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Сексуальна освіта: 
напрямки роботи Фонду 

➢ Мережа волонтерів рівний-рівному
➢ Тренінгові програми для підлітків
➢ Соціальний театр
➢ Просвітницькі акції, флеш-моби
➢ Тематичні конкурси
➢ Інформаційні матеріали
➢ Навчання громадських активістів
➢ Програма для батьків “7 кроків назустріч”
➢ Електронні ресурси для підлітків та батьків
➢ Навчальні матеріали для дітей та молоді з інвалідністю 
➢ Методичні матеріали для педагогів
➢ Адвокація комплексних програм сексуальної освіти



сексуальна освіта - статеве виховання
  Міфи та упередження 
Сексуальна освіта – це інформація 
про сексуальні стосунки 
Сучасні підлітки вже все знають про 
секс 
Статеве виховання має починатися 
тоді, коли молоді люди 
розпочинають сексуальні стосунки 
Привернення уваги підлітків до тем 
статевого розвитку та сексуальності 
спонукає їх до сексуальних стосунків

ВІДПОВІДНИЙ ВІКУ ТА КУЛЬТУРНИМ РАМКАМ ПРОЦЕС

● формування системи норм і цінностей 
● надання знань
● розвитку навичок 
 пов’язаних зі статевим розвитком, побудовою 

взаємин, збереженням репродуктивного  
та сексуального здоров’я та попередженням  
ризиків, пов’язаних із різними аспектами 
сексуальності

➢ Сприяє відповідальній та безпечній поведінці
➢ Допомагає утриматися від ранніх статевих стосунків



13-15 років (7-9 клас) 
 
- Чи це правда, що матка линяє зсередини при місячних?  
- Як зрозуміти чи тебе хтось любить?  
- Як можна зрозуміти чи є у мене сексуальний потяг чи 
нема?  
- Контрацепція і де її взяти у нашому віці?  
- Как пользоваться презервативом?  
- Что такое эрекция?  
- Можно хрустеть половым членом?  
- Как определить свою ориентацию? Может ли она 
меняться с возрастом?  
- По поводу уздечки – как сделать так, чтоб она не 
держалась крайней поти?  
- Які помилки в сексі ніколи не можна допускати?  
- Сквірт – це що?



Із закритої групи у Facebook  

…я наче багато знаю, але підвисла 
на темі презервативів. Ви вчили 
дітей одягати презерватив? Я про 
дівчаток. В якому віці? Бо що таке 
презерватив мала знає. Але я от 
подумала, що може варто таки її 
навчити одягати, поки вона ще 
відкрита і не блокує такі розмови.

- Ні, і в 9 точно не буду. Але, мабуть, то від людини 
залежить. Мала читала «малечі про інтимні речі» у 8. 
Їй було цікаво про гігієну і будову тіла, але геть не 
цікаво про секс 

- …дочку спеціально тому вчити не буду, тим паче в 
9-10 років, можу пізніше підказати ролики в ютубі чи 
іншому місці, на спеціальних сторінках подивитись. 

- …подивіться заняття «я_й_це» на каналі «Пташеня. 
дитячий простір» у ютубі, по презервативах то по 
черзі, почніть з місячних і змін тіла. Думаю дитині 
знань шо таке є достатньо, хай собі сама якийсь 
досвід здобуде коли буде треба 

- вибачте, але я в 37 не вмію вдягати презерватив. 
навіщо це 9-річній дівчинці?



Поговоримо про 

● Ресурси для батьків та освітян

● Дати книжку не можна поговорити?

● Як і що говорити (чи ні) підліткам про тіло, сексуальність, репродукцію, 
поведінку, почуття, взаємини - 10+ лайфхаків



Ресурси для батьків



Впевніться, що до початку пубертату дитина знає

• як влаштована і функціонує репродуктивна система людини 

• чим небезпечні вагітність у ранньому віці, ІПСШ та ВІЛ 

• що презерватив – єдиний метод, який підходить підліткам, і за умови правильного використання, 
значно знижує ризик настання вагітності і зараження ІПСШ 

• єдиний 100% спосіб не завагітніти і не заразитися ІПСШ – утримання від сексуальних стосунків 

• про своє право на інформацію про сексуальне і репродуктивне здоров’я, право самостійно 
вирішувати, вступати чи не вступати в сексуальні стосунки, і обирати партнера без жодного тиску та 
примусу 

• про вік сексуальної згоди, неприпустимість насильства в сексуальних стосунках і про 
відповідальність неповнолітніх за сексуальні насильницькі дії 

• про спеціальні медичні установи для підлітків, куди вони можуть звертатися самостійно 



Батькам
reprohealth.info 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
ПРО РЕПРОДУКТИВНЕ 
ЗДОРОВ’Я? 

✓ етапи психосексуального розвитку 
✓ на що звертати увагу





 Серія відео 
СУПЕРТАТО МОЖЕ / 
Тарас Тополя  

• Статеве виховання 
• Культура згоди та правила 

безпеки  
• Культура інтимної гігієни 

та особливості 
фізіологічних змін у дітей 

• «Правила трусиків» для 
захисту дітей від 
сексуального насильства







Серіали 
NETFLIX  
  



Ресурси для освітян



7 кроків назустріч 
програма для роботи з батьками

для адміністраторів 
шкіл



➔ Для роботи з підлітками 15-18 років
➔ Інформація для тренера + вправи по 20-45 хв.
➔ Універсальний інструмент – можуть 

використовувати різні спеціалісти
➔ Рекомендований МОН

8 ТЕМ: 
➢ Права людини та права дитини
➢ Стать та гендер
➢ Сексуальність, сексуальна поведінка, 

відповідальність
➢ Дорослішання та репродукція
➢ Здоров’я та репродуктивне здоров’я
➢ Взаємини у нашому житті
➢ Ефективна комунікація
➢ Сексуальні та репродуктивні права, що 

забезпечують свободу, рівність та достоїнство всіх 
людей



➔ Для використання в рамках предмету 
«Основи здоров’я»,  8-9 класи

➔ Містить  інтерактивні вправи по 20-45 хв.
➔ Можуть використовувати інші педагоги / 

спеціалісти
➔ Рекомендований МОН



Програма для роботи  
з молоддю з інтелектуальними порушеннями 

разом з ВГО «Коаліція захисту 
прав осіб з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень» 

Курс за програмою 
запроваджено у 40 закладах: 
соціально-реабілітаційні центри, 
громадські організації, 
комунальні заклади у 12 областях 
та м.Київ



Тематичні видання - на womanhealth.org.ua



12 анімаційних відео 
ЮНЕСКО  
+ Посібник з їх використання 
(на стадії апробації)





Іноземні ресурси
zanzu.de   

 Федеральний центр медичної освіти (BZgA), 
бельгійська НУО Sensoa 

estl.ee 
  Естонський союз сексуального здоров’я



Підтримка професіоналів

Платформа для обміну 
інформацією та досвідом 
провайдерів сексуальної 
освіти в Україні



Дати книжку не можна поговорити?
Який підхід кращий і комфортний для всіх, коли йдеться 
про інформування дитини про сексуальне та 
репродуктивне здоров’я та права?



Чому батьки не говорять з підлітками 
про сексуальність?

Чому підлітки не говорять із батьками?



Огляд книжок про дорослішання  
для дітей різного віку - 
sexinforia.com  

Про книжки для підлітків на різні теми - 
Свідомі батьки



буклети



teenslive.info  











📱 Telegram-боти 

@Sistersstrawbot  

@Solomia  
@Eva_Gynecologist_bot 



Як і що говорити (чи ні) підліткам  
про тіло, сексуальність, репродукцію, поведінку, 
почуття, взаємини 

10+ лайфхаків



Які цінності ми хочемо передати дітям? 
 
 
 
Чи озвучуємо ми ці цінності? Як і коли?



1. Дійте на випередження 

• Починайте і підтримуйте розмови про тіло, безпеку, права, сексуальність якомога раніше  

• Надавайте відповідну віку та розвитку дитини інформацію 

• Якщо батьки не розмовляли з дитиною на сексуальні теми раніше, спроби «профілактичної 
розмови» у підлітковому віці можуть сприйматися з подивом та пересторогою. 

• Почати спілкуватися на ці теми пізніше все одно краще, ніж ніколи



2. Задовольняйте цікавість

• Кожне запитання дитини має право на відповідь 

• Ігнорування або  намагання уникнути розмови, дає дитині зрозуміти, що їй не варто 
звертатися до вас. Відповідь «Ти для цього ще замалий (замала)!» – неприйнятна 

• Якщо ви не готові відповісти відразу, пообіцяйте знайти і дати відповідь згодом або 
пошукайте разом 

• Діти мають відчувати, що батьки є надійним та доступним джерелом інформації 

  

! Відсутність запитань не означає, що дитині інформація не потрібна



3. Слухайте і чуйте

• Сформувати свідоме ставлення до серйозних речей можливо лише через діалог з 
дорослими, яким довіряє дитина 

• Прислухайтеся до своєї дитини, вмійте вислухати і почути,, навіть якщо ви не згодні з її 
думкою чи ставленням 

• Не наполягайте,, а обговорюйте у дружній, позитивній атмосфері 

• Надавайте підтримку, щоб зберегти довіру дитини



4. Сприймайте серйозно

• Сприймайте серйозно цікавість дитини – вона пізнає світ, і себе у цьому світі 

• Уважно вислуховуйте та ніколи не насміхайтеся з її запитань, думок, почуттів 

• Немає незначних, не вартих уваги запитань чи переживань – кожне з них є дуже важливим 
для вашої дитини у цей момент життя 

• Уникайте обговорювання її хвилювань, зацікавлень, захоплень, стосунків - з іншими 
дорослими (тим більше - у присутності дитини)



5. Поважайте приватність
Діти, особливо підліткового віку, мають право на приватність. Спроби батьків чи інших 
дорослих втручатися у сферу їхньої інтимності можуть сприйматися насторожено чи з агресією 

• Допоможіть дитині створити її приватний простір  

• Пам’ятайте про межу між турботою про безпеку та приватністю життя 

• Будьте тактовними та ненав’язливими 

• Поясніть, що батьки теж мають право на приватність і діти мають його поважати



6. Контекст має значення

• Обирайте для розмов зручний час, місце та нагоду 

• Використовуйте різні життєві випадки як «виховні моменти» – прокоментуйте ситуацію, 
свідками якої були, обговоріть сюжет фільму або книжки 

• Привертайте увагу до важливих тем ненавмисно. Це зробить розмову невимушеною та 
сприятиме більш комфортному спілкуванню



7. Відповідайте на реальні потреби

• Не робіть припущень щодо того, наскільки ваша дитина є досвідченою, недосвідченою або 
наївною 

• Уважно слухайте, про що вона/він говорить та про що запитує 

• Давайте відповіді на її фактичні запитання, а не на ваші власні побоювання та страхи 

• Беріть до уваги реалії життя в яких перебувають підлітки, а також  інформацію, з якою їм 
доводиться стикатися щодня



8. Не обмежуйтесь попередженням ризиків

Пам’ятайте, що статеве виховання охоплює різноманітні теми  
цінності       взаємини 

емоційну близькість       любов           відповідальність 
сім’ю              батьківство 

безпеку       права 

а не обмежується інформуванням про фізіологічні аспекти розвитку, статеві стосунки та ризики



9. Спрямовуйте дитину до перевірених джерел

• Шукайте і перевіряйте джерела інформації, на які можна спрямувати дитину  

• Налагодіть контакт дитини із сімейним лікарем чи гінекологом, андрологом у Клініці, 
дружній до молоді – щоб вона могла звернутися за консультацією 

• Розширюйте та знайте коло людей, яким дитина довіряє – користайтесь цим «каналом 
комунікації» для передачі важливої інформації



Нагадуйте собі, що підлітковий вік – це дуже складний період  
вплив гормнонів 
стрибки росту 
вимоги оточення: однолітки, батьки, педагоги,інші дорослі 
вплив ЗМІ, кумирів 
період визначення майбутньої професії… 

і дитина має знати і відчувати, що з будь-яким занепокоєнням щодо власного здоров’я, 
взаємин, навчання чи інших аспектів життя вона зможе і має звертатися до батьків. Нагадуйте 
їй про це щодня

10. Надавайте підтримку щодня



Чесність 

Вікритість 

Власний приклад 

Не виховуйте, а будьте поруч 

Будьте цікавими для себе і інших людей, щоб бути авторитетом для власних дітей 

Дозволяйте себе критикувати – сприймайте це, як пораду для розвитку

+ + + 



Ваші запитання



+38 (044) 596 50 99, slobodian@rhr.org.ua                                                womanhealth.org.ua

mailto:slobodian@rhr.org.ua
http://womanhealth.org.ua/

