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Познайомимось?



Насильство – це будь які умисні дії однієї людини по
відношенню до іншої, якщо ці дії порушують права й
свободи людини, наносять їй фізичну, моральну чи
психічну шкоду

Ґендерне насильство – це насильство, яке вчиняється
до осіб через їхню стать або стосується переважно осіб
певної статі
Це крайній вияв дискримінації за ознакою статі, жертвами якого
найчастіше стають жінки

Однією з причин є нерівний розподіл влади між чоловіками та
жінками



Насильство по відношенню до жінок є головним фактором смерті 
та інвалідності серед жінок репродуктивного віку. Воно не 
завжди позбавляє життя, але майже завжди підриває здоров'я, 
порушує безпеку та незалежність постраждалих.

Ґендерно зумовлене насильство часто приховується через 
звинувачення жертви та безкарність злочинців. Як наслідок -
набуває системного характеру. 



Види ґендерно зумовленого насильства

• фізичне насильство
• психологічне насильство
• сексуальне насильство
• економічне насильство
• домашнє насильство
• переслідування
• зґвалтування
• сексуальне домагання
• каліцтво жіночих геніталій
• примусова стерилізація
• примусовий аборт
• примусовий шлюб
• злочини в ім'я так званої «честі»
• насильство в інституційному середовищі
• насильство у воєнних, конфліктних та постконфліктних
ситуаціях
• торгівля людьми
• ґендерна дискримінація

Конвенція Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими 
явищами (Стамбульська 
конвенція), інші міжнародні 
документи 



За підтримки Фонду ООН в галузі
народонаселення в Україні

• Посібник із медичної освіти та матеріали для широкого розповсюдження

• Навчання медичних спеціалістів (2- та 5-денні тренінги)

• Обладнано та забезпечено витратними матеріалами 15 пунктів медико-психологічної допомоги у 

зонах конфлікту та постраждалих

Створено 

• 10 пунктів екстреної допомоги для жінок та підлітків, дівчат, які постраждали від сексуального та 

ґендерного насильства на сході України

• 4 відділення допомоги в регіонах, де проживає багато ВПО (Кривий Ріг, Маріуполь, 
Харків та Вінниця)

Ці пункти надають цілодобову, безкоштовну та анонімну медичну допомогу та перенаправлення

• Безкоштовна та анонімна медична допомога щодо РЗ (профілактика та лікування 
ВІЛ/ІПСШ, запобігання небажаній вагітності, невідкладна допомога жертвам ДБВ)

• Психологічна допомога постраждалим від ГЗН

• Перенаправлення 



Онлайн курс 
на платформі Центру громадського здоров’я
https://courses.phc.org.ua/courses/course-
v1:PHC+60+2021/about

https://courses.phc.org.ua/courses/course-v1:PHC+60+2021/about


Зміст курсу

Медико-соціальні аспекти ґендерного насильства

• Роль та повноваження медичних працівників в наданні допомоги постраждалим від
ґендерного насильства.

• Виявлення ґендерного насильства. Огляд пацієнта.

• Надання медичної допомоги постраждалим від ґендерного насильства.

• Документальне оформлення випадку ґендерного насильства. Додаткові обстеження.

• Діагностика та надання допомоги при сексуальному насильстві.

• Огляд сучасних методів контрацепції. Консультування з приводу невідкладної контрацепції.

• Подальше спостереження постраждалих від ґендерного насильства.

• Методика проведення консультування.

• Етапи консультування. Відпрацювання навичок ефективного консультування.

Психо-соціальні аспекти ґендерного насильства

• Схема прийняття рішень.

• Вплив насильства на стан здоров’я жінки.

• Механізм формування дистресу у разі ґендерного насильства.

• Моделі поведінки людини та універсальна модель зміни поведінки.

• Особливості консультування постраждалих від ґендерного насильства.

• Консультування з питань зміни поведінки як фактор профілактики насильства.



Все починається з освіти…



• UNESCO Міжнародне технічне 
керівництво із 
сексуальної освіти 
Складено на основі фактів та 
наукових даних

2018р.



Комплексна сексуальна освіта (КСО) - це процес 
викладання і вивчення когнітивних, емоційних, 
фізичних і соціальних аспектів сексуальності, 
заснований на спеціально розробленій навчальній 
програмі 

КСО покликана сформувати у дітей і молоді 
підтверджені фактами і наукою знання, вміння і 
ціннісні установки, які допоможуть їм 
✓ відповідально ставитися до свого здоров'я, благополуччя і 

особистої гідності

✓ будувати міжособистісні і сексуальні взаємини, засновані на 
повазі

✓ розуміти, як їх рішення впливають на благополуччя їх самих і 
людей навколо

✓ усвідомлювати і захищати свої права протягом усього життя





Сексуальна освіта
2008-2021рр.

• Мережа волонтерів рівний-рівному

• Тренінгові програми

• 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



▪ Для роботи з підлітками 15-18 
років

▪ Інформація для тренера + вправи
по 20-45 хв.

▪ Не потребує додаткових
навчально-методичних ресурсів

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 



Програма для молоді 
з інтелектуальними порушеннями 

разом з ВГО «Коаліція захисту прав 
осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень»  



Модуль для проведення 
тренінгових занять

«Позитивний підхід до сексуальності 
VS гендерне насильство»

За матеріалами

«Safe from SGBV». IPPF EN (2021). 

Цільова група: підлітки та молодь віком 15-18

років

Цілі:

ознайомити із основними поняттями щодо ГЗН,
його чинниками, правовими аспектами

допомогти сформувати позитивне ставлення до
людської сексуальності, в тому числі своєї
власної

сформувати розуміння поняття згоди в контексті
сексуальних стосунків

наснажити молодь відстоювати свої сексуальні
права та надавати підтримку іншим людям,
коли вона потрібна

Передбачає попередню участь молоді у 
програмі із сексуальної освіти



Модуль «Позитивний підхід до сексуальності VS 
гендерне насильство»

ЗМІСТ

• Пояснювальна записка

• Самопідготовка фасилітатора

✓ Як реагувати на розкриття досвіду насильства та 
жорстокого поводження 

✓ Базова Термінологія щодо гендерно зумовленого 
насильства  

✓ Що породжує СГЗН? 

• План проведення заняття 

• Програма заняття 

• Альтернативні вправи до модуля

• Використані джерела

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ

Права людини та сексуальні

права

Ґендерно-
трансформаційний підхід

Позитивний підхід до 
сексуальності 



ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тривалість Вид діяльності
5 хв Привітання, вступ

20 хв Вправа на знайомство «Ми схожі» 
15 хв Прийняття правил

15 хв Вправа «Незакінчені речення». З’ясування очікувань 

15 хв В чому різниця: конфлікт, насильство, булінг? Стать і ґендер?

Інформаційний блок

40 хв Вправа «Стать, ґендер, ґендерна ідентичність, сексуальна орієнтація – ячи вони пов’язані? Чи ні…». 

Введення у тему ґендеру та ґендерної рівності

30 хв Вправа «Погоджуюсь чи не погоджуюсь? Міфи та реалії про ґендерне насильство»

20 хв Перерва 
до 40 хв Вправа «Чи це ґендерне насильство?» 

Введення у тему насильства

15 хв Вправа «Перейди річку»
40 хв Вправа «Питання згоди»
15 хв Вправа «Кроки виходу з кола насильства»
20 хв Служби та сервіси, що надають підтримку постраждалим від ґендерно зумовленого насильства в 

Україні

Інформаційний блок
20 хв Як підтримати людину, яка переживає насильство?

Інформаційний блок, обговорення 

20 хв Зворотній зв'язок.

Вправа «Валіза». Завершення 



Пілотування
березень-липень 2021р.

5 Клінік, дружніх до молоді

12 тренінгів

Найбільш цінна для молоді інформація:

- гендерна класифікація 

- гендерні стереотипи

- питання згоди

- насильство, його цикл

- правові аспекти

- ознаки, які свідчать, що людина в 
небезпеці

- дії у випадку загрози скоєння насильства

- шляхи виходу з кола насильства

- заклади для постраждалих від насильства



Про досвід пілотування модуля

Віктория Веренич, лікар-гінеколог вищої категорії 
відділення "Клініка, дружня до молоді" КНП «Дитяча 
клінічна лікарня №6 Шевченківського р-ну м. Києва»

Владлена Концевич, завідуюча відділення «Клініка, 
дружня до молоді» КУ «Сумська міська дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди»



Відео 

для роботи з дітьми та підлітками 

для профілактики СГЗН



Я_й_ЦЕ - онлайн програма для 
дітей з навичок безпеки та 
сексуальної освіти

➢ дітям 4-9 років

➢ рекомендовано до 
перегляду та обговорення 
разом з батьками

➢ 9 онлайн занять 

Проект створено «Пташеня. 
Дитячий простір» (м.Львів) у 
партнерстві з Dialog hub

https://cutt.ly/cbKMOfo

https://cutt.ly/cbKMOfo


Відео «Згода для дітей»

https://www.youtube.com/watc
h?v=89IJADyjlmQ



Серія відео для дітей щодо 
правил захисту себе від 
насильства 

Створені Barbara Sinatra Center, 
українською озвучені МБО 
Служба порятунку дітей

https://cutt.ly/DbBb6Tm

https://cutt.ly/DbBb6Tm


Відео, адаптовані у межах проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством 
щодо дітей в Україні»

«Розкажи дорослому, якому довіряєш» щодо 
попередження сексуального насильства щодо дітей у 
колі довіри - https://vimeo.com/292080839

«Почни говорити» для дітей та дорослих щодо 
попередження сексуальних домагань у спорті -
https://cutt.ly/ZvYur0I

Серія із 6-ти навчальних відео-уроків для батьків та 
дорослих, які працюють з дітьми та для дітей 
«Батьківство в епоху цифрових технологій»:

➢Захист дітей онлайн -
https://vimeo.com/464178591
➢Сексуальний шантаж -
https://vimeo.com/464179613
➢Секстинг - https://vimeo.com/464177511
➢Секс-чатинг - https://vimeo.com/464176581
➢Грумінг - https://vimeo.com/464181532

https://vimeo.com/292080839
https://cutt.ly/ZvYur0I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F464178591%3Ffbclid%3DIwAR1KCELnd9mElzfTgDK1zezwH4t9anryD_qLwSbOFEpXkNPDS7psHtQ0IDc&h=AT1waSFl32Ve5a-BW1DZPPTeX4kjy3ZSktFaCvdsLzN5G8RiTGXH03QInkurauyG3yIU_3op93hfbH_C6vaaSuGv8Ek_GGgGSgXE5iG8UiWZAZD9A9Qd3N_bBb1y7DLzqw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1wNVsb5-mb4ZJ-7Us35oBmMfiqI3MoRiqvGhAUOI6CFuiIHpoiQ9jOounPIthFh6ag7hSi8aXobHB8htBL0bp_DnyA0jkXH4GENmyXzR6zbqG27hDgcS7kpJa2zE9lpWM8jcKRIppzj_oKQBlQSO14dQP2Ux7xmdD9tiUzagxAicU9OD2Ryqol-c46adkJO1CgMcv7ACGIt5g6zw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F464179613%3Ffbclid%3DIwAR0mTzt24SgksrwA6Jw7m6XUei41pFnK8UwzhRk41PGLF6pY5sJmpnb2aAI&h=AT10LXCQ5b0qchBSmQBY5YENGP0MuNrHjrf2jHAQr5PN410dX6I-8f16BND6DUaDQqrLMm9oO5LYB2yaarD2bIUJ7nRLvQ7ph81qlIwghRyefAaO9XK-ooz2cExttoT0qQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1wNVsb5-mb4ZJ-7Us35oBmMfiqI3MoRiqvGhAUOI6CFuiIHpoiQ9jOounPIthFh6ag7hSi8aXobHB8htBL0bp_DnyA0jkXH4GENmyXzR6zbqG27hDgcS7kpJa2zE9lpWM8jcKRIppzj_oKQBlQSO14dQP2Ux7xmdD9tiUzagxAicU9OD2Ryqol-c46adkJO1CgMcv7ACGIt5g6zw
https://vimeo.com/464177511?fbclid=IwAR3MdvnXvv5Ykg0MGk4G98ZhZ2K9qV2kBJy-i-UkXr_zKhqq2JdCRa8bRzo
https://vimeo.com/464176581?fbclid=IwAR1U0Y4QMVEjMV1QaMiS3iZreyY6hM5mNxU5XQh4siZg-t3BeEWqk3cHctg
https://vimeo.com/464181532


Відео «Згода на секс – не 
складніше ніж чашка чаю» 

https://www.youtube.com/watch?v=
pVIs7h95GFQ

https://www.youtube.com/watch?v=pVIs7h95GFQ


Серія відео Гайд здоровими стосунками:

- "Жили довго й щасливо": не вір романтичним 
міфам
- Токсичні стосунки: що робити
- "Ні" значить "ні": згода на секс 
- Біохімія конфлікту: звідки беруться сварки
- Чек-лист: психологічне насильство у стосунках
- Don't be toxic: робота над помилками у 
стосунках
- Особисті кордони: живи сам і дай іншому
- Сваркове кунг-фу: конфліктуємо за правилами

В рамках впровадження програм неформальної 
сексуальної освіти

Створені на замовлення Фонду 
Народонаселення ООН в Україні 

https://cutt.ly/IQZ3Dna

https://cutt.ly/IQZ3Dna




Тетяна Слободян
координаторка освітніх програм БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», 
консультант Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті

(044) 596 50 99, (066) 713 03 11 

slobodian@rhr.org.ua

womanhealth.org.ua

Дякую за увагу!

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

