010 

року.

У грудні 2019 – червні 2020 року Cedos проводив 
дослідження про обізнаність та ставлення батьків і 

вчительства до комплексної сексуальної освіти.



Ставлення до твердження 
«У школах має бути статеве виховання»

Відповідь Батьки Вчителі

Повністю підтримую 60% 60%

Більшою мірою підтримую 24% 23%

Як підтримую, та і не підтримую 5% 8%

Більшою мірою не підтримую 3% 6%

Зовсім не підтримую 5% 3%

Важко відповісти 3% 0%



Питання 
«З якого класу має починатися статеве виховання?»
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Міфи 
щодо статевого виховання у 

закладах освіти

Статеве виховання —

це непристойно, 

воно навчає дітей 

займатися сексом з 

раннього віку

Статеве 

виховання —

це тільки про секс

Це потрібно 

тільки у старших 

класах

Сексуальна 

просвіта не на 

часі



Чи є у вас бар’єри в обговорення зі здобувачами 
освіти тем про людську сексуальність?

Які бар’єри у вас є в обговоренні зі здобувачами 

освіти тем про людську сексуальність?



Бар’єри в обговоренні зі здобувачами освіти 
тем про людську сексуальність

БАР’ЄРИ БАТЬКИ ВЧИТЕЛІ

Не маю бар’єрів 44% 43%

Власна психологічна неготовність 

говорити на такі теми
25% 20%

Незнання з чого почати і як вести 

такі розмови
19% 10%

Невпевненість у власних знаннях з 

окремих тем 
12% 13%

Незацікавленість дитини/учнівства 

в обговоренні таких тем
12% 12%

Недостатньо близькі або довірливі 

стосунки з дитиною
4% 9%

Спротив чоловіка або дружини/ 

cпротив батьків 
2% 17%



Сексуальне виховання на різних
етапах розвитку здобувачів освіти

(дошкільний та молодший шкільний вік)

У цьому віці, перш за все, це питання знайомства зі своїм тілом та статтю, 

а також – запобігання сексуальному насильству щодо дітей.

1.Дитина знає, як називаються геніталії і розуміє, для чого вони
потрібні (у даному віці – задоволення фізіологічних потреб – туалет).

2.Усвідомлює, що ніхто не має права торкатися її інтимних місць.
Виключенням є тільки батьки під час купання та лікар, з їхнього
дозволу. Якщо це робить хтось інший – потрібно кричати і
обов’язково розповісти про це батькам.



ВАЖЛИВО!

Правило «Тут мене не торкайся» або «Правило трусиків» – інші не 
мають права торкатися частин тіла дитини, що прикриті спідньою 

білизною. 

Діти також не повинні торкатися до інтимних частин тіла інших
людей. Водночас це правило допомагає дітям зрозуміти:

1.їхнє тіло належить тільки їм;

2.збагнути, що бувають як хороші, так і негарні таємниці, як приємні, 
так і непристойні доторкання.



Сексуальне виховання на різних
етапах розвитку здобувачів освіти

5(7)–10 років – статеве виховання в цьому віці має торкатись 
наступних тем:

дружба
симпатія 

та її
прояви

любов
статеві 

відміннос
ті



Сексуальне виховання на різних
етапах розвитку здобувачів освіти

У віці 9–10 років поступово переходимо безпосередньо до теми 
сексуальності:

Що таке сексуальність?

Для чого і як працюють статеві органи?

Що таке менструація?

Що таке полюції?



Статеве виховання у підлітковому 
та юнацькому віці

Препубертатний, або 
підготовчий період.

Відповідає молодшому 
підлітковому віку (11–12 
років).

Власне пубертатний
період, протягом якого
проходять основні
процеси статевого
дозрівання.

Відповідає підлітковому
віку (12–14 років).

Постпубертатний
період, під час якого 
організм досягає повної 
біологічної зрілості. 

Відповідає юнацькому 
віку (15–17 років).



Підлітковий вік характеризується 
формуванням статевого потягу (лібідо)



Формування образу партнера, дитяча закоханість, бажання
духовного спілкування, потреба бачити об’єкт свого захоплення та
думати про нього.

Платонічна любов характеризується високим розпалом почуттів,
самовідданістю, жертовністю, впевненістю підлітка в унікальності
його емоцій. Об’єкт закоханості ідеалізується.

На цьому етапі підліток вчиться спілкуватися з представниками
протилежної статі й звертати на себе увагу особи, в яку він закоханий.



ВАЖЛИВО!

На цьому етапі необхідно з підтримкою та розумінням 
ставитися до важливих для дитини почуттів та емоцій, які вона 

переживає вперше. 



Розвивається чуттєвість, потреба фізичного контакту:

доторкатися, тримати за руку, обіймати, цілувати, говорити ніжні

слова.

Якщо до цього часу підліток буде не обізнаний про секс і

важливість контролю народжуваності (сучасні засоби контрацепції),

йому не будуть прищеплені навички прийняття відповідальних

рішень і відповідні моральні стандарти, цілком можливо, що він

може вдатися до ризикованої поведінки.



ВАЖЛИВО!
На цій стадії важливо говорити з дітьми про прийняття 

рішень, оскільки у підлітків починається різного роду сексуальна 
активність та експерименти.

Якщо підліток почав говорити з вами про поцілунки, не 
потрібно в бесіді прогнозувати розвиток таких стосунків. 

Враховуючи таку реакцію дорослих, підліток може зробити 
висновок, що не варто ділитися з ними найпотаємнішим у своєму 

житті.



Потреба в реалізації потягу через статевий контакт.

До початку цієї стадії підлітки мають володіти достовірною інформацією
щодо контрацепції, наслідків раннього статевого життя, непланованої
вагітності, природи інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), в
тому числі ВІЛ.

У них повинно бути чітко сформоване почуття відповідальності за себе,
свого статевого партнера і майбутніх дітей.



ВАЖЛИВО!
Дорослі мають допомогти підліткам усвідомити і 

засвоїти, що:

сексуальна близькість з іншою людиною –
не гра і не ритуал переходу в дорослий стан, а 
серйозний і відповідальний крок, що може мати 

різні наслідки;

для сексуальних відносин характерні три 
аспекти особистої відповідальності: перед 

самим собою, своїм сексуальним партнером, 
можливим потомством;

кожний здатний і повинен управляти своєю 
сексуальністю;

починаючи статеве життя, для збереження 
власного здоров’я, в тому числі 

репродуктивного, потрібно чітко засвоїти 
правила безпечного сексу.





Смелкова Ірина Олександрівна
психолог відділення медичної допомоги 

підліткам та молоді 
«Клініка, дружня до молоді»



Чого не повинно бути на заняттях із
статевого виховання:

критики батьків та підривання їхнього авторитету;

не повинні говорити про поліаморність, полігамність та інші форми
альтернативних сексуальних відносин;

не припустимою є пропаганда гомосексуальних контактів, оскільки
статева ідентичність дитини перебуває в процесі формування;

не допускається зведення статевого життя до елементарного
задоволення фізіологічних потреб, без формування орієнтації на
парність та родину;

розширеного інформування про сексуальні практики дорослих;

детального та надмірного опису можливих сексуальних відхилень;

безвідповідального представлення контрацептивів як єдиного та
основного засобу захисту від ВІЛ та ЗПСШ.



Профілактика ВІЛ/СНІДу у закладах 
освіти

ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

Здобувачі освіти Педагоги Батьки

Кількість 

заходів

Кількість 

охоплених 

осіб

Кількість 

заходів

Кількість 

охоплених 

осіб

Кількість 

заходів

Кількість 

охоплених 

осіб

1 964 57 896 437 7 065 388 26 669



Профілактика ВІЛ/СНІДу у закладах освіти

У закладах освіти Донецької області:

Телефонів довіри – 70;

Пошт довіри – 292;

Консультаційних пунктів – 212;

Інформаційних стендів:

для здобувачів освіти - 458;

для педагогів -291;

для батьків – 286.



Наслідки відсутності статевого виховання у 
закладах освіти:

нездорове 

сприйняття 

власного тіла

страх купувати 

в аптеці 

контрацептиви

Страх лікарів 

(гінеколог, 

андролог тощо)
збільшення 

ризику ІПСШ

Відсутність уявлень 

про моральні та 

соціальні норми 

статевої поведінки



ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

Офіційний сайт та група у Facebook КЗ «Донецький обласний 
навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти»

Громадська організація «Центр дослідження суспільства» (Cedos)

ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»

Національна освітня платформа «Всеосвіта»

Онлайн курси «Prometheus». Курс для підлітків «Сексуальна освіта»



ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
(статеве виховання здобувачів освіти)



ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
(профілактика ВІЛ/СНІДу)



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!


