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Програма модуля  

для проведення тренінгових занять із молоддю 

«Позитивний підхід до сексуальності VS ґендерне насильство» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Щоб ефективно реагувати на сексуальне та ґендерно зумовлене насильство (СГЗН) та 

посилити захист та безпеку людей, які переживають таке насильство, необхідно 

застосовувати різнобічний та багатогалузевий підхід. Одна із галузей, залучених до 

вирішення проблеми СГЗН – сектор охорони здоров’я. Саме заклад охорони здоров’я стає 

першим місцем, куди звертається за послугами людина, яка переживає СГЗН. Окрім того, 

медичні працівники часто є провайдерами знань та цінної профілактичної інформації. В той 

же час, постраждалим від насильства потрібна і психосоціальна допомога.  

На сьогодні в Україні на законодавчому рівні визначені наступні спеціалізовані служби 

підтримки осіб, постраждалих від насильства:  

- кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та насильству стосовно дітей, його територіальні відділення (в тому 

числі міжрегіональні) в областях та м. Києві;  

- мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі (МБ); 

- центр медико-соціальної реабілітації осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та / або насильства за ознакою статі; 

- денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі; 

- спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі; 

- притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за 

ознакою статі; 

- інші заклади та установи, призначені виключно для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі.  

Стаціонарні умови безпечного перебування (притулки, кризові кімнати) на сьогодні в Україні 

передбачені лише для жінок (або жінок з дітьми), тож чоловіки, які постраждали від 

насильства, можуть скористатися послугами спеціалізованих служб, які працюють лише в 

денному режимі. 

Підлітки та молоді люди можуть отримати медичні послуги і психосоціальну підтримку 

комплексно у мережі Клінік, дружніх до молоді, звернувшись до КДМ за індивідуальною 

консультацією. Окрім того, КДМ володіють базою та можливостями для втілення 

профілактичних програм, програм із сексуальної освіти, і можуть стати ключовим 

провайдером інформації, знань та допомогти молоді формувати навички, необхідні для 

попередження сексуального та ґендерно зумовленого насильства серед молоді. 

Програма семінару-тренінгу «Позитивний підхід до сексуальності VS ґендерне насильство» 

розроблена задля здійснення профілактичної роботи з питань сексуального та ґендерно 

зумовленого насильства серед молоді.  

Програма модуля має на меті ознайомити молодь із основними поняттями щодо ґендерно 

зумовленого насильства, його чинниками, правовими аспектами; допомогти молодим 

дівчатам та хлопцям сформувати позитивне ставлення до людської сексуальності, в тому 
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числі своєї власної; сформувати розуміння поняття згоди в контексті сексуальних стосунків; 

а також наснажити молодь відстоювати свої сексуальні права та надавати підтримку іншим 

людям, коли вона потрібна. 

Цільова група: підлітки та молодь віком 14-18 років 

Проведення занять за програмою передбачає попередню участь молоді у програмі із 

сексуальної освіти, де висвітлювалися питання прав людини, сексуальних та 

репродуктивних прав, статі та ґендеру, ґендерних норм, ґендерної рівності, сексуальності 

людини та різноманіття, безпеки у Інтернет тощо.  

Особливо важливо, щоб до участі у сесіях щодо ґендерного насильства, насильства з боку 

інтимних партнерів, сексуального насильства, учасниці та учасники вже мали змогу пройти 

вступні тренінги з питань ґендеру та ґендерної рівності; ґендерної і сексуальної 

ідентичності; прав людини, сексуальних прав. Це допоможе створити спільну основу для 

обговорення, створить простір для критичного погляду на соціальні норми та стереотипні 

уявлення, що є першопричинами СГЗН; та заохотить спільне розуміння ґендеру, 

ідентичності, сексуальності та позитивного ставлення до неї, здорових та повноцінних 

стосунків базованих на правах людини та взаємній повазі. 

Заняття за програмою можуть проводитися на базі Клінік, дружніх до молоді або інших 

організацій, де є фахівці, що пройшли відповідне навчання та мають досвід втілення 

програм із сексуальної освіти загалом. 

Для комплексного висвітлення питання ґендерно зумовленого насильства, програма має 

включати сім тем, які бажано висвітлювати у такій послідовності:  

• Стать, ґендер, ґендерна ідентичність та сексуальна різноманітність 

• Позитивний підхід до сексуальності 

• Насильство за ґендерною ознакою в різних контекстах 

• Насильство з боку інтимних партнерів 

• Сексуальне насильство 

• Сексуальність і безпека – цифровий світ 

• Розірвання циклу насильства 

Дуже важливо зосередитись на тому, яка основна ціль навчання має бути досягнена. Чи 

більш важливо допомогти людям усвідомити, як вони можуть захистити себе від 

сексуального насильства в Інтернеті? А можливо ми маємо справу з групами з високим 

рівнем насильства з боку інтимних партнерів чи домашнього насильства, і тому більше 

уваги потрібно приділити цим питанням?  

У програмі даного модуля інформація та вправи зосереджені на проблемі ґендерно 

зумовленого насильства та сексуального насильства як одного із видів ГЗН. Для кращого 

розуміння молоддю цих тем, їм важливо розуміти різницю між поняттями стать, ґендер, 

ґендерна ідентичність тощо – тому ці питання розглядаються в рамках модуля в першу 

чергу. 

Завдання модуля:  

• допомогти молодим дівчатам та хлопцям сформувати позитивне ставлення до 
людської сексуальності, в тому числі своєї власної;  

• розвинути розуміння щодо різних видів ґендерно зумовленого насильства (ГЗН), і 
того, як воно проявляється в різних культурних та соціальних контекстах;  

• допомогти сформувати уміння розпізнавати СГЗН, визнавати його вплив,  
• допомогти молоді дослідити аспект згоди як основи безпечних та позитивних 

сексуальних стосунків 
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• допомогти з’ясувати, яких заходів молоді дівчата та хлопці вжити, щоб захистити 
себе та інших від сексуального та ґендерно зумовленого насильства.  

Програма передбачає оффлайн роботу. За умови її використання для онлайн 

просвітництва, вона має бути змінена відповідно до можливостей та умов, у яких 

відбуватиметься онлайн навчання. У такому випадку досягти усіх цілей навчання може 

бути складніше. 

Орієнтовна тривалість заняття за модулем – 5,5 години. Тривалість залежить від кількості 

учасниць/учасників, особливостей цільової групи, конкретних цілей та обраних 

фасилітатором вправ (коли є альтернативні).  

Тренінг за модулем може бути проведений і в рамках двох чи більше зустрічей.  

Важливі примітки  

! На початку тренінгових сесій в рамках програми та обговорення питань сексуального та 

ґендерно зумовленого насильства, вкрай важливо встановити певні рамки, правила, з 

якими будуть згодні усі учасниці/-ки зустрічі. Інакше ті молоді хлопці та дівчата, які вже 

пережили сексуальне чи ґендерно зумовлене насильство, або мають високий ризик 

пережити таке насильство, можуть почуватися вразливими, у небезпеці, почуватися 

викритими. 

Конфіденційність та нерозкриття персональної інформації, що може зашкодити учасникам 

та учасницям у подальшому, має бути одним із таких правил.  

Базова інформація про те, які кроки допоможуть розірвати коло насильства, що можна 

зробити, щоб захистити від насильства себе або інших людей, а також інформація про 

джерела підтримки (кол-центри, локальні чи регіональні служби, притулки тощо) має бути 

доступною для усіх на кожному занятті. Її можна роздрукувати як роздатковий матеріал та 

поширити серед учасниць та учасників. 

!! Вправи, що використовуються під час тренінгів за програмою модуля, не мають 

передбачати фізичних контактів між учасниками – доторків, контактів руками чи ногами 

тощо; відстань між учасниками/-цями (їх стільцями) має бути достатньою, щоб 

забезпечити збереження особистого простору для комфорту усіх учасників/-ць.  

 
Пілотування програми модуля, що мало місце у період з березня по липень 2021 року та 
проходило на базі мережі Клінік, дружніх до молоді, показало, що найбільш цінною та 
важливою для молоді є інформація стосовно: 
- ґендерної класифікації,  
- ґендерних стереотипів, 
- питання сексуальної згоди, 
- насильства, його циклу, 
- ознак, які свідчать, що людина в небезпеці, 
- шляхів виходу з кола насильства, 
- де можна отримати допомогу (мережа закладів, що працюють для тих, хто постраждав 
від насильства). 
 
Окрім того, досвід пілотування модуля фахівчинями мережі КДМ довів також необхідність 
використання візуальних матеріалів. Наприклад, стать і ґендер, складові сексуальності, 
коло насильства, секстинг, грумінг, сексуальна згода тощо. У деяких групах виникала 
потреба більше часу приділити поясненню різниці між поняттями конфлікт, булінг та 
насильство.  

Пілотування також показало, що у групах підлітків 14-15 років можлива різниця у рівні 
розвитку та готовності до сприйняття інформації як між хлопцями і дівчатами, так і 
підлітками у групі в залежності від інших факторів. Тому подача матеріалу під час 
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інформаційних блоків, власне як і під час обговорення в рамках виконання вправ має бути 
максимально простою і з прикладами з життя, конкретними ситуаціями, що мали або можуть 
мати місце у житті підлітків. У зв’язку із цим, оновлена версія модуля містить більш прості 
формулювання, зокрема у вправі щодо принципів усвідомленої згоди.  
На додаток, у деяких групах тренерки з’ясували потребу учасників/учасниць у додатковому 
обговоренні питання готовності до сексуальних стосунків. Для цього була використана 
вправа «Коли можна починати статеві стосунки» із Посібника «Репродуктивне здоров’я та 
відповідальна поведінка учнівської молоді». Вправа була додана до програми модуля (див. 
Альтернативні вправи). 
 
 
 
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ  
 
 
Права людини та сексуальні права 
Молоді дівчата та хлопці повинні мати знання, навички та підтримку у реалізації своїх 
основних права людини. Сексуальні права є правами людини і походять з тих самих 
принципів.  
Сексуальні та репродуктивні права іноді перетинаються. Репродуктивні права стосуються 
здебільшого контролю рішень, пов'язаних з народженням та розмноженням, а сексуальні 
права включають контроль над своєю сексуальною активністю та сексуальним здоров'ям.  
Згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, сексуальні та репродуктивні права 
пов’язані з певними правами людини, що визнані міжнародними1 та регіональними 
документами з прав людини,  національними законами, у тому числі в Україні. Критично 
важливими для реалізації сексуальних та репродуктивних прав є: 

- право на життя, свободу та особисту недоторканість; 
- право на рівність та недискримінацію; 
- заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або 

покарання; 
- право на конфіденційність особистої інформації; 
- право на найвищий досяжний рівень здоров'я (включаючи сексуальне здоров'я) та 

соціальне забезпечення; 
- право на створення сім'ї та шлюб з вільною та повною згодою майбутнього подружжя 

та рівності в процесі розірвання шлюбу; 
- право приймати рішення про кількість та інтервал між народженням дітей; 
- право на інформацію, а також на освіту; 
- право на свободу думки та вираження поглядів; 
- право на ефективний засіб правового захисту. 

Отже, сексуальні права - це право контролювати власне тіло та свою сексуальність без 
будь-якої форми дискримінації, примусу чи насильства, а також брати на себе 
відповідальність за своє сексуальне благополуччя та добробут інших людей. Принцип згоди 
займає центральне місце в сексуальних та репродуктивних правах. Доступ до інформації 
та послуг також має важливе значення.  
Сексуальні права поширюються також і на дітей та молодь – вони мають право на розвиток 
позитивного відчуття власного тіла та сексуальності, право на свободу від жорстокого 
поводження та неналежних дотиків. Молодим хлопцям та дівчатам сексуальні права 
дозволяють реалізовувати свої права на самовизначення та самостійність, а також 
контролювати інші аспекти свого життя.  

(Детальніше про сексуальні та репродуктивні права у Декларації Міжнародної федерації 
планування сім’ї2). 

 
1 Такі як Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Міжнародна конференція з народонаселення та 

розвитку, Платформа дій четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок. 
2 Sexual rights: an IPPF declaration. IPPF, 2008. - http://www.ippf.org/sites/default/files/sexualrightsippfdeclaration_1.pdf 
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Сексуальне та ґендерно зумовлене насильство є порушенням сексуальних прав - дитини 
або дорослого. 

 

Ґендерно-трансформаційний підхід – це підхід, який вивчає та ставить під сумнів, і, 
зрештою, трансформує структуру, норми та поведінку, що підсилюють ґендерні ролі та 
ґендерну нерівність. Перетворення шкідливих, несправедливих ґендерних норм на 
позитивні допомагає формувати більш рівні соціальні відносини; це також впливає на 
зменшення ґендерно зумовленого насильства. 
Допомогти молодим людям долучитися до трансформації ґендерних норм можна, якщо:  
• спонукати їх до критичного усвідомлення ґендерних ролей та ґендерних норм  
• виховувати емпатію 
• обговорювати, як ґендерні норми пов’язані та ґендерним насильством, дискримінацією та 
маргіналізацією 
• допомога молодим людям формувати та розвивати навички трансформувати шкідливі 
ґендерні норми через підвищення сексуальної грамотності, впевненості, особистої 
активності, спілкування  та демонстрації ґендерно-рівної поведінки  
• зміцнювати модель ґендерної рівності у навчальному середовищі – наприклад 
використовуючи інклюзивну мову, переконуючись, що молоді люди з різною ґендерною 
ідентичністю та / або сексуальною орієнтацією мають рівні можливості для участі  
 
Позитивний підхід до сексуальності – це визнання, що молоді люди мають право 

контролювати своє тіло та свою сексуальність; вони також мають право відчувати 

бажання, задоволення та щастя у своєму житті, незалежно від того, є вони сексуально 

активними чи ні. Позитивний підхід до сексуальності – це про отримання позитивного 

досвіду, а не лише про запобігання негативним наслідкам прояву сексуальності. В цьому 

підході питання позитивного сприйняття свого тіла, ідентичності, самовизначення, 

сексуальної згоди та можливостей для реалізації своєї сексуальності є критичними.  

 
Модуль розроблений в рамках проєкту «Удосконалення інформаційно-консультаційних 
послуг для молоді з питань сексуального та ґендерно зумовленого насильства», що 
реалізовується БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Міжнародної федерації 
планування сім’ї / IPPF. 
 
Під час створення програми модуля використовувалися матеріали видання «IPPF EN 
(International Planned Parenthood Federation European Network) (2021). Safe from SGBV». 
IPPF, Brussels. Набір інструментів «Safe from SGBV» був розроблений в рамках проекту, 
підтриманого програмою Erasmus+, Stalo Lesta, за участю молодих людей із YSAFE, APF 
та REA (Португалія), SECS та FILIA (Румунія), SRH Сербія та ROC (Сербія). Окрім того, у 
модулі використані інформація та вправи із методичних матеріалів для реалізації програм 
сексуальної освіти, розроблених БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї»3.  
 
До створення модуля долучилися фахівчині мережі клінік, дружніх до молоді міст Львів, 
Одеса, Суми, Умань, Київ та Центру «Жіночі перспективи» (м. Львів). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Йдеться про Посібник «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді» та посібник 
«Здоров’я молоді та його складові», доступні на сайті Фонду, а також інші матеріали. 

http://www.womanhealth.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Warn-School-violence-2019.pdf
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САМОПІДГОТОВКА ФАСИЛІТАТОРА 
 
Складаючи програму заняття за модулем, важливо спершу взяти до уваги власний досвід 

та інтереси, потреби конкретної цільової групи та час, який є для проведення, щоб обрати 

найбільш відповідні заходи. Якщо у вас недостатньо досвіду у проведенні тренінгів з 

питань, пов’язаних із ґендерно зумовленим насильством, знайдіть час, щоб заздалегідь 

адекватно підготуватися, ретельно ознайомившись з теоретичною інформацією модуля та 

поетапним проведенням вправ. Приділіть особливу увагу підведенню підсумків вправи, 

повідомленням та будь-яким наданим порадам, оскільки вони дадуть загальну основу, в 

контексті якої вам потрібно буде вести обговорення. Сплануйте в думках, як ви пов’яжете 

обговорення із теорією, щоб переконатись, що молоді люди виходять із заняття з 

необхідними знаннями та навичками, які, можливо, допоможуть їх робити виклик нормам 

та нездоровому ставленню / поведінці.  

Якщо у вас є можливість, спробуйте проводити модуль у партнерстві із ко-тренером, ко-

фасилітатором. Це забезпечить вам підтримку, особливо в частині проведення вправ. 

Реалізація тих чи інших вправ, видів діяльності також повинна бути адаптована до вашого 

особистого тренерського стилю. Щоб почуватися впевнено у тренінговій роботі з групою 

молоді, краще за все набратися сміливості і бути собою і використовувати слова чи мову, 

які краще відповідають вашому особистому стилю.  

Дуже важливо, щоб обрані вправи бути адаптовані відповідно до місцевого контексту 

кожної цільової групи, але без зміни цілей діяльності. Інша важлива адаптація також 

стосується динаміки кожної групи. Незважаючи на те, що перша адаптація може бути 

здійснена заздалегідь, відповідно до вашого уявлення про цю групу, остаточна адаптація 

плану тренінгового заняття, в більшості випадків можлива лише після фактичного 

втілення. Ця здатність, уміння адаптувати план заняття, вправи на місці, залежить від 

гнучкості та досвіду фасилітатора. Одним із рішень для подолання цієї проблеми, якщо 

вона з’являється, є підготовка для використання додаткових вправ до вже запланованих 

(“резервні вправи”), щоб у вас була можливість швидко замінити вправу, яка, очевидно, не 

"працює" для цієї групи (або якою молоді дівчата та хлопці, здається, не цікавляться), і 

перейти до іншої на ту саму тему або навіть на іншу тему. 

Більше того, хоча участь у тренінгу за модулем не вимагає від молодих людей 

безпосереднього обміну особистим досвідом насильства, ви повинні бути готовими до 

того, що можливо, молода людина може розповісти про те, що переживає сексуальне та 

ґендерне насильство. Тому вкрай важливо знати, як реагувати на розкриття інформації 

про насильство та зловживання). 

Для підготовки до проведення модуля, ви можете потребувати додаткової інформації. Для 

цього, окрім зазначеної наприкінці модуля літератури, можна звернутися і до таких 

ресурсів: 

➢ «Розірви коло» – кампанія Фонду ООН в галузі народонаселення. На сайті можна 
пройти тест на виявлення психологічного насильства у стосунках - 
https://rozirvykolo.org/ 

➢ серія відео «Гайд здоровими стосунками», створених на замовлення Фонду 
Народонаселення ООН в Україні - 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV4zy1apmIUagcdAl05ANdPo-KewIaPxq   

➢ освітній модуль Amnesty International Ukraine «Насильство щодо жінок: згода» про 
культуру згоди та сексуальне насильство (16+) - 
https://www.eduworkout.org/ua/projects/3 

➢ інформаційно-освітня кампанія #Stop_sexтинг для захисту дітей від сексуального 
насильства в Інтернеті - stop-sexting.in.ua  

➢ la-strada.org.ua - Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна»  
➢ сайт "Естонського союзу сексуального здоров'я" - https://cutt.ly/ykwxBqW    

https://rozirvykolo.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV4zy1apmIUagcdAl05ANdPo-KewIaPxq
https://www.eduworkout.org/ua/projects/3
https://stop-sexting.in.ua/
https://cutt.ly/ykwxBqW?fbclid=IwAR3GA7DRXJsSM3CBO4BckTD5Ozw5iLBRLPW9Y1Y8op_uZiXSTWZFeynizYE
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➢ сайт мережі Клінік, дружніх до молоді - kdm-ldd.org.ua/kdm  
➢ публікація «Сексуальне насильство щодо дитини: координація дій. Інформація для 

спеціалістів.» - ВГЦ «Волонтер», Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні, 2020 - https://www.unicef.org/ukraine/media/4186/file/Sex_viol.pdf 

 

 
 

Як реагувати на розкриття досвіду насильства та жорстокого поводження  

Коли ви приходите до тренінгової кімнати, ви ніколи не знаєте, хто є у цій кімнаті. Молоді 

дівчата та хлопці можуть піддаватися різним формам гендерно зумовленого насильства 

на різних етапах свого життя. Вони можуть бути жертвами булінгу у школі через ґендер, 

вони можуть зазнавати сексуальних домагань, вони можуть проживати у сім’ї, де 

відбувається домашнє насильство, або вони можуть зазнавати жорстокого поводження у 

власних стосунках зі своїм партнером.  

Хоча фасилітатори можуть і не знати, чи хтось із молодих людей у групі має особистий 

досвід ґендерного насильства, цілком можливо, що в групі є постраждалі. Розвиваючи 

культуру відкритості, поваги та включення, фасилітатори створюють безпечний простір, 

який може спонукати молодих людей до обміну негативним / травматичним досвідом. 

Незважаючи на те, що це не дуже поширене явище, важливо, щоб фасилітатори тримали 

таку можливість у себе в голові і були готові до такої ситуації. Розкриваючи інформацію 

про жорстоке поводження, молоді люди можуть згадувати про це по суті, демонструючи 

певне дистанціювання від переживань, або навпаки можуть поводитися дуже емоційними, 

оскільки цей досвід є ще досить свіжим сирим і болючим. Будь-яке розкриття досвіду 

насильства повинно сприйматися з необхідною чутливістю та турботою, оскільки потрібна 

велика сміливість від молодої людини, щоб поділитися чимось, що робить її вразливою. 

Переконайтесь, що ви заздалегідь встановили «базові принципи / правила» (або групову 

угоду), які вимагають дотримання конфіденційності. Це, ймовірно, не дозволить молодим 

учасницям та учасникам обговорювати випадок насильства з іншими людьми та 

допоможе захистити молоду людину, яка розкрила зловживання, від подальшого 

поширення інформації. Більше того, це нормально, якщо людина може вийти з кімнати на 

будь-якому етапі, якщо вона відчуває в цьому потребу, особливо, якщо вона стає надто 

пригніченою і потребує свого простору. Якщо ви працюєте у парі із ко-фасилітатором, 

переконайтеся, що ви між собою заздалегідь домовились, що будете робити, якщо хтось 

із учасниць чи учасників розкриє інформацію про власний досвід насильства. Може 

трапитися так, що хтось із вас може запропонувати молодій людині вийти разом із нею з 

кімнати, якщо вона захоче побути за межами групи, щоб поговорити з нею або просто 

дати їй більше простору. 

Дуже важливо орієнтуватися із нормативно-правовим регулюванням щодо розкриття 

інформації та з вашими юридичними зобов'язаннями щодо інформування відповідних 

органів, особливо у випадку, коли молода людина є неповнолітньою (не виповнилося 18 

років). Наприклад, якщо ви розкрили факт насильства щодо молодої особи до 18 років, 

вам може бути потрібно повідомити керівництво школи, поліцію, соціальні служби, 

конкретну організацію / орган, який керує такими випадками та може надати належну 

підтримку тощо. Якщо вам потрібно вжити заходів, життєво важливо тримати молоду 

людину поінформованою про те, що відбувається, і переконатись, що ваші дії не піддають 

її подальшому ризику. Наприклад, у випадку, коли молода людина живе із насильством у 

сім'ї, звернення до батька-насильника для обговорення ситуації розкриття інформації, 

швидше за все, підвищить ризик насильства щодо молодої людини. 

https://www.unicef.org/ukraine/media/4186/file/Sex_viol.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/4186/file/Sex_viol.pdf
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Як реагувати  

• Важливо не ігнорувати, не перебивати і не намагатися зупинити молоду людину.  

• Переконайтеся, що ви почули від молодої людини стільки, скільки вона хоче розповісти. 

Ніколи не наполягайте на додатковій інформації, не задавайте зондуючих запитань.  

• Підтримайте їх у сміливості поділитися цим важким досвідом і подякуйте їм за довіру до 

вас та групи. 

• Визнайте, що це є / був складним досвід, і згадайте, що, розповідаючи про нього, вони 

вже зробили перший крок у спробі виправити ситуацію. Розмовляючи про це, вони вже не 

самотні в цій ситуації, і вони можуть з’ясувати, як знайти підтримку. Є багато людей та 

різних служб та сервісів, які можуть надати таку підтримку.  

• Поясніть, що нічого з того, що сталося, не є її провиною. Це також може допомогти іншим 

молодим людям у групі не потрапити у пастку і не почати звинуватити постраждалу 

молоду людину у том, що вона потрапила у ситуацію насильства.  

• Якщо ви вважаєте, що це доречно, і якщо молода людина на це налаштована, запросіть 

інших учасників групи висловити свої думки, при цьому маючи на увазі, щоб їх коментарі, 

думки не будуть негативними, а навпаки - були чутливими. Нагадайте учасникам групи 

про правила групи, які вони спільно прийняли, де є правила не засуджувати, поважати та 

дотримуватись конфіденційності.  

• Пам’ятайте, що це не ваша робота, і не обов’язок групи працювати як психотерапевт із 

особою, яка зазнала насильства. Незалежно від того, чи є у вас такі навички чи ні, ваша 

відповідальність полягає лише в тому, щоб вислухати людину, проявити емпатію, дати їй 

відчути, що її підтримують, і спрямувати її до певних кроків, щоб вона могла отримати 

подальшу допомогу та підтримку.  

• Зверніть особливу увагу на особу, яка заявила про досвід насильства, і переконайтеся, 

що вона не залишається на самоті, якщо вона цього не хоче. Ви або ваш спів-ведучий 

можете супроводити її до іншої кімнати, щоб побути там певний час та, можливо, 

заспокоїтися.  

• Гарний спосіб розрядити ситуацію, якщо це необхідно, - запропонувати невелику 

перерву для усієї групи, щоб продовжити роботу через 10-15 хв.  

• Перш ніж завершити тренінг, переконайтеся, що ви надали інформацію, куди молоді 

люди можуть звернутися за підтримкою, і ця інформація має бути видимою та доступною 

для всіх учасниць/-ків у групі. 

Пам’ятайте, що коли молода людина розкриває свій досвід переживання насильства, їй 

потрібно почути шість речей:  

1. Я вірю тобі.  

2. Я рада/-й, що ти мені це сказав/-ла - ти дуже сміливий вчинок - розповісти про це.  

3. Мені шкода, що це трапилося з тобою.  

4. На жаль, ґендерно зумовлене насильство існує, і значна частина молодих людей має 

подібний досвід.  

5. Це не твоя провина. Будь-який досвід насильства ніколи не є провиною людини, яка 

зазнала насильства, натомість - це відповідальність особи, яка вчиняє насильство.  

6. Ти не повинен/-на залишатися наодинці з цим. Є люди, які можуть допомогти.  
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Молода людина може очікувати від вас обіцянки зберігати конфіденційність щодо того, що 

з нею сталося. Якщо особа є повнолітньою, то, звичайно, конфіденційність може 

зберігатися, і ця особа сама вирішує чи звертатися за подальшою підтримкою. Якщо ж ви 

тренер/-ка або молодіжний працівник, який працює з молодими людьми віком до 18 років, 

вам потрібно зв’язатися з іншими фахівцями чи службами, які можуть допомогти. У цьому 

випадку вам потрібно буде порушити конфіденційність, але важливо це зробити так, щоб 

захистити молоду особу та допомогти їй вийти із ситуації небезпеки. Будьте відкритими, 

поясніть, що ви будете робити і що вам доведеться поговорити з кимось іншим 

(спеціалістом) – людиною, яка зможе її підтримати, і допомогти спланувати дії, щоб 

молода особа могла повернутися до безпечного місця. Якщо ви проводите семінар у 

школі чи університеті, цими контактними особами можуть бути шкільна медсестра, 

соціальний педагог, практичний психолог.  

У більшості випадків навчальні заклади мають спеціальну політику та процедури щодо 

реагування на інформацію про насильство. Перед проведенням семінару важливо 

ознайомитись із цими процедурами, а також із нормативно-правовими актами, що 

регулюють зобов’язання державних установ щодо захисту неповнолітніх (список 

відповідних регуляторних документів див. у Використаних джерелах). 

Проконсультуйтеся із молодою людиною щодо того, який, на її думку, найкращий спосіб 

змінити ситуацію та запропонуйте їй інформацію про місцеві служби підтримки, телефони 

довіри, кризові кімнати, служби психологічної підтримки, які мають експертні знання з 

питань ґендерно зумовленого насильства. У випадку, коли ви оцінюєте, що молодій 

людині загрожує безпосередня небезпека або ситуація високого ризику, можливо, вам 

доведеться негайно звернутися до поліції або служби підтримки постраждалих. 

 

 

БАЗОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЩОДО ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА   

 

Насильство  

Насильство – це засіб контролю та утиску, який може включати емоційну, соціальну чи 

економічну силу, примус чи тиск, а також фізичну шкоду. Воно може бути відкритим, у формі 

фізичного нападу або погрози застосування зброї; воно також може бути прихованим, у 

формі залякування, погроз або інших форм психологічного чи соціального тиску.  

Людина, яка зазнає насильства, змушена поводитись належним чином або діяти проти 

своєї волі через острах застосування насильства.  

Насильство може бути одноразовим актом або низкою шкідливих дій, вчинених однією 

особою стосовно іншої особи або групою людей проти однієї особи або групи осіб.  

Насильство є результатом свідомих дій людини і характеризується такими основними 

ознаками (за Єжи Малібрудою): 

1. Умисність – умисна дія проти когось, конкретної особи (з наміром досягнення бажаного 
результату); 
2. Спричинення шкоди  
3. Порушення прав і свобод людини 
4. Значна перевага сил (фізичних, психологічних, пов’язаних із вищою посадою тощо) 
того, хто чинить насильство.  

В українському законодавстві для визнання насильства вважається достатнім наявність 

трьох перших ознак. 
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Колесо (або цикл) насильства - це теорія соціального циклу, розроблена у 1979 році 
Ленор Едною Уолкер, американською психологинею, для пояснення зразків поведінки у 
насильницьких стосунках, яку часто використовують для пояснення взаємодії у випадках 
домашнього насильства. За цією теорією, цикл має 4 фази, проміжки між якими з часом 
стають все більш короткими: 

1. Наростання напруги в стосунках 
2. Вибух 
3. Спустошення 
4. Примирення 

 

 

 

Різниця між насильством та зловживанням 

Незважаючи на те, що насильство та зловживання часто використовуються як 

взаємозамінні, існують деякі відмінності між зловживанням та насильством, які варто 

розглянути, особливо, коли вони використовуються в контексті насильства з боку інтимних 

партнерів. Зловживання відбувається, коли слова, поведінка та вчинки людини навмисно 

спрямовані на заподіяння шкоди іншій людині. Якщо певна поведінка негативно впливає, 

обмежує або зупиняє людину у виборі щодо власного тіла, свого добробуту та життя, або 
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якщо ця поведінка фактично бере під контроль тіло, добробут чи життя іншої людини, тоді 

ця поведінка є зловживанням.  

Насильство перетворюється на насильство, коли нездорова поведінка є більш 

систематизованою і використовується комбінація образливих, таких, що принижують 

гідність, образливих форм поведінки. Насильство стає насильством, коли воно змушує 

людину втратити почуття безпеки і почати боятися за своє життя. Насильство впливає на 

всі аспекти нашого добробуту - фізичний, емоційний, духовний та психічний 

 

Ґендерно зумовлене насильство  

Термін ґендерне насильство використовується для розрізнення загального насильства від 
насильства, спрямованого на особу чи групу осіб на основі їх статі, ґендеру, ґендерної 
ідентичності / самовираження та сексуальної орієнтації або уявної статі, ґендеру та 
ґендерної ідентичності. 

Ґендерне насильство (ГН) може мати фізичний, емоційний, психологічний або сексуальний 
характер, а також включає загрози застосування насильства, примусу та / або примусового 
контролю. ГН варіюється від найпоширенішого прояву – насильства з боку інтимних 
партнерів, до актів насильства, що здійснюються в Інтернет-просторі. Різні форми ГН не є 
взаємовиключними, і багато випадків насильства можуть відбуватися одночасно і 
посилювати один одного.  

В Україні на законодавчому рівні термін ґендерно зумовлене насильство відсутній. 

Натомість, закон визначає, що таке насильство за ознакою статі (4) – діяння (дії або 

бездіяльність), спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї 

чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції жінок і чоловіків (становище, 

обов’язки тощо), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх 

непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи 

страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті. 

 

Сексуальне насильство  

Сексуальне насильство є формою ґендерно зумовленого насильства і охоплює будь-які дії 

сексуального характеру, спроби таких дій, небажані коментарі сексуального характеру або 

будь-які інші дії спрямовані проти сексуальності людини з боку іншої людини, незалежно від 

їх стосунків, у будь-яких умовах. 

Сексуальне насильство може мати різні форми і включає зґвалтування, зґвалтування в 

шлюбі, спробу зґвалтування, сексуальне насильство, сексуальні домагання, сексуальну 

експлуатацію, порнографію без згоди, сексуальне насильство, сексуальні знущання, 

вимушену вагітність, примусову стерилізацію, примусовий аборт, примусову сексуальну 

роботу, торгівлю людьми, сексуальне рабство, примусове обрізання, кастрацію. 

Згідно законодавства України, сексуальне насильство  – форма насильства, що включає: 
1) будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди; 
2) будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно дитини незалежно від її згоди, 
або в присутності дитини; 
3) примушування до акту сексуального характеру з третьою особою;  
4) а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, 
у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. 
 
Навіть перебуваючи у тривалих стосунках, люди можуть відчувати сексуальний примус, 

 
4 Закони України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
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страждати від насильства та експлуатації. Часто саме дівчата та жінки стають об’єктами 
такого насильства. Сексуальне насильство ніколи не відбувається з вини жертви, за нього 
несе відповідальність лише людина, яка вчиняє таке насильство.  

Сексуальне насильство пов’язане зі збільшенням ризику інфікування ВІЛ.  

Коротко- та довгострокові наслідки, до яких призводить сексуальне насильство можуть як 

фізично, так і психологічно виснажувати постраждалу особу, тим більше, якщо вона 

залишає такі факти у абсолютній таємниці. 

Переважна більшість випадків сексуального та ґендерно зумовленого насильства 

вчиняються проти жінок чоловіками. Більшість актів сексуального та ґендерно 

зумовленого насильства щодо хлопців та чоловіків також вчиняються чоловіками. 

 
Сексуальні домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, 
залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, 
матеріального чи іншого підпорядкування5. 
 
 
Психологічне насильство - це форма домашнього насильства, що включає словесні 
образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, 
інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній 
сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою 
безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити 
себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи6. 
 

Примус - це примушення або спроба змусити іншу особу до певної поведінки проти її волі, 

використовуючи погрози, словесні наполягання, маніпуляції, обман, культурні очікування чи 

економічну силу.  

 

Сексуальний примус – форма ґендерно зумовленого насильства. Люди можуть зазнавати 
різних форм сексуального примусу: від емоційного маніпулювання, обману, фізичної сили 
та погроз до залякування та економічних стимулів. Примусовий секс і зґвалтування може 
статися де завгодно, в тому числі, вдома, в сім'ї чи в інтимних стосунках, а також в 
середовищі, яке зазвичай вважається безпечними, таке як школа чи релігійна установа. 
Поширеність примусового сексу суттєво зростає в певних ситуаціях: під час війни, в таборах 
біженців, в тюрмах, в секс-бізнесі, і в ситуаціях секс-трафіку чи рабства. Дотик до чийогось 
тіла без її/його згоди також може бути формою примусу.  

Незалежно від обставин, за яких це відбувається, сексуальний примус може мати серйозні 
наслідки: емоційні проблеми (почуття незахищеності, самотності та депресії), фізичні 
травми. Секс з примусу ймовірніше, ніж секс за взаємною згодою, може призвести до 
небажаної вагітності, інфікуванню ВІЛ або іншими інфекціями, що передаються статевим 
шляхом. 

Через те, що дітей вчать підкорятися дорослим, хлопчики й дівчата іноді відчувають, що 
вони повинні погодитись, якщо дорослий спонукає або просить сексу. Оскільки дівчат часто 
вчать підкорятися хлопцям і чоловікам, вони можуть відчувати, що повинні погодитися на 
секс, незалежно від своїх власних бажань. Такі випадки не є прикладами обдуманої, 
інформованої та добровільної згоди. 

 
5 Стаття 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
6 Стаття 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
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Сексуальний примус завжди є порушенням прав людини, незалежно від того, де, коли, і як 

це відбувається. 

 
Експлуатація - це всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, 
примусова праця або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, 
підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над 
людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусова вагітність або 
примусове переривання вагітності, примусове одруження, примусове втягнення у зайняття 
жебрацтвом, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо7. 
 

Жертва / постраждала особа – особа, яка зазнали сексуального та ґендерного 

насильства. Хоча до жертви слід ставитись із співчуттям та чуйністю, називати таку 

людину постраждалою особою краще, адже це визнає її (потенційну) силу та стійкість. 

Однак іноді жертва сексуального та ґендерного насильства залишається жертвою, 

незважаючи на особисті зусилля та зовнішню підтримку.  

Законодавство України містить терміни: 

- особа, яка постраждала від домашнього насильства / постраждала особа, 

- дитина, яка постраждала від домашнього насильства / постраждала дитина - особа, 

яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або 

стала свідком (очевидцем) такого насильства8. 

 

Винуватець / кривдник  

Згідно із визначенням Європейського інституту ґендерної рівності9, винуватцем 

(правопорушником) є особа, яка навмисно застосовує насильницьку та жорстоку поведінку 

для контролю над своїм партнером чи колишнім партнером, незалежно від того, чи було 

їм пред'явлено звинувачення, притягнуто до кримінальної відповідальності чи засуджено. 

Законодавство України визначає особу, яка вчинила насильство у будь-якій формі як 

кривдника. 

 

Згода 

Найголовніший аспект, який слід враховувати, коли мова йде про сексуальні стосунки та 
сексуальне насильство, –  це згода. Згода –  це вільна, без примусу, свідома, 
поінформована, добровільна згода про участь у будь-якому виді сексуальної активності. 
Згода завжди має бути надана у тверезому стані, чесною, висловленою словами та 
взаємною.  

• Згода завжди має бути свідомим вибором. Згода походить від почуття особистої 
свободи волі та самовизначення, відчуття свободи сказати «так» чи «ні» без тиску, 
примусу чи залякування. Якщо партнер не може прийняти «ні» як відповідь, то 
справжньої згоди немає.  

• Згода завжди активна. Тільки чітке, словесне, добровільне «так» (сказане особисто) 
–  це «так». Те, що ви не сказали «ні», не означає, що сказали «так». Також зверніть 
увагу на мову тіла. Якщо людина сказала «так», але мова її тіла говорить «ні» 
(наприклад, вона має закриту позу, незацікавлена, байдужа, повернена в інший бік, 

 
7 Примітка 1 статті 149 Кримінального Кодексу України 
8 Стаття 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
9 European Institute for Gender Equality - https://eige.europa.eu  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#w1_4
https://eige.europa.eu/


14 
 

каже, що її щось непокоїть чи болить тощо), тоді згоди немає. 

• Згода – це сексуально. Всупереч поширеній думці, наявність чіткої згоди не вбиває 

романтичну, сексуальну атмосферу. Насправді це задає правильний тон здоровим 

стосункам чи сексуальним стосункам. Це зменшує стрес і допомагає розслабитися, 

тому що вам не потрібно робити припущення, які потім можуть виявитися 

неправильними. Це також підвищує впевненість, оскільки дає можливість проявити 

себе та свої бажання та дізнатися, що подобається вам та вашому партнерові.  

• Єдиний спосіб переконатись, що у вас є згода - це запитати про неї, навіть якщо 

спочатку це здається трохи незручною. «У тебе все гаразд?», «Ти хочеш це 

зробити?», «Чи тобі так комфортно?», «Хочеш, щоб ми продовжили?». Важливо 

уважно ставитися до особистих кордонів партнера/-ки та завжди поважати його чи її 

відповідь.  

• Згода базується на однаковому рівні влади. Якщо людина є неповнолітньою, у 

нетверезому стані, спить або перебуває у іншому вразливому становищі, вона не 

може надати згоду.  

• Згода - це також процес. Згода вимагає багато розмов у середовищі довіри. Те, що 

ви дали згоду на певний тип сексуальних дій, не означає, що ви погоджуєтесь на усі 

інші типи сексуальних дій. Наприклад, вам комфортно займатися петінгом чи 

оральним сексом, але, можливо, ви не хочете "пройти весь шлях". Або вам можуть 

подобатися деякі сексуальні практики, але не інші. Це також означає, що ви не 

можете коли-небудь змінити свою думку. Якщо ви давали згоду на секс у минулому, 

це не означає, що ви будете хотіти займатися сексом кожен раз. Перш ніж почати 

будь-яку сексуальну діяльність (поцілунки, дотики, статевий акт тощо), вам слід 

переконатися, що ви та ваш партнер/-ка повністю усвідомлюєте, що таке сексуальна 

активність, і обоє охоче погоджуєтесь брати у ній участь. 

 

Що породжує СГЗН?  

Нормалізовані переконання щодо ґендеру, токсичної маскулінності та толерантне 

ставлення насильства. 

Вчені10 визначають різні фактори, які збільшують ймовірність вчинення, терпимості та 

навіть прийнятності ґендерного насильства. До цих факторів належать:  

• Ґендерна нерівність, підкріплена нормативними переконаннями щодо типово жіночих та 

чоловічих сфер, відносної цінності цих сфер у суспільстві та законного розподілу влади між 

жінками та чоловіками у кожній сфері. 

• Традиційні, жорсткі ґендерні концепції маскулінності, які пов’язують маскулінність із 

контролем, домінуванням та конкуренцією, а жіночність – із турботою та вразливістю. Крім 

того, норми та структурна нерівність, що надають чоловікам контроль над жінками та 

повноваження щодо прийняття рішень щодо розподілу ресурсів у політичній та економічній 

сферах.  

• Зображення у популярних ЗМІ чоловіків та жінок у стереотипних ролях, а також 

зображення насильницьких дій як корисних та успішних, при цьому часто насильство 

зображується як щось сексуально-привабливе, зображуючи жінок у ролі доступних та 

вразливих сексуальних предметів.  

• Установки, що толерують, підтримують насильство загалом, а також такі, коли насильство 

вважається прийнятним та навіть бажаним як спосіб вирішення конфліктів.  

 
10 Хагеманн-Уайт та співавт. (2010) 
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• Групи однолітків (особливо в підлітковому віці), що підтримують сексистську поведінку чи 

насильство та посилюють ворожу маскулінність та агресію. Нездатність закладу чи 

установи санкціонувати ґендерне насильство, наприклад, ігнорування вчителями випадків 

ґендерного насильства чи булінгу у школі, низький рівень переслідувань та покарань 

людей, які здійснюють СГБ, з боку правосуддя, жорстокість міліції щодо людей різного ґ 

ґендеру чи сексуальної орієнтації тощо. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ МОДУЛЯ  

 

Тривалість  Вид діяльності11 

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  

 

 

 
11 Приклади альтернативних вправ до деяких етапів модуля наведено у Додатку 1. 
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ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ В РАМКАХ МОДУЛЯ 

 
 

ПРИВІТАННЯ, ВСТУП 

Тривалість: 5 хвилин 
 
 

ВПРАВА НА ЗНАЙОМСТВО  «МИ СХОЖІ?»  

Тривалість: 20 хвилин 

Інструкція: 

1. Запропонуйте учасники та учасниці певний час вільно ходити по кімнаті, говорячи 
кожній людині, яку зустрічають, по 2 фрази, що починаються словами: «Ти на мене 
схожий/схожа тим, що...», «Ми різні в тому, що..».  

(Інший варіант завдання: у парах 2 хвилини вести розмову на тему «У чому ми 
схожі»; потім 2 хвилини – на тему «У чому наша відмінність») 

2. Питання для обговорення: 

- Легко чи складно було виконувати завдання? Що саме було складно?  

- Які ви зробили відкриття під час виконання завдання і отриманих відповідей?  

3. Приведіть групу до висновку, що усі різні і ми маємо право на ці відмінності, ніхто 
не може нас змусити бути іншими. Водночас, між нами багато спільного, і це нас 
об’єднує, допомагає порозумітися. 

 

 

ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ 

Тривалість: 15 хвилин 
Матеріали: фліпчарт та папір або дошка для записі, маркери або крейда. 

Інструкція: 

1. Запропонуйте групі подумати, які правила важливо прийняти, щоб кожна і кожен 
почувалися під час зустрічі комфортно тим більше, коли йтиметься про проблему 
насильства. 

2. Під час обговорень та прийняття правил роботи, особливу увагу зверніть на правило 
конфіденційності. Воно стосується не лише «невиносу» персональної інформації за межі 
групи, але й того, що учасниці та учасники, які вирішать поділитися своїм персональним 
досвідом чи досвідом знайомої людини щодо насильства, зважили своє рішення. ЦЕ тим 
більше важливо, якщо учасники знайомі між собою і продовжать комікувати після 
проведення тренінгу. Наголосіть, що наприкінці заняття ви обов’язково надасте 
інформацію про служби та сервіси, до яких можна буде звернутися по допомогу чи 
підтримку у разі потреби, щоб вирішити проблему насильства у власних стосунках або 
допомогти іншим людям це зробити. 

3. Результатом обговорення щодо правил роботи на заняття має бути список із правил, 
з якими згодні усі учасниці та учасники. Бажано, щоб їх кількість не перевищувала 7 
пунктів. Нумерувати правила не потрібно. Список може включати такі основні пункти: 

• Добровільність  

• Я-висловлювання 

• Прийняття різноманітності  

• Конструктивна критика 

• Правило «вільної ноги» 

• Гаджети – на вібро-режим 

• Конфіденційність 
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ВПРАВА «НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ»  

З’ЯСУВАННЯ ОЧІКУВАНЬ 

 
Тривалість: 20 хвилин 
Матеріали: роздатковий матеріал із незакінченими реченнями, ручки / олівці. 

Інструкція: 
1. Роздайте учасникам/учасницям аркуші паперу, на яких написано такі незакінчені 
речення:  

а) від тренера/-ки я очікую... 

б) від інших учасників/-ць я очікую... 

в) від себе я очікую... 

г) мета, яку я маю намір досягнути – ….  

2. Запропонуйте усім відповісти на запитання одразу або після короткого обговорення в 
парах, малих групах, всією групою, потім зберіть заповнені аркуші.  

3. Коли тренінг/заняття завершиться, ці аркуші можна роздати учасникам/-цям знову, щоб 
вони могли вирішити, якою мірою тренінг задовольнив їхні очікування.  

 

 

 

В ЧОМУ РІЗНИЦЯ: КОНФЛІКТ, НАСИЛЬСТВО, БУЛІНГ? СТАТЬ І ҐЕНДЕР? 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК 

 
Тривалість: 15 хвилин 
Матеріали: презентація (за наявності). 

Інструкція: 
1. Запитайте учасників та учасниць, як вони розуміють поняття «конфлікт», 

«насильство», «булінг». Що між ними спільного та в чому різниця? 
2. Дайте точне визначення цих понять:  

 
Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє 

загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, 

що супроводжуються складними колізіями; ситуація, в якій кожна зі сторін 

намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони. Передбачає 

рівність сил у протистоянні. 

Натомість насильство засноване на зловживанні владою і контролем.  

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає насильство як навмисне 
застосування фізичної сили або влади, фактичне (здійснене) або у формі погрози, 
спрямоване на себе чи іншу особу чи групу осіб, яке спричиняє або з великою 
ймовірністю може спричинити тілесні ушкодження, психологічну травму, смерть, 
відхилення у розвитку або депривацію12. 
 
! Тілесні пошкодження або психологічна травма, отримані внаслідок випадкового 
падіння, дорожньо-транспортної пригоди, не є насильством. Удар, нанесений у бійці 
з метою самозахисту – дія, яку теж не можна вважати насильством, якщо людина 
захищалася і не бажала навмисно завдати фізичної шкоди або інших збитків.  

 

 
12 World Report on Violence and Health. WHO, 2002 
   https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/  

https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/
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Насильницькими також вважають дії, в яких застосовують не фізичну силу, а владу 
над людиною, тобто погрози, примус, шантаж і залякування. Якщо особа, яка має 
владу над іншою особою, проявляє до неї зневагу, відмовляє в турботі та допомозі, 
такі дії також вважають насильством. 
Булінг  ̶  це повторювані акти різних видів насильства і знущань з боку однієї особи 
або групи осіб щодо особи, яка не може себе захистити.  
Булінг має деякі особливості: 
1) булінг асиметричний: з одного боку – кривдник, який має владу й перевагу у 
фізичній та / або психологічній силі, з іншого – потерпілий, який такою силою не 
володіє і гостро потребує підтримки і допомоги третіх осіб; 
2)  булінг здійснюють навмисно – він спрямований на нанесення фізичних і 
душевних страждань людині, яка стала ціллю булінгу; 
3)  булінг позбавляє потерпілого впевненості в собі, руйнує здоров'я, 
самоповагу й людську гідність; 
4)  це груповий процес, який стосується не тільки кривдника та потерпілого, а й 
свідків насильства, всього класу/групи, де він відбувається; 
5) він майже ніколи не припиняється сам собою: завжди потрібен захист і 
допомога – постраждалим, кривдникам і свідкам. 
 
Кібербулінг – використання мобільних телефонів, електронної пошти, Інтернету, 
соціальних мереж, блогів, чатів для переслідування людини, поширення її 
конфіденційної інформації, пліток, ганебних і образливих повідомлень. Кібербулінг 
можуть чинити через показ і відправлення різких, грубих або жорстоких текстових 
повідомлень, передражнювання жертви в режимі онлайн, розміщення у відкритому 
доступі особистої інформації, фото або відео, щоб заподіяти шкоди жертві або 
збентежити її; створення фальшивої електронної пошти, веб-сторінки, облікового 
запису в соціальних мережах для переслідування і знущань над іншими від імені 
жертви. Кібербулінг відрізняється від інших видів насильства тим, що дозволяє 
кривдникові зберігати анонімність і, таким чином, уникати відповідальності за свої 
дії. 

 
 

3. Запитайте, чи добре розуміють присутні різницю у поняттях «стать» та «ґендер». 

За потреби, коротко поясніть терміни, описані нижче або проведіть вправу 

«Павутинки слів» (див. Альтернативні вправи).  

Стать (англ. sex) – сукупність генетичних, морфологічних та фізіологічних 
особливостей, що забезпечують статеве розмноження організмів.  

- Стать стосується біологічних відмінностей між жінками та чоловіками. 

- Стать означає ті анатомо-біологічні особливості людей (первинні статеві ознаки), на 
основі яких вони визначаються як чоловіки або жінки. 

- Статеві відмінності не залежать від класу, релігії, етнічного походження чи касти. 

- Статеві відмінності не змінюються у часі. 

- Основні статеві відмінності: жінки у період статевої зрілості виношують дитину, 
годують грудьми, мають менструальний цикл; чоловіки у період статевої зрілості 
продукують сперматозоїди. 

- Статеві ролі мають універсальний характер. 

 

Ґендер – це соціальна стать людини. Це складний соціокультурний процес формування 
(конструювання) суспільством відмінностей у чоловічих та жіночих ролях, поведінці, 
ментальних та емоційних характеристиках. 

Додатково можна пояснити наступне: 

Ґендерні ролі – соціально очікувана поведінка жінок і чоловіків, пов’язана з їхнім 
статусом у певних культурних умовах, у певному суспільстві, та в конкретному 
історичному часі. Ґендерні ролі: 
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- усвідомлюються в процесі виховання та навчання, 

- різні в різних культурах та часових рамках, 

- змінюються з плином часу, 

- змінюються відповідно до соціального та економічного рівнів розвитку, 

Ґендерні стереотипи – загальноприйняті усталені уявлення про роль і місце 
жінок і чоловіків в суспільстві. Ґендерні стереотипи закріплюють існуючі ґендерні 
відмінності і взаємовідносини, які у більшості випадків є упередженими та 
дискримінаційними за ознакою статі. 

Ґендерні стереотипи – це саме соціальні (а не біологічні) стереотипи поведінки, 
обумовлені приналежністю до жіночої чи чоловічої статі. 

Приклади стереотипів щодо жінок: «Основне призначення жінки – це родина і 
діти.», «Жінка вважається успішною тільки тоді, коли вдало виходить заміж.», 
«Жінкам на роботі платять менше, тому що вони менш компетентні працівники, 
ніж чоловіки.»  

Приклади стереотипів щодо чоловіків: «Цінність чоловіка визначається його 
заробітком та успішністю на роботі.», «Чоловік повинен бути знаючим і 
компетентним.», «Чоловік повинен виказувати мало почуттів і вирішувати свої 
емоційні проблеми без сторонньої допомоги.». 

 

 

ВПРАВА «СТАТЬ, ҐЕНДЕР, ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, СЕКСУАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ – 
ЧИ ВОНИ ПОВ’ЯЗАНІ? ЧИ НІ…» 

Тривалість: 45 хв 
Матеріали: фліпчарт та папір бо дошка для записів, маркери, роздатковий матеріал із 

контурами людини, ручки / олівці. 

Інструкція: 
1. Орієнтовний вступ: ми часто чуємо такі слова, як ґендерна ідентичність, ґендерна 

експресія, статеві особливості, сексуальна орієнтація та ЛГБТІК+, але не усі з нас знають, 

що саме вони означають та як вони співвідносяться між собою. 

2. Цей малюнок (схема із зображенням людини) допоможе нам краще зрозуміти, що ми 

маємо на увазі, коли вживаємо ці поняття.  

3. Вкажіть на мозок, де написано «Ідентичність». Ґендерна ідентичність - це те, ким ми, у 

своїй голові, сприймаємо себе, до якої статі ми належимо. Ґендерна ідентичність також 

пов’язана з тим, наскільки ми відповідаємо (або не відповідаємо) наявним варіантам 

ґендеру, доступним у суспільстві (тобто чоловічим та жіночим). 

4. Вкажіть на серце, де написано «Привабливість, потяг». Привабливість - це різні 

способи, в які ми почуваємось привабливими для інших людей, а також те до яких людей 

ми самі відчуваємо потяг. Це і є сексуальна орієнтація, адже ця категорія  класифікуються 

на основі нашої статі та статі тих, до кого ми відчуваємо потяг.  Чоловік, якого приваблює 

жінка, є гетеросексуальним і навпаки, особа, яку приваблюють люди тієї самої статі, є 

гомосексуальною. Людина, яку приваблюють обидві статі, є бісексуальною. Людина, яку 

інші приваблюють лише романтично, але не сексуально, є асексуальною тощо. 

5. Ближче до середини фігурки людини є "Стать". Стать – це біологічна стать, тобто 

фізичний склад нашого тіла, а особливо тих частин тіла, які ми називаємо статевими 

ознаками – основні зовнішні риси, з якими ми народилися (статеві хромосоми, гормони, 

внутрішні та зовнішні статеві органи) та вторинні, які ми можемо розвинути в подальшому 

житті (фігура тіла, ширина тазу, ширина плечей, розвинені груди та м’язи, розподіл 

волосся та жиру на тілі тощо). 
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6. Зліва у нас є рядок, що вказує на всю діаграму. Це означає "самовираження, експресія". 

Ґендерне самовираження – це ті різні способи самовираження через наші дії, одяг, 

аксесуари, стиль, манеру поведінки. 

7. Зараз ми розглянемо ці категорії більш детально. Почнемо з біологічної статі. 

Запитайте учасників:  

- Що ви думаєте, почувши термін «біологічна стать»? 

- Що визначає нашу біологічну стать? 

- Як ви думаєте, чи всі люди народжуються на 100% чоловіками чи 100% жінками? 

8. Поясніть, що деякі люди народжуються зі статевими ознаками, що притаманні одразу 

обом статям – таких людей називають інтерсекс людьми. У світі їх менше 2%.  

9. Перехід до поняття ґендерної ідентичності. Запитайте учасників: 

- Що визначає нашу ґендерну ідентичність? (соціальні ролі, ґендерні норми, ґендерні 

уявлення про риси особистості, соціальні очікування тощо). Чи можете ви навести 

кілька прикладів? 

- Бінарна модель розділяє соціальну стать (гендер) на жіночу та чоловічу.  

Як ви думаєте, чи всі люди, народжені із вагінами, мають однакову ґендерну 

ідентичність і однаково виражають свою „жіночність”?  

І чи всі люди, народжені з пенісами, мають однакову ґендерну ідентичність і 

однаково виражають „маскулінність”?  

Чи завжди «жіночість» виражається в тому, щоб бути чуйною, доброю, виховувати 

та піклуватися про свою зовнішність?  

Чи завжди «маскулінність» виражається через жорсткість, лідерство, авантюризм? 

- Хто визначає нашу ґендерну ідентичність? Суспільство чи ми самі? 

10. Поясніть, що ґендерна ідентичність – це спектр.  

Ґендерна ідентичність також визначається кожною людиною для себе відповідно до 

власного сприйняття особистості. Існує різний ступінь, до якого хтось може проявляти 

ґендерну ідентичність, на відміну від статі, яку людині присвоюють при народженні. (Тут 

можна  пояснити про небінарних людей, квір, цис-ґендерів).  

11. Поняття, пов’язане з ґендерною ідентичністю, - це ґендерне самовираження.  

Під час ґендерного самовираження люди часто думають про зачіски, догляд, макіяж, одяг, 

невербальні манери та інші речі, які ми бачимо зовні. Знову ж бінарний спосіб, яким люди 

зазвичай описують різні способи відображення наших ґендерів – це „жіночність” та 

„маскулінність”.  

Запитайте учасників: 

- Чи вважаєте ви, що існують різні ступені "маскулінності" та "жіночості", з якими 

хтось може ідентифікуватись? Наприклад, чи всі люди, які ідентифікують себе як 

жінки, виявляють однаковий ступінь жіночності? Чи всі люди, які ідентифікують 

себе як чоловіки, виявляють однаковий ступінь маскулінності? Чи можете ви 

навести кілька прикладів? Чи можуть жінки проявляти певний ступінь 

маскулінності? А чоловіки - певний ступінь жіночності? Чи можуть люди, які не 

ідентифікують себе як чоловіків чи жінок, проявляти жіночність та / або 

маскулінність? 

- Маскулінність і жіночність - це соціальні конструкти. Як ви думаєте, що це означає? 

- Чи, на вашу думку, ми можемо змінити своє сприйняття стосовно того, що 

означають ці поняття? 
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- Чому важливо розуміти ґендерну ідентичність та ґендерне самовираження інакше, 

ніж лише через призму бінарності? 

12. Тепер перейдемо до сексуальної орієнтації. Люди відчувають потяг (чи ні) у різний 

спосіб. Два поширені способи, як люди описують потяг, який вони можуть відчувати, або ж 

не – це „сексуальний” та „романтичний”. Ви можете сприймати сексуальний потяг як потяг 

до фізично  інтимних форм поведінки, таких як дотики, поцілунки або статеві контакти, а 

романтичний потяг як потяг до соціально-інтимних форм поведінки, таких як флірт чи 

побачення. Хтось відчуває і те, і інше, хтось - лише одне, а хтось - нічого. І в рамках цього 

досвіду потягу ми часто зосереджуємось на статі інших людей, які нас приваблюють.  

Запитайте учасників: Які сексуальні орієнтації вам відомі?  

Якщо раніше не йшлося про асексуалів, бісексуалів, пансексуалів, полісексуалів тощо, 

поясніть, що означають ці терміни.  

13. Ще раз поясніть, що сексуальна орієнтація – це спектр, і людина може ідентифікувати 

себе в будь-якому місці спектру, відносячи себе до будь-якого типу ґендерної ідентичності 

та ґендерного самовираження. 

14. Тепер, коли ви дослідили різні концепції, чи вважаєте ви, що стать, ґендерна 

ідентичність та ґендерне самовираження - це одне й те саме? Ви можете пояснити, чому / 

чому ні? 

15. Як щодо ґендеру та сексуальної орієнтації? Вони однакові чи ні? Ви можете пояснити 

на кількох прикладах? 

16. На дошці / фліпчарті напишіть: особистість ≠ самовираження ≠ стать  та  ґендер≠ 

сексуальна орієнтація. 

17. Накресліть лінію на дошці, фліпчарті та скажіть, що ця лінія являє собою континуум і 

що в цьому спектрі люди можуть ідентифікувати себе в будь-якому місці цього спектра. 

18. Запропонуйте учасницям та учасникам подумати, де вони (кожен та кожна) відчувають 

себе у цьому спектрі. Це вправа на саморефлексію, індивідуальну роботу. Не потрібно 

озвучувати свої висновки вголос чи ділитися відкриттями із кимось іншим. 

19. Роздайте роздатковий матеріал зі спектрами. 

20. Ви можете намалювати крапку на кожному континуумі, кілька крапок, щоб вказати 

діапазон, або залишити це поле порожнім – будьте настільки креативні, як хочете, у будь-

якій формі, яка для вас має сенс.  

20. Запитання для рефлексії та загального обговорення: (підсумки, 5 хв) 

- Чого ви навчились із у цій вправі? 

- Що ця діяльність допомогла вам зрозуміти з точки зору припущень, які ми можемо 

робити щодо інших людей? 

- Чому висловлення припущень щодо інших людей може бути небезпечним чи 

шкідливим? 

- Яке головне повідомлення ви берете із собою після цієї вправи? 

21. Повідомлення для роздумів вдома та підсумки: 

Ми часто намагаємося спрощено розглядати питання статі, ґендеру та сексуальної 

орієнтації, класифікуючи людей у групи, і часто - в рамках бінарної системи. Це може 

змусити нас думати, що коли ми знаємо про когось одне, ми можемо заповнити решту із 

порожніх місць. Наприклад, якщо ми дізнаємось, що хтось є жінкою, ми можемо уявити, як 
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ця людина виглядає і кого вона приваблює. Можна припустити, що вона виражає свій 

ґендер по-жіночому, її було створено жінкою при народженні і вона втілює жіночість, і її 

приваблюють виключно чоловіки. Цей образ простий, однак, він не завжди є правильним і 

правдивим. Багато з нас перебувають у різних місцях на наведених вище шкалах і можуть 

зигзагоподібно змінювати їх протягом різних періодів життя так, що подібні припущення та 

норми будуть порушуватися. 

Поради фасилітатору: 

Коли вправа проходить добре, вона може справити сильне враження на учасників/-ць, 

адже ставить під сумнів їхнє розуміння ґендеру та його соціальних наслідків. Це може 

спричинити складні реакції або емоції.  

Запевніть учасників та учасниць, що ці реакції є нормальними, адже ця вправа вимагає 

ставити під сумнів те, що вони до сьогодні вважали своїми „реаліями” щодо статі, ґендеру 

та сексуальної орієнтації. І потрібно вчитися поважати різних людей, не залежно від їх 

ідентичності чи орієнтації. 

 

Примітка 

Для підготовки до заняття, інформацію та вправи для ознайомлення із поняттями стать, 
ґендер, ґендерна ідентичність та сексуальна різноманітність, можна знайти у посібнику 
«Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді» (тема «Стать та 
ґендер», вправа «Чоловічі та жіночі павутинки слів») та посібнику «Здоров’я молоді та 
його складові» (вправа «стать чи ґендер». 

Вправа, наведена у модулі, передбачає більш глибоке та ширше ознайомлення із темою, 
а також допоможе учасницям та учасникам краще зрозуміти власне місце сприйняття та 
вираження цих складових людської особистості. 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ВПРАВИ 

Асексуальність - визначення людей, які не мають статевого потягу. При цьому деякі 
асексуальні люди можуть з певних, наприклад, соціально обумовлених мотивів іноді 
вступати у інтимні (сексуальні) стосунки, проте це не робить їхню асексуальність 
«несправжньою». Асексуальність – це не те саме, що антисексуальності, яка є свідомою 
відмовою від сексуальних контактів за наявності статевого потягу. 

Бісексуальність – це сексуальний та/або романтичний потяг і до жінок, і до чоловіків. 
Іноді бісексуальність також розглядається як потяг до всього ґендерно-статевого спектру, 
тобто людей будь-якої статі та ґендеру. Цей підхід бере витоки з бінарної системи, в якій 
усе можливе ґендерне розмаїття зводилося до категорій «жіночого» та «чоловічого». За 
такого розуміння поняття бі- стає майже тотожним до пансексуальності. 

Гетеросексуальність – орієнтація в своїй сексуальній активності (в якості об’єкту 
романтичних стосунків, еротичного потягу чи сексуальних взаємин) чоловіків до жінок, або 
ж жінок до чоловіків. 

Гомосексуальність – орієнтація в своїй сексуальній активності (в якості об’єкту 
романтичних стосунків, еротичного потягу чи сексуальних взаємин) до осіб своєї ж статі 
або ґендеру. 

Інтерсексність – це коли у людини через різні варіації хромосомного набору первинні 
статеві ознаки мають різний прояв (раніше інтерсексність називали 
герматофродитизмом). Описано близько 40 інтерсекс-варіацій. Інтерсексність не є 
захворюванням, а відображує варіативність людських організмів і унікальність кожної 
людини. Інтерсекслюди можуть мати різні види ґендерних ідентичностей і сексуальних 
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орієнтацій. Багато людей можуть прожити все життя й нічого не знати про свій інтерсекс-
статус або виявити його випадково. Інші ж можуть знати про свою особливість, однак не 
знати, що вона є інтерсекс, через низький рівень інформованості медичних працівників. 
Наразі, на жаль, інтерсекс-варіації називають «синдромами» й «патологіями розвитку» 
чоловічої або жіночої статі, які часто «виправляють», проводячи примусові хірургічні 
операції над немовлятами.  

Квір – загальний термін на позначення ЛГБТ+, тобто людей, що не є гетеросексуальними 
або цисґендерними. 

Пансексуальність – романтичний та сексуальний потяг до людей незалежно від їхньої 
статі, ґендерної ідентичності чи експресії. Для пансексуальних людей стать і ґендер при 
виборі партнерки чи партнера не мають ніякого значення – важлива лише особистість 

людини.  

Полісексуальність – це небінарна сексуальна орієнтація, що передбачає потяг до кількох 
ґендерів, але не до всіх (як у випадку пансексуальності), і не обов’язково лише до 
чоловіків та жінок (як у випадку з бісексуальністю). Для кожної людини полісексуальної 
орієнтації набір ґендерів та їхніх варіацій, які її приваблюють, індивідуальний.  

Цис-ґендер – термін, що позначає людей, чия ґендерна ідентичність збігається з їх 
біологічною статтю. 
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РОБОЧИЙ АРКУШ ДЛЯ ВПРАВИ «СТАТЬ, ҐЕНДЕР, ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, СЕКСУАЛЬНА 
ОРІЄНТАЦІЯ – ЯК ВОНИ ПОВ’ЯЗАНІ? ЧИ НІ…» 
 

                                                  

СТАТЬ

 

  Чоловіча                                                               Інтерсекс                                                               Жіноча  

 

 

ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

 

  Чоловік/хлопчик                                        Трансґендер/квір та ін.                                   Жінка/дівчинка 
 

 

СЕКСУАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ

 

  Потяг до жінок             Потяг до обох статей/усіх статей/до жодної зі статей       Потяг до чоловіків 

 

 

(ҐЕНДЕРНЕ) САМОВИРАЖЕННЯ

 

  Чоловіче (маскулінність)                          Андрогінне                          Жіноче (жіночність/фемінність) 
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ВПРАВА «ПОГОДЖУЮСЬ ЧИ НЕ ПОГОДЖУЮСЬ? МІФИ ТА РЕАЛІЇ ПРО ҐЕНДЕРНЕ 

НАСИЛЬСТВО» 

Тривалість: 45 хв 

Матеріали: папери із написами "ПОГОДЖУЮСЬ / НЕ ПОГОДЖУЮСЬ", розміщені у двох 

протилежних сторонах кімнати; список тверджень,  

Примітка: передбачте, щоб вправа проводилась у приміщенні, де є можливість вільно та 

без бар’єрів  пересуватися. Біля паперів із надписами поставте кілька стільців, які можуть 

знадобитися людям, що не можуть проводити багато часу стоячи.  

Інструкція: 

1. Розділіть підлогу кімнати чи класу на дві «секції», використовуючи малярський скотч. З 

одного боку кімнати поставте знак із написом "ПОГОДЖУЮСЬ ", а з іншого боку – знак 

"НЕ ПОГОДЖУЮСЬ". 

2. Поясніть молодим людям, що ви будете зачитувати деякі висловлювання, твердження. 

Ці твердження іноді можуть бути досить складними, щоб визначити чи вони є 

правильними чи помилковими. Тому важливо їх обговорити, і важливою є особиста думка 

кожного та кожного у групі.  

Після того, як група почує кожне твердження, їм потрібно вирішити, погоджуються вони з 

ним чи не погоджуються, і зайняти позицію у просторі, перейшовши до відповідної зони 

кімнати. Чим більше вони згодні із цим твердженням, тим ближче вони стоять до 

“Погоджуюсь”. Аналогічно, чим сильніше вони не погоджуються, тим ближче мають стояти 

до “Не погоджуюсь”. 

Якщо учасники/-ці почуваються невпевнено або не можуть прийняти рішення, вони 

можуть стати посередині кімнати, поруч із розділовою лінією.  

Під час вправи, учасниці/-ки можуть переміщатися, змінювати позицію, якщо вони чують 

аргументи, які спонукали їх передумати. 

4. Перш ніж почати зачитувати висловлювання, нагадайте молодим людям про правила 

роботи групи та поясніть, що кожен має право висловити свою думку, без осуду та з 

повагою до його/її позиції. 

5. Зачитуйте висловлювання по одному. Попросіть учасників не обговорювати 

твердження, допоки кожен та кожна з них не встануть на позицію. 

6. Запропонуйте молодим людям «підтримати» свою позицію, навівши свої аргументи (за 

згоду, незгоду чи невпевненість).  

7. Заохочуйте дискусію між учасниками. Переконайтеся, що обговорення тверджень 

проходять впорядковано, щоб уникнути надмірно хаотичних дискусій.  

8. Після наведення аргументів запитайте, чи відчуває хтось із присутніх, що їм потрібно 

змінити свою «позицію». 

9. Завершіть дискусію, підсумовуючи деякі ключові моменти, базуючись на інформації, 

поданій у Ключах відповідей для фасилітатора (див. нижче) 

Ключові повідомлення та підсумки: 

Міфи про ґендерне насильство, як правило, звинувачують жертву насильства або якийсь 

називають якусь іншу причину, таку як алкоголь, гнів чи психічні захворювання, 

намагаючись виправдати особу, яка здійснює насильство. Як результат, ці міфи 
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відволікають увагу від дій людини, яка здійснює насильство, і яка є відповідальною за 

насильство.  

Насильство – це контроль і панування. Насильники або жорстокі люди роблять 

раціональний та свідомий вибір поводитися так, бути жорстоким стосовно людини, щодо 

якої, на їхню думку, вони мають більше привілеїв або тому, що належать до домінуючої 

групи (домінуюча культура проти етнічних меншин, здорові люди над людьми з 

інвалідністю, гетеросексуальні проти ЛГБТ+, цисґендер проти небінарних / транс-людей, 

чоловіків над жінками, більшість груп проти секс-працівників тощо).  

Розуміння міфів та реалій ґендерного насильства може допомогти нам зосередитись на 

відповідальності людини, яка здійснює насильство, а також на відповідальності, яку ми 

несемо як суспільство, кинути виклик існуючим нормам, що породжують такий тип 

насильства. 

Поради фасилітаторам: 

• Важливо просуватись від твердження до твердження більш-менш швидко, не 

дозволяючи затягувати дискусію щодо конкретного висловлювання. Це може набриднути 

чи демотивувати учасників, і вони можуть втратити інтерес. Як тільки аргументи обох 

сторін будуть надані, і фактично не буде представлено нових аргументів, це знак, що вам 

потрібно перейти до наступного твердження. Не задавайте додаткових запитань після 

кожного виступу, оскільки це стане втомлюючим для молодих людей. Зробіть загальний 

підсумок після обговорення всіх тверджень. 

• Якщо молоді люди підтримують або пропагують стереотипи у своїх аргументах, які не 

заперечуються протилежними аргументами, ви можете зіграти «адвоката диявола» і 

кинути виклик їм зі свого боку. 

• Найважливіше - спробувати розширити бачення молодих людей (кидаючи виклик їх 

уявленням і поглядам), щоб вони могли почати ставити під сумнів і переосмислювати те, 

що вони до цього часу сприймали як належне чи вважали нормою. 

• Оскільки ми відкриваємо проблему насильства, обговорення питання може «потрапити 

додому» деяких учасників, тому важливо, щоб наприкінці вправи і зустрічі ми дали 

посилання на ресурси, де молоді люди можуть отримати підтримку. 

 

Поради щодо адаптації вправи 

Замість того, щоб використовувати метод згоди / незгоди, ви можете надати перелік 

висловлювань як роздатковий матеріал і попросити молодих людей працювати 

індивідуально, визначаючи, чи кожне твердження є міфом чи реальністю. Після того, як усі 

члени групи закінчать, ви можете розглядати ці твердження по одному у загальному колі, 

обговорюючи, чи це міф, чи реальність, і чому. 

 

СПИСОК ТВЕРДЖЕНЬ 

1. Очікувати від людини, що вона обов’язково буде дотримуватися ґендерних норм, є 

ґендерно зумовленим насильством. 

2. Дуже важливо дотримуватися норм нашого суспільства, культури, які визначають ролі 

для жінок і чоловіків, та підтримують нашу систему цінностей. 

3. Люди, які зазнають ґендерного насильства, як правило, слабкі. 
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4. Люди, які вчиняють насильство, часто роблять це тому, що не можуть контролювати 

свій гнів або сильні емоції. Це тимчасова втрата самоконтролю. 

5. Ґендерне насильство в Інтернеті може мати більш негативний вплив на людину, ніж 

насильство, яке відбувається оффлайн. 

6. Ґендерне насильство має місце тому, що людина зробила щось, щоб спровокувати 

насильницьку поведінку. 

7. Ґендерне насильство – це приватна справа. Краще дати людям можливість самостійно 

розібратися у своїх непорозуміннях. 

8. Деякі люди ревнують або контролюють свого партнера/-ку, оскільки хочуть показати 

йому/їй, що вони турбуються про неї чи нього. 

9. Людині легко вийти із насильницьких стосунків. 

10. Більшість людей, які зазнають сексуального насильства, – це молоді, привабливі 

жінки. 

11. Більшість жінок зазнають сексуального насильства, бо були вдягнені певним чином. 

Або ж самі зваблювали людину, яка вчинила насильство щодо них. 

12. Якщо двоє людей йдуть на побачення, що б не відбувалося під час цього побачення, 

це не можна вважати згвалтуванням. 

13. Більшість випадків сексуальних домагань «роздуті». Насправді це були несуттєві, 

незначні випадки або просто погані жарти. 

14. Найчастіше людина зазнає сексуального насильства від когось, кого вона знає, а не 

від незнайомця. 

15. Гомофобія та трансфобія зачіпають лише ЛГБТ+ спільноту. 

 

КЛЮЧІ ВІДПОВЕЙ ДЛЯ ФАСИЛІТАТОРА: 

1. Чекати, що людина буде дотримуватися ґендерних норм, насправді є формою 
ґендерного насильства. Більшість форм ґендерного насильства базуються на 
ґендерних нормах, владі та соціальній нерівності, які вони створюють - насильство 
з боку інтимних партнерів, домашнє насильство, сексуальне насильство, 
гомофобія, трансфобія - прямий результат цього. 

2. Беручи до уваги те, як культура формує нашу ідентичність, цілком природно хотіти 
дотримуватися культурних цінностей, як засобу збереження нашої культури і 
самобутності. Культура часто визначає моральний і правильний спосіб вираження 
нашої сексуальності, а також визначає поведінку чоловіків і жінок та їхнє становище 
в суспільстві. Це стає нашою "нормою", і ми змушені її прийняти. У той же час 
культура та ідентичність розвиваються та є динамічною концепцією, та 
еволюціонують відповідно до конкретних історичних часів та контекстів. Ґендерні 
ролі та сексуальність також повинні бути пов'язані із реалізацією прав людини, а 
саме правом на свободу від дискримінації, домінування, нерівності або 
зловживань. Вільне вираження своєї статі та сексуальності в кінцевому підсумку є 
пошуком щастя та потребою досягти максимального рівня добробуту. У цьому 
контексті нам краще ставити під сумнів певні культурні практики щодо того, 
наскільки вони дотримуються прав людини. У цьому відношенні нам потрібно 
встановити зв’язок між тим, як прищеплення, відтворення та посилення жорстких 
ґендерних норм часто призводить до серйозних порушень прав людини. Деякі дуже 
яскраві приклади включають в себе пошкодження жіночих статевих органів, 
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насильство для захисту честі, примусовий ранній шлюб та феміцид є порушенням 
прав людини. Хоча ці приклади представляють найбільш шкідливі аспекти 
ґендерного насильства (які часто є "виправданими" в контексті культурних норм), 
культурні очікування, що призводять до утисків та підпорядкування жінок та деяких 
вразливих груп, також є формою ГЗН, оскільки вони порушують права людини. 

 

3. Не існує конкретного "портрету" людини, яка частіше зазнає жорстокого 
поводження - це може трапитися із будь-ким. Дуже сильні особи можуть зазнавати 
зловживань через їхні переконання чи думки, або тому, що вони відрізняються від 
інших. Зрештою, ніщо в характері чи поведінці людини не може спонукати вчинити 
насильство. Насильство не провокується, і це завжди вибір і відповідальність 
людини, яка його вчиняє. 

4. Щоб виправдати насильство, люди часто пояснюють його емоційним 
перенапруженням, оскільки хочуть приписувати відповідальність за насильство 
особі, яка його здійснює.  

Проте насильники або жорстокі люди роблять раціональний та свідомий вибір 
поводитись жорстоко до людини, щодо якої (на їхню думку) вони мають більше 
привілеїв. Або тому, що належать до домінуючої групи (домінуюча культура проти 
етнічних меншин, здорові люди над людьми з інвалідністю, гетеросексуальні проти 
ЛГБТ+, цисґендер проти небінарних / транс-людей, чоловіків над жінками, 
більшість груп проти секс-працівників тощо).  

Розуміння міфів та реалій ґендерного насильства може допомогти нам 
зосередитись на відповідальності людини, яка здійснює насильство, а також на 
відповідальності, яку ми несемо як суспільство, кинути виклик існуючим нормам, 
що породжують такий тип насильства. 

5. Усі форми насильства однаково травмують і завдають шкоди добробуту людини.  

Зі зростанням домінування цифрового світу в житті молодих людей, насильство в 
Інтернеті часом може бути більш шкідливим, оскільки воно може бути помітним 
ширше (для набагато більшої кількості людей), а також може тривати довше, 
продовжуючи вплив, який воно має на тих, хто пережив насильство. Наприклад, 
порнографія без згоди, яка розміщується в Інтернеті, може охопити велику кількість 
людей, а її видалення може зайняти багато часу. 

6. Звинувачення постраждалих лише продовжує насильство.  

Людина, яка зазнає насильства, ніколи не винна в насильстві, незалежно від її 
ґендерної ідентичності, статевої експресії, сексуальної орієнтації, одягу, поведінки 
чи способу життя. Ніхто не хоче, щоб над ним знущались, і ніхто не може 
спровокувати насильство. 

7. Насильство проти когось є злочином і серйозним порушенням прав людини; це 
проблема всіх; це не просто непорозуміння між двома людьми.  

Якщо ми мовчимо або не хочемо визнати, або вважаємо, що це не наша проблема, 
ми лише потураємо насильству та допомагаємо підтримувати середовище, де 
дискримінаційна, жорстока та гнітюча поведінка допускається, приймається та 
відтворюється.  

Щоб зупинити насильство, важливо, щоб ми всі ставили під сумнів жорстоку 
поведінку, навіть якщо вона у суспільстві вважається нормою. Це єдиний спосіб 
сприяти соціальним змінам та зробити наше суспільство більш рівним, безпечним 
та справедливим середовищем для всіх. 

8. Кохання і контроль – це не дві сторони однієї медалі. Будь-яка форма ревнощів 
або контролю є формою психологічного насильства, і це не має нічого спільного з 
турботою чи любов’ю. Навпаки, така поведінка є ознакою відсутності довіри, 
невпевненості та свідчить про те, що один із партнерів намагається встановити 
владу над іншою. Людина, яка піклується про свого партнера, не завдає шкоди. 
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Здорові стосунки засновані на рівності, повазі, довірі, взаєморозумінні та свободі 
бути собою. 

9. Це насправді не так просто, як це звучить. Страх бути самотнім чи непривабливим, 
почуття любові / турботи до людини, яка вчиняє насильство, залежність 
(фінансова, психологічна), постійне залякування, страх, що насильство 
продовжиться навіть після розлуки, соціальний тиск (що подумають інші люди), 
переконання в тому, що людина зміниться, і відсутність мережі підтримки – це все 
часто ускладнює людині шлях до розриву насильницьких стосунків. У деяких 
випадках деякі люди, які зазнають насильства з боку інтимних партнерів, схильні 
«романтизувати» нездорову поведінку та виправдовувати це як знак любові, що 
лише формує толерантність до жорстокої поведінки. Однак це не особиста 
невдача, а результат впливу культури і суспільства в цілому, які прищеплюють 
уявлення про те, що певна нездорова поведінка (привласнювання тощо) є 
здоровою. 

10. По суті, будь-яка людина може зазнати сексуального насильства незалежно від 
свого зовнішнього вигляду, віку, одягу чи типу поведінки. Статистика свідчить, що 
кожна третя жінка та кожен четвертий чоловік мали досвід небажаних сексуальних 
контактів у своєму житті з 15 років. Сексуальне насильство над особами ЛГБТ+, що 
має на меті "покарати" їх за різноманітність або "перетворити" (назад до 
нормативних моделей ґендеру та сексуальності) є формою злочину на ґрунті 
ненависті. Сексуальне насильство – це акт демонстрації влади та контролю і воно 
не має нічого спільного із сексуальним потягом. Сексуальні злочинці обирають 
людей, щодо яких вони можуть здійснювати насильницькі дії, оскільки ці люди 
мають меншу владу порівняно з ними або перебувають у більш вразливому 
становищі. 

11. Як зазначено у пункті вище, сексуальне насильство є актом влади та контролю. Це 
твердження відображає ґендерні норми, які змушують жінок одягатися, діяти та 
поводитися певним чином, щоб уникнути насильства та зловживань. Звинувачення 
особи, яка зазнала насильства, лише продовжує насильство. Ніхто не хоче, щоб 
його ґвалтували. Відповідальність та провина лежать виключно на особі, яка 
вчинила насильство. 

12. Це форма сексуального насильства, яка називається „зґвалтування на побаченні”, 
яку часто ігнорують. Не зважаючи на це, це все ще зґвалтування, так само, як 
зґвалтування може мати місце і у шлюбі. Сексуальне насильство не стає 
допустимим тому, що особа, яка здійснює насильство, перебуває або перебувала у 
близьких стосунках з особою, яка зазнала жорстокого поводження. Чітка, виразна, 
усвідомлена сексуальна згода є єдиною передумовою, яка визначає, бажаним чи 
насильницьким є сексуальний акт. 

13. Сексуальні домагання не мають нічого спільного з жартами чи фліртом, а 
здебільшого стосуються контролю, панування та / або покарання. Його 
применшення чи ігнорування лише продовжує руйнівний ефект цього явища. 

14. Статистика щодо сексуального насильства свідчить, що у 80% випадків 
сексуального насильства особою, яка здійснює таке насильство, є хтось із близьких 
або знайомих людей постраждалої (партнер, колишній партнер, член родини, 
колега, начальник, знайомий тощо). Тим не менш, у 2 із 10 випадків сексуальне 
насильство здійснюється незнайомцем. 

15. Гомофобія та трансфобія зачіпають як спільноту ЛГБТ+, так і гетеросексуальних 
людей. Гомофобія та трансфобія можуть вплинути на людину, яка не є ЛГБТ+, але 
вважається такою або є членом сім'ї ЛГБТ+. Коли гомофобія і трансфобія 
залишаються непоміченими і не розглядаються як порушення прав людини, вони 
впливають на гетеросексуальних людей, створюючи враження, що подібні типи 
насильства можна терпіти, культивуючи таким чином середовище, яке продовжує 
нерівність, дискримінацію, упередження, зловживання та гніт. 
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ВПРАВА: ЧИ ЦЕ ҐЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО?  

Тривалість: 60 хв (або менше, залежно від кількості обраних кейсів) 

Матеріали: роздатковий матеріал для кожного учасника/-ці, ручки / олівці, фліпчарт або 

папір для фліпчарту, маркери. 

Інструкція: 

1. Роздайте роздатковий матеріал із різними ситуаціями для кожної групи. Кожна група 
буде обговорювати усі ситуації. Бажано, щоб ви заздалегідь вирішили, які ситуації будете 
використовувати та які є найбільш релевантними для вашої групи. 20 ситуацій – це 
багато, щоб їх можна було обговорити за один раз. 

2. Коли групи закінчать читати ситуації, запропонуйте їм обговорити, чи кожен із описаних 
випадків є  ґендерно зумовленим насильством, та обґрунтувати свою відповідь. 

3. Попросіть групи призначити «речника» команди для представлення відповідей групи під 
час загального обговорення. 

4. Групи презентують свої висновки, задокументовані у вигляді таблиць - поряд із кожною 
ситуацією потрібно написати так чи ні, відповідно до відповіді кожної групи щодо того, чи є 
у ситуації випадок ґендерного насильства. 

5. Після того, як усі групи дадуть свої відповіді, обговоріть кожен сценарій окремо та 
дослідіть, чому деякі групи мали різні думки, чи у ситуації присутня дискримінація / 
нанесена шкода чи ні. 

 

Запитання для полегшення роздумів та обговорення  

• Як вам було виконувати це завдання? Що справило на вас особливе враження? 

• Якими є форми насильства, які ми визначили у наданих ситуаціях (кейсах) (насильство з 
боку інтимних партнерів, сексуальні домагання, ґендерно зумовлене насильство, 
економічне насильство, психологічне та фізичне насильство, тощо) 

• Чи були у ситуаціях такі форми насильства, які було не так легко визначити? 

• Чому, на вашу думку, це так? Чи вважаєте ви, що така поведінка «нормалізується»? 

• Які ваші висновки після виконання цього завдання? 

 

Поради щодо адаптації вправи 

Не обов’язково обговорювати із групою усі вищезазначені ситуації. Залежно від часу, ви 
можете вирішити застосувати значно меншу кількість ситуацій. Можна обрати лише ті 
сценарії, які краще підійдуть для роботи у вашій групі. Також можна придумати та 
запропонувати групі додаткові сценарії, які краще відповідатимуть вашим цілям навчання 
та контексту. 

 

КЛЮЧІ ВІДПОВЕЙ ДЛЯ ФАСИЛІТАТОРА: 

Усі описані ситуації демонструють випадки ґендерного зумовленого насильства, деякі з 

них є  більш серйозними, ніж інші. 

 

У ситуаціях 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 і 20 видно, як ґендерне насильство пов’язане із 

нормалізованим сприйняттям статі, ґендерними стереотипами та 

гетеронормативними очікуваннями щодо жінок та чоловіків: 

 

• Марко (ситуація 3) очікує, що його подруга буде худенькою та красивою, і  сприймає її 
тіло як негарне, і яке не варто показувати, тим більше у Інстаграм. 
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• Даша (ситуація 4) зазнає фізичного насильства через те, що не відповідає ґендерним 
очікуванням своєї мами (яка очікувала, що дочка повернеться додому рано після 
прогулянки). Обмеження та контроль за тим, що жінка робить куди йде також є формою 
ґендерного насильства, оскільки воно порушує її право на свободу пересування. 

• Тато Антона (ситуація 5) ставить сумнівається у «нормальній» сексуальності свого сина, 
коли Антон виявляє інтерес до балету, який його тато вважає не дуже «чоловічим». В 
результаті Антон відчуває і гомофобне ставлення, і економічне насильство, коли його 
батько відмовляється платити за навчання балету. 

• Іра (ситуація 7) вважає, що її хлопець повинен бути більш сексуально активним, і ставить 
під сумнів його сексуальну ідентичність, називаючи його педиком. 

• Зоя (ситуація 14) зазнає знущань як у школі, так і в Інтернеті (тобто переживає 
кібербулінг), оскільки вона проявляє свою ґендерну ідентичність не так, як, на думку її 
ровесниць, це мають робити дівчата. 

• На Івана (ситуація 15) тиснуть інші хлопці, щоб він демонстрував свою маскулінність. 
Незважаючи на те, що з Івана не знущаються, гетеронормативні очікування щодо його 
сексуальності тиснуть на нього, щоб він відповідав тим ґендерним ролям які є нормою. Є 
ймовірність, що якщо він не почне поводитися так, як від нього очікують, в майбутньому 
Іван може зазнати насильства. 

• У ситуації 16 і Галина і Павло обоє зазнають ГН: Галина через те, що її вважають 
сексуальним об’єктом (і вона зазнає сексуальних домагань), тоді як маскулінність і 
сексуальна орієнтація Павла ставиться під сумнів через те, о він не підтримує таку 
«мачо»-поведінку щодо дівчини. 

• Незважаючи на те, що вчителька має на меті захистити Maкcа (сценарій 17), вона 
висловлює трансфобні установки - уся її позиція говорить про нетерпимість та відсутність 
прийняття небінарної ідентичності Maкcа. Просячи Макса «відповідати» ґендерним 
нормам, вона не намагається захистити його; натомість вона порушує його право на 
свободу самовираження і, крім того, долучається до звинувачень жертви, наперед 
говорячи Maкcу, що це він відповідальний за будь-які переслідування, яких він може 
зазнати. 

• Лара (ситуація 20) пережила дуже серйозну форму ГН – «виправлення» зґвалтуванням. 
Це форма злочину на ґрунті ненависті через її сексуальну орієнтацію. 

• У ситуації 6 Даня зазнає гомофобного жорстокого поводження – через те, що він гей, він 
переживає відторгнення та ізоляцію з боку членів сім'ї. 

 

У ситуаціях 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 18 і 19 описано різні способи застосування 

насильства щодо жінок, забезпечення привілеїв чоловіків та влади чоловіків над 

жінками: 

• У ситуації 1 Дмитро намагається контролювати свою дівчину, контролюючи її обліковий 

запис у соціальних мережах. Той факт, що він пропонує також дати їй свій пароль, не 

робить його поведінку нормальною. Така поведінка є формою насильства з боку інтимного 

партнера. Це також насильство за ознакою статі, що відображає динаміку влади між 

жінками та чоловіками, коли чоловіки повинні контролювати та мати перевагу. 

• У ситуації 2 Аламіна зазнає економічного насильства. Це форма ГН, коли жінки змушені 

мати обмежений доступ до фінансових ресурсів як засобу утримання їх у підлеглому 

становищі. Якби Аламіна хотіла за власним бажанням допомогти своїй родині, це була б 

зовсім інша історія. Однак у сюжеті вона змушена це робити. 

• У ситуації 8 хлопець Каті показує, що він має перевагу, ставлячись до неї як до 

сексуального об’єкта та ділячись її інтимними фотографіями. Як наслідок, Катя потрапляє 



33 
 

у надзвичайно вразливе становище. Ця форма насильства називається "порнографія без 

згоди", і вона вважається злочином. 

• Ситуація 9 описує випадок ґендерного злочину, а конкретніше - насильства щодо жінок 

на основі честі. Ельвіру побив брат, тому що вона ``зганьбила'' сім'ю через те, що 

завагітніла не одружившись, а також тому, що була у стосунках з чоловіком, якого її сім'я 

не схвалювала. 

• У сценарії 10 Маргарита зазнає насильства з боку інтимного партнера, що є дуже 

поширеною формою контролю над жінками. Вона романтизує насильство (не хоче 

визнавати жорстокість партнера, натомість – вірить, що він її любить) через поширені 

стереотипи про ґендерні ролі. Вона залишається застряглою у цій ситуації, оскільки 

хлопець постійно маніпулює її почуттям, обіцяючи, що зміниться. 

• Марія (ситуація 11) переживає насильство через те, що вона є працівницею секс-бізнесу. 

Існує багато соціальних стигм щодо секс-працівниць, що робить їх дуже вразливими до 

фізичного / психологічного насильства, сексуальної експлуатації, сексуального насильства 

та інституційного насильства (відмова від надання медичних послуг, труднощі у пошуку 

житла, ув'язнення, обмежений доступ до правосуддя, жорстокість поліції). Ізоляція, 

відторгнення, негативні коментарі, які переживає Марія, - це все форми ґендерного 

насильства. А вандалізм (надпис) її власності є злочином на грунті ненависті. 

• Ситуація 12 описує інший випадок ґендерного насильства (злочину) – окрім примусового 

шлюбу тут і примусова вагітність (швидше за все, також і сексуального насильства). 

• Сценарій 13 описано найгіршу форму ґендерно зумовленого насильства. Марину було 

вбито, оскільки вона була транс-жінкою, і це є злочином на грунті ненависті. 

• У ситуації 18 Аріна переживає вимушену медичну процедуру (стерилізацію) як форму 

ґендерного насильства. 

• Марина (ситуація 19) зазнає домашнього насильства з боку чоловіка (насильство з боку 

інтимних партнерів), яке з часом все більше загострюється, ставлячи її життя під загрозу. 

Серйозні тілесні ушкодження, отримані внаслідок фізичного насильства, якого вона 

зазнала, були першими ознаками ескалації насильства та пов'язаного з ним ризику. 

Останній напад її чоловіка з ножем свідчить про те, що ризик надзвичайно високий і їй 

потрібно негайно звернутися до поліції, судових служб та соціальних служб, щоб вона 

могла безпечно переселитися до притулку. 

 

У вищезазначених сценаріях представлені різні форми ґендерного насильства, починаючи 

від „м’якших” форм (коли люди висловлюють гетеронормативні установки та тиснуть на 

інших, що ті відповідали ґендерним ролям) до найбільш екстремальних форм (вбивство 

на грунті ненависті). 

Незалежно від того, чи ми класифікуємо ситуацію (інцидент), як таку, що має низький 

ризик, важливо кидати виклик такій поведінці та знайти спосіб вжити заходів проти неї. 

Також часто трапляється, що ми можемо не звернути увагу на певну поведінку, оскільки 

вона була «нормалізована»; ми настільки звикли до неї, що навряд чи зробимо крок назад 

і поставимо її під сумнів. 

Вжиття заходів та протистояння негативній, шкідливій та образливій поведінці - єдиний 

спосіб зупинити таку поведінку. Навіть у випадках, коли гетеронормативні установки 

виражаються у відсутності дискримінації / зловживань. Гетеронормативні сприйняття все 

ще культивують негативні емоції щодо жінок та людей, поведінка чи зовнішній вигляд яких 

не відповідає поширеним у суспільстві нормам. Ці емоції найчастіше переростають в 
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упередження, нетерпимість, маргіналізацію, ізоляцію та збільшення соціальної дистанції 

між різними групами людей, молоді. Це призводить до того, що жінки та молоді люди 

ЛГБТ+ відчувають відчуження, словесне / психологічне насильство та знущання.  

ПОРАДИ ФАСИЛІТАТОРУ: 

Молоді може бути складно зрозуміти те, як певні форми насильства ґрунтуються на 
ґендері. Вони можуть визнати, що у ситуаціях описуються випадки переслідування або 
зловживання, але їм складно пов'язати причини цього насильства з ґендерними нормами, 
привілеями чоловіків, владою та соціальною нерівністю, гомофобією та трансфобією. 
Допоможіть молодим людям усвідомити цей зв’язок, нагадуючи про суттєву нерівність, яка 
існує щодо жінок та людей з різною ґендерною ідентичністю, способом самовираженнями 
та сексуальною орієнтацією. 
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РОБОЧИЙ АРКУШ ДЛЯ ВПРАВИ «ЧИ ЦЕ ҐЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО?» 

 Так/ні 

1. Дмитро вимагав, щоб його дівчина повідомила йому пароль до свого акаунта у 
Instagram. Так він зможе контролювати, хто може коментувати її публікації. Він 
наполягає, що надавши пароль, вона доведе, що довіряє і віддана йому. Дмитро  
готовий надати їй свій пароль, тому це справедливо.  

 

2. Аламіна - молода ромська дівчина, яка живе з батьками. Вона працює у 
місцевому магазині, щоб назбирати гроші, щоб піти навчатися в університет. Її 
тато наполягає, щоб вона щомісяця віддавала йому усі гроші, які отримує за 
роботу у магазині, оскільки саме він відповідає за фінанси сім'ї. 

 

3. Марко попросив свою дівчину видалити її фото у купальнику з Instagram. Він 
сказав, що це фото негарне, і взагалі у неї така фігура, що вона має бути вдячна, 
що він з нею, бо жоден інший хлопець ніколи на неї не подивиться. 

 

4. Даші 18 років і вона вступає до університету. Вона живе з матір’ю та братами й 
сестрами. Вчора ввечері її побила мати, оскільки Даша повернулася додому 
пізніше дозволеного їй часу. 

 

5. Коли Антон вирішив перевести зі спеціальності «екологія» на балет, його 
батько відреагував: «Ні в якому разі! Я збираюся платити за таке навчання! Я не 
буду витрачати свої тяжко зароблені гроші на те, що роблять лиш геї! Візьми себе 
в руки і поводься як чоловік. Балетом ти не заробиш, щоб утримувати свою 
майбутню родину». 

 

6. Коли велика сім’я Дані дізналася, що він гей, вони почали ізолювати його і 
уникати на сімейних зборах. 

 

7. Михайло зустрічається з Ірою вже 6 місяців і не хочу поспішати. Іра дуже хоче, 
щоб вони займалися сексом, але Михайло ще не готовий. Вчора, коли він 
проводжав її додому після кіно, вона сказала: «Ти шо, педик? Чого це ти не 
хочеш сексу зі мною?» 

 

8. Катя охоче надіслала Олегу кілька своїх фото топлес, щоб позагравати з ним. 
Наступного дня вона зрозуміла, що він поділився ними зі своїм другом, Максом, 
тому що той  сказав: «Ти маєш справді класний вигляд топлес. Тобі слід частіше їх 
виставляти, щоб усі могли зацінити таку красу» 

 

9. Ельвіра – 19-річна ромська дівчина. Протягом останнього року вона 
зустрічається із Матвієм таємно, оскільки такі стосунки суперечать бажанню її 
родини, яка хоче, щоб Ельвіра вийшла заміж за чоловіка зі своєї громади. Два 
тижні тому вона дізналася, що вагітна. Коли її брат дізнався, він жорстоко побив 
її, бо вона зганьбила сім'ю. В результаті вона не просто втратила дитину, а й, 
через перелом, має пошкоджену ліву руку, яка тепер погано працює. 

 

10. Маргариті 21 рік, вона має інвалідність за станом здоров’я і пересувається на 
візку. Вона познайомилася з Романом 7 місяців тому, і вони почали зустрічатися. 
Раніше він був добрий до неї, але протягом останніх двох місяців став поводитися 
агресивно, іноді обзиває її, висміює та ображає. Вона вже багато разів думала 
порвати з ним, але він завжди вибачається, каже, що йому шкода і обіцяє 
змінитися. 

 

11. Коли Марії було 17 років, її вигнали з дому, бо батьки дізнались, що вона 
займається сексом як з хлопцями, так і з дівчатами, а також вживає наркотики. 
Зараз вона намагається звести кінці з кінцями, надаючи сексуальні послуги за 
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гроші. Її уникають сусіди; з нею ніхто ніколи не розмовляє, і люди часто пліткують 
про неї. Вчора ввечері на її дверях хтось написав графіті «здохни, повія». 

12. Анжелу батьки примусово одружили з Фахімом, коли їй було 17 років. Вона 
дуже нещасна у стосунках і хоче піти від чоловіка. Щоб переконатися, що вона 
його не покине, Фахім примушує її до народження дитини, і вона вагітніє проти 
своєї волі. 

 

13. Марина – транс-жінка, яка працює майстром манікюру у салоні краси. Коли 
вона поверталася додому з роботи, її часто переслідували інші люди, що живуть 
по сусідству. Салон краси також кілька разів був пофарбований у трансфобні 
графіті. Минулого року Марину жорстоко побили, в результаті чого вона провела 
у лікарні 2 тижні. Вчора вечорі у новинах повідомили, що її знайшли вбитою. 

 

14. Протягом останнього місяця кілька дівчат систематично дражнять і висміюють 
Зою за те, що вона «буч» і «лесбійка» через її зовнішній вигляд і ніби то хлопчачу 
поведінку. Вони навіть створили групу в Instagram, де розміщують коментарі 
проти лесбійок і постійно принижують її. Зена впала в депресію через це. Тепер 
вона свідомо слідкує за тим, як виглядає, поводиться і говорить, сподіваючись, 
що однокласниці припинять її дражнити. 

 

15. Івану 16 років, і інші хлопці у його класі постійно зачіпають його: яка дівчина 
йому подобається? коли в нього буде секс? чи може вже був? яке порно йому 
подобається? Іван відчуває, що його не приваблюють ані хлопці, ані дівчата, але 
він ні з ким не говорив відкрито про це. 

 

16. Коли Галина прийшла на заняття у спортзал, хлопці почали відпускати на її 
адресу фрази щодо її сідниць, натякати на секс. Павло не підтримує такі балачки і 
коментарі і говорить, що вони поводяться неправильно. Хлопці обертаються на 
нього, кажучи: "Павло, ти педик чи що?" 

 

17. За останні 6 місяців Maкc почав по-різному виражати себе через свій стиль, 
одяг та поведінку. Вчителька музики, яка справді піклується про Maкcа, 
намагаючись захистити його, радить йому припинити так підкреслювати свою 
особистість. Вчителька також каже Максу, що така поведінка може спровокувати 
реакцію інших, і просить його намагатися бути як усі, не виділятися. 

 

18. Аріні 21 рік, вона має психіатричний діагноз. Два місяці тому вона почала 
зустрічатися з хлопцем, з яким познайомилася на зупинці автобуса. Її батьки 
підозрювали, що незабаром Аріна може почати займатися з ним сексом, і 
вирішили, що відведуть її на стерилізацію (хірургічна операція на маткових 
трубах, що унеможливлює запліднення), оскільки вважали, що їй не варто 
народжувати – роль матері їй не підходить. 

 

19. Марина вийшла заміж у віці 17 років і жила з чоловіком останні 8 років. 
Фізичне та психологічне насильство було помітною складовою їхніх стосунків 
протягом усіх років спільного життя. Після останніх 3-х побиттів вона настільки 
сильно постраждала, що їй довелося провести деякий час у лікарні. Після того, як 
чоловік побив її так сильно, що вона майже осліпла на одне око, вона вирішила 
кинути його і пішла у дім подруги. Він прийшов туди, напав на неї ножем і мало 
не вбив. 

 

20. Через кілька тижнів після того, як Лара, відома актриса, публічно повідомила 
про те, що вона лесбійка, на неї напав молодий чоловік та зґвалтував. У своїх 
показаннях хлопець наголошував, що зґвалтував Лару, бо хотів її «виправити».  
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ВПРАВА «ПЕРЕЙДИ РІЧКУ» 

Тривалість: 15 хвилин  

Матеріали не потрібні 

Інструкція: 

1. Об’єднайте учасниць/-ків у дві однакові за кількістю шеренги. Розмістіть шеренги 
одна напроти одної. Попросіть об’єднатися в пару з людиною навпроти (з 
протилежної шеренги). Зачитайте інструкцію: «Ви знаходитеся на протилежних 
берегах неглибокої річки. Ваше завдання зробити так, щоб людина навпроти 
опинилася на вашому березі річки. Маєте на це 3 хвилини.       

2. Дайте 3-5 хвилин на взаємодію.  

3. Підходячи до кожної пари запитайте у них, що відбувалося у їх парі.  

4. Після того, як усі розповіли про свою взаємодію, запитайте, чи пам’ятає хтось, якою 
була інструкція. Яким би могло бути рішення, котре задовольняло б усіх у парі?  

5. Запропонуйте проаналізувати, які стратегії застосовувалися в парах: підкорення, 
маніпуляції, мотивування, насильство, обдурювання чи досягнення домовленості.  

6. Обговоріть з учасницями/ками їхні відчуття і під дією чого вони обирали ту чи іншу 
стратегію досягнення бажаного.  

7. Підведіть групу до висновку, що одним із принципів гарних взаємин є усвідомлена 
згода на ту чи іншу взаємодію. А як зрозуміти, чи справді людина дала згоду? Про 
це – наступна вправа. 
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ВПРАВА «ПИТАННЯ ЗГОДИ» 

Тривалість: 40 хвилин (або більше, залежно від кількості груп). 

Матеріали: дошка і крейда або фліпчарт і маркери; роздатковий матеріал (принципи 
надання усвідомленої згоди, відібрані тематичні ситуації); ключ відповідей для тренера/-ки. 

Інструкція: 

1. Почніть наступним чином: «У всіх нас є обов'язки, наприклад, вдома, в школі, чи на 
роботі. Однак іноді нас просять або говорять зробити щось, що не є частиною наших 
обов'язків, і що водночас є для нас незрозумілим чи незвичним».  

2. Ми погоджуємось робити певні речі з різних причин: іноді ми даємо згоду на щось тому, 
що хочемо це зробити. (Наприклад, якщо друг запрошує пограти в футбол, і ви також 
хочете грати). Або ми погоджуємось на щось, чого насправді не хочемо робити, але 
оскільки вважаємо, що це з певних причин є важливим для вас. (Наприклад, коли 
учителька дає завдання, яке ви не хочете робити, але ви робите його тому, що хочете 
досягти успіхів у навчанні). Однак іноді ми робимо щось лише тому, що не можемо 
сказати НІ, бо нам складно це зробити, або ж ми не хочемо здаватися неввічливими. І це 
може стосуватися як чогось не дуже важливого (як, наприклад, їсти те, що вам не 
подобається, тому що хтось приготував це для вас). Але іноді це може стосуватися більш 
серйозних ситуацій, із серйозними наслідками. 

3. Попросіть групу навести приклади серйозних ситуацій, коли молода людина може на 
щось погодитись чи не погодитись. Якщо учасники/-ці не назвуть секс, запитайте, чи не 
слід додати його до цього списку. Запропонуйте дослідити на прикладі групи, явище 
згоди: 

- Підніміть руку, якщо ви коли-небудь погоджувалися робити щось, що не було 
вашим обов’язком, і чого ви насправді не хотіли робити. Наведіть приклад.  

- Назвіть причини, з яких людина може погодитися робити щось, чого він/вона 
насправді не хочуть робити. (Запишіть відповіді на дошці). 

4. Запропонуйте обговорити, що насправді означає - дати вільну та усвідомлену згоду в 
ситуації, пов'язаній із сексом. Запитайте (і запишіть відповіді на дошці): 
- Що означає слово «згода»? 
- Що означає «вільна і усвідомлена згода»? 

5. Попросіть учасників/-ць прочитати вголос принципи надання вільної та усвідомленої 
згоди в ситуації, пов’язаній з сексом (роздатковий матеріал «Принципи надання 
усвідомленої згоди в ситуаціях, пов'язаних з сексом»).  

6. Сформуйте 4 чи більше груп. Роздайте групам різні тематичні ситуації (див. роздатковий 
матеріал). Дайте завдання протягом 5 хвилин обговорити описану ситуацію, та 
підготувати коротку (дві-три хвилини) сценку, де якісь із принципів згоди будуть 
використані чи не використані. Наприклад, хтось з учасників/-ць зачитує тематичну 
ситуацію на загал, двоє інших розігрують її в ролях, а ще одна чи двоє людей - 
пояснюють, які принципи для згоди задіяні, а які – ні. Під час роботи у малих групах, 
пропонуйте їм допомогу в разі потреби. 

7. Під час презентацій, попросіть кожну групу: а) зачитати свою ситуацію (кейс); б) показати 
сценку; в) висловити свою колективну думку про те, чи була людина в даному випадку в 
змозі дати вільну і усвідомлену згоду. 

8. Запитайте інших учасниць/-ків, чи згодні вони чи не згодні із думкою групи. 
Обговорюйте, допоки не буде озвучена правильна відповідь. 

9. Повторіть кроки 7 і 8 для кожної групи / тематичної ситуації. Відведіть до 5 хвилин на 
кожну ситуацію. 

Після обговорення останньої ситуації можна провести вправу «Коли можна починати 
статеві стосунки» (див. Альтернативні справи).    
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10. Запропонуйте групі переглянути відео про згоду (Tea consent/Згода на секс - не 
складніша, ніж чашка чаю!) – https://www.youtube.com/watch?v=pVIs7h95GFQ. Запитайте чи 
це допомогло краще зрозуміти концепцію згоди? 

11. Скажіть, що існують обставини, коли людина не контролює ситуацію або не має 
можливості відмовити. Якщо пряма та чітко висловлена згода н була отримана, секс у 
такому випадку є порушенням прав людини. Але коли людина усвідомлює, що вона має 
право не погодитися на секс у будь-який момент, тобто не давати згоди – це знання робить 
її сильнішою, більш впевненою. 

12. Запропонуйте групі обговорити, що може зробити людина, щоб зменшити ризик 
потрапляння у ситуацію насильства. Наголосіть, що ситуації, в яких може відбутися 
сексуальне насильство, бувають дуже різними. Однак є деякі заходи, які можуть допомогти 
зменшити цей ризик.  

13. Запишіть їх поради у вигляді «Порада другу/подрузі» на дошці або фліпчарті. 

Додайте (в скороченому вигляді) до порад наступні, якщо група їх не назвала: 

 

1) Знайом зі своїми батьками друзів, з якими ти проводиш час. І не забувай казати 
батькам, куди і з ким йдеш. Не потрібно ставитися до цього як до контролю.  

У батьків буде набагато більше шансів встигнути знайти свою дитину цілою та 
неушкодженою, якщо вони будуть знати, в якому напрямку і з ким вона пішла. 

Якщо йдеш з дому, коли батьків немає, обов’язково залиш записку про те, куди і з ким 
ти йдеш. 

2) Якщо ти хочеш зустрітися (піти на побачення) з людиною, знайомою тільки через 
спілкування у «віртуальному світі», не варто йти на зустріч буз супроводу. Візьми з 
собою когось із друзів та признач зустріч у досить людному місці.  

3) Не проводь багато часу з людиною, з якою відчуваєш себе ніяково або незатишно. 
Це точно допоможе уникнути безлічі делікатних ситуацій. Крім того, навіщо втрачати 
свій час на таких людей? 

4) Ти маєш право сказати «НІ» у відповідь на будь-які небажані, неприємні і незрозумілі 
дотики або дії сторонніх. Якщо таке станеться – правильніше за все відразу ж 
розповісти про це батькам або дорослому, котрому ти довіряєш. 

5) У більшості випадків сексуальний замах / насильство скоюють знайомі їм люди. Тож  
іноді звертай увагу на те, як з тобою поводяться знайомі (твої, друзі батьків, сусіди 
тощо), а не тільки незнайомці. Відчуваєш щось недобре, коли хтось приділяє тобі 
надто багато уваги, робить несподівані, принадливі подарунки? Терміново розповідай 
найближчим: батькам або іншому дорослому, якому довіряєш. 

7) Якщо тебе переслідують на вулиці, незнайомі тобі будинки та  подвір’я – не надійне 
місце, щоб туди йти. Біжи туди, де багато людей і не соромся просити про допомогу. 

8) Завжди май під рукою мобільний телефон з функцією швидкого набору номеру 
батьків та міліції. За потреби, дзвони близьким і повідомляй їм, де ти перебуваєш. 
Якщо в тебе виникає підозра, що ситуація стає небезпечною, намагайся повідомити 
про це тим, хто може тобі допомогти. 

9) Найкращий спосіб уникнути насильства з боку сторонніх людей – уникати 
ризикованих ситуацій, наприклад, не варто ходити самим на погано освітлених 
вулицях, не варто погоджуватися йти будь-куди з незнайомими людьми. Дуже багато 
випадків насильства трапляється саме у таких ситуаціях. Намагайся не заходити у 
ліфт з незнайомою людиною, не сідай у машину до незнайомців (навіть якщо за 
кермом жінка), не розмовляй з незнайомими людьми на вулиці. Не варто провокувати 
п’яних або психічно неврівноважених людей. Інколи потрібно просто якомога швидше 
втекти і розповісти близьким про цю ситуацію. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVIs7h95GFQ
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10) У небезпечній ситуації не бійся голосно кричати та кликати по допомогу. Не зайвим 
буде мати при собі свисток – гучний звук може налякати нападника.  

11) Якщо тебе схопили – кричи і чини опір. Якщо затискають рот рукою – вкуси 
нападника за руку, намагайся вирватися і втекти. У небезпечній ситуації можна 
застосовувати навички самозахисту. 

14. Підсумуйте, що гарантувати, що людина ніколи не потрапить у ситуацію насильства 
неможливо. Жертвою насильства можна стати зовсім випадково. Нагадайте, що як би там 
не було, постраждала людина не є винною у ситуації.  

Але якщо насильство сталося, необхідно відразу розповісти близьким, звернутися по 
допомогу (в тому числі, медичну) і заявити до поліції.  
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РОБОЧИЙ АРКУШ ДО ВПРАВИ  
 

ПРИНЦИПИ НАДАННЯ УСВІДОМЛЕНОЇ ЗГОДИ В СИТУАЦІЯХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З СЕКСОМ 

Потрібно знати, що у вас є право вирішувати за себе, чи хочете ви взяти участь в тій чи 
іншій сексуальній активності. 

Потрібно мати відчуття достатньої влади і контролю над своїм власним життям, щоб 
мати можливість висловити своє рішення і втілити його в життя. 

Потрібно мати достатньо зрілості, щоб зрозуміти, що тягне за собою певна діяльність і 
до яких наслідків це може призвести, і зрілість, щоб обговорити із вашим партнером/-кою ці 
проблеми. 

Потрібно бути в ситуації або стосунках, де до вашого рішення будуть ставитися з повагою 
та яке ваш/-а партнер/-ка буде визнавати. 

Потрібно знати, які наслідки може мати ваше рішення дати згоду, і які ваші почуття 
щодо цього; які ризики; і як захистити себе і свого/-ю партнера/-ку від непланованої 
вагітності та інфекцій. 

Потрібно мати ясний розум, що не знаходиться під впливом алкоголю чи наркотиків під 
час прийняття рішень. 

Потрібно мати точну інформацію про поточний стан сексуального здоров'я вашого/-ї 
партнера/-ки (в тому числі про попередні сексуальні контакти чи вживання наркотиків, які 
можуть становити небезпеку для вас). 

Уникати ситуацій, за яких можливий небажаний секс під тиском з матеріальних або 
фінансових причин. 

 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ (СИТУАЦІЇ) 

Чи може ця людина дати усвідомлену згоду? 

 

А. Борис знає, що він ВІЛ-інфікований, але він нікому не казав про це. Він зустрічається з 
Беллою, і останнім часом вони говорили про секс. Борис планує використовувати 
презерватив, але не зізнаватися Беллі про свій ВІЛ-статус. Чи може Белла дати вільну та 
усвідомлену згоду? 

 

B. Дмитрові та Діані по 18 років і вони вирішили зайнятися сексом. Діана каже, що вона 
боїться завагітніти, але Дмитро запевняє її, що не можна завагітніти, коли у дівчини секс 
вперше. Чи може Діана дати вільну і усвідомлену згоду? 

 

C. Карлу і Кларі по двадцять років. Вони були знайомі протягом року і чесно обговорили 
свої минулі стосунки. Вони обоє хочуть сексу одне з одним. Вони обговорили це і 
домовилися піти в клініку для консультації, а потім вирішити разом, якими засобами 
контрацепції користуватися, щоб убезпечити себе від будь-яких небажаних наслідків. Чи 
може Клара дати вільну і усвідомлену згоду? 

 

D. Єві 14 і вона навчається у школі. Єгорові 18 і він працює із батьком Єви. Єгор 
познайомився з Євою, коли приходив до її тата додому. Єгор та Єва почали зустрічатися. 
Іноді Єгор дає Єві подарунки і гроші, якщо вона їх потребує. Останнім часом він почав 
розповідати їй, як сильно її кохає й каже, що хоче зайнятися з нею сексом. Чи може Єва 
дати вільну та усвідомлену згоду? 
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E. Мати Марічки вчила її, що для жінки важливо робити все, що її чоловік просить від неї, 
якщо вона не хоче його втратити. Вона заручена з Макаром, і він каже, що тепер, коли вони 
заручені, їм можна займатись сексом. Марічка переконана, що вона повинна зачекати і хоче 
бути незайманою до заміжжя, але вона думає: «Він й так буде моїм чоловіком, і мама каже, 
що я повинна йому підкорятися». Чи може Марічка дати вільну та усвідомлену згоду?  

 

 

 

КЛЮЧІ ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ ФАСИЛІТАТОРА 

 

Відповіді до тематичних ситуацій: чи може ця людина дати усвідомлену згоду? 

A -- Ні, Белла не володіє точною інформацією про стан сексуального здоров'я свого 
партнера. 

B -- Ні, Діана не знає про ризики або як захистити себе. 

C -- Так, обоє у парі вирішували за себе і досягли згоди; вони прийняли рішення 
усвідомлено; жоден матеріальний чи фінансовий мотив не вплинув на їхнє рішення; вони 
спроможні обговорювати свої рішення, знають, що мають використовувати контрацепцію; 
вони чесно обговорили свої минулі стосунки; і є достатньо дорослими, щоб дати згоду на 
секс.  

D  -- Ні, згода на секс 14–річної людини навряд чи має сенс – вона ще не досягла статевої, 
психологічної та соціальної зрілості. В Україні вік, коли людина може дати добровільну 
усвідомлену згоду – 16 років. Занепокоєння питаннями зрілості і прав дітей призвели до 
встановлення законів, що захищають неповнолітніх та визначають покарання за статеві 
зносини з ними (ст. 155 Кримінального кодексу України). 

E  -- Ні. Марічка знає, що вона хоче, але, схоже, що вона не вірить у своє право вирішувати 
за себе, чи не має достатнього відчуття влади та контролю над своїм життям, щоб бути в 
змозі дотриматися свого рішення. 
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ВПРАВА «КРОКИ ВИХОДУ З КОЛА НАСИЛЬСТВА»  

(джерело – сайт кампанії «Розірви коло насильства») 
 
Тривалість: 15 хвилин 
 
Матеріали: роздатковий матеріал для кожного учасника/-ці 
 
Інструкція:  
1. Запитайте учасниць та учасників, що б вони порадили людині, яка переживає 

насильство, щоб вона могла вийти з кола насильства. Нагадайте, що іноді насильство 
несе ризик як для психічного так і фізичного здоров’я людини, її життя. Враховуючи це, 
які кроки варто зробити, щоб це було безпечно і не збільшило ризик нанесення шкоди.  

2. Після короткого обговорення і висловлення ідей/порад, запропонуйте групі такі кроки.     

 

Кроки для безпеки: 

- Знайдіть безпечне місце у приміщенні та визначіть, як можна швидко вийти з 
квартири/будинку; 

- Заздалегідь дізнайтесь адресу одного чи декількох місць, де можна буде 
залишитися на ніч у разі необхідності, та продумайте маршрут, як швидко потрапити 
туди у будь-який час, запам’ятайте контакти цих місць (це може бути дім друзів чи 
один із притулків для постраждалих від насильства); 

- Поговоріть з друзями та родичами, яким довіряєте, та розкажіть їм про свою 
ситуацію; 

- Тримайте постійний контакт із довіреною особою, щоб вона / він знали, де ви 
знаходитесь, і чи все у вас гаразд; 

- Сховайте в таємному місці оригінали або копії важливих документів, певну суму 
грошей, телефон із сім-картою, записані номери важливих телефонів та адреси, одяг 
та ліки для себе та дітей; 

- Майте напоготові «тривожну» сумку із речами першої необхідності; 

- Не залишайте інформацію, яка допоможе кривднику знайти вас; 

- Попередьте сусідів або близьких про можливу небезпеку та попросіть їх 
якнайшвидше звернутися до поліції у разі необхідності; 

- Дізнайтеся, чи є в місті чи області заклад для безпечного перебування жінок або 
мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, та зверніться туди за 
додатковою консультацією щодо можливих дій;  

- Зателефонуйте на: 

➢ цілодобову Національну “гарячу лінію” з протидії домашньому насильству - 
116 123 або 0 800 500 335 (анонімно, безкоштовно та конфіденційно) та 
дізнайтеся, де і які послуги можна отримати; 

➢ урядову гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства 15 47. 

- Якщо ситуація критична – знайдіть безпечне місце та зателефонуйте до поліції за 
номером 102 або скористатися телеграм-ботом @police_helpbot. 

 

3. Запитайте у групи, чи, на їх думку, цих кроків достатньо? Що ще вони б порадили 
зробити особі, які зазнає насильства у сім’ї? 

4. Чи є у кожного/кожної з присутніх такі люди, до яких вони могли б звернутися у разі 
потреби? Чи знають вони про притулки та інші служби у своїй громаді, де можна 
отримати допомогу та підтримку?  
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СЛУЖБИ ТА СЕРВІСИ, ЩО НАДАЮТЬ ПІДТРИМКУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ҐЕНДЕРНО 

ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК 

Тривалість: 20 хвилин 

Матеріали: роздатковий матеріал для кожного учасника/-ці 

Інструкція:  

1. Надайте інформацію про телефони гарячих ліній, інші ресурси (роздатковий 
матеріал), служби підтримки осіб, постраждалих від насильства. Поінформуйте про 
місцеві кризові центри і інші служби, які надають такі послуги у вашій громаді, місті. 

2. Дайте коротке пояснення, як працює кожен із таких центрів/служб в контексті 
надання послуг у випадку ґендерно зумовленого насильства (інформація доступна 
на сайті кампанії «Розірви коло насильства» (https://rozirvykolo.org/kudi-zvernutisya/). 

3. Запропонуйте учасницям/-кам поділитися своїми думками щодо того, чи, на їх думку, 
ці служби є доступними для молоді, підлітків. Чи молоді хлопці та дівчата відчувають 
довіру від до фахівців цих служб. Якщо ні, то чому? 

4. Наголосіть, що якщо людина потерпає від насильства і їй потрібна допомога, ви 
можете дати контакти перевіреного фахвчині/-ця, який може допомогти вирішити 
проблему. 

5. Підкресліть, що допомогти людині, яка перебуває у насильницьких стосунках 
(переживає насильство чи мала такий досвід у минулому), зробити кроки для виходу 
із ситуації/кола насильства, можна, але рішення щодо цих кроків має належати лише 
їй (див. Інформаційний блок «Як можна підтримати людину, яка переживає 
насильство?») 
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО ВПРАВИ 
 
ТЕЛЕФОНИ «ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ» 

• Національна дитяча «гаряча лінія» 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00) 

• Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000 

• Гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 
дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного). З понеділка 
по п’ятницю з 10:00 до 16:00 

• Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 501 720 

• Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 

• Національна поліція України 102 

 

ВЕБ РЕСУРСИ 

• Чат-бот МВС України «Дій проти насильства» - @police_helpbot (у Telegram та 
Viber) 

• Безоплатна правова допомога – чат-бот @Non_Violence_Bot 

• Чат-бот Sisters’ bot - @Sistersstrawbot у Telegram (інформація про сексуальність, 
стосунки, права,  безпечний секс тощо) 

• Освітній модуль Amnesty International Ukraine «Насильство щодо жінок: згода» про 
культуру згоди та сексуальне насильство (16+) - 
https://www.eduworkout.org/ua/projects/3   

• Дім (не) безпеки - освітній проект з протидії домашньому насильству - 
https://nonviolence.ed-era.com/  

• stop-sexting.in.ua - інформаційно-освітня кампанія #Stop_sexтинг для захисту дітей 
від сексуального насильства в Інтернеті 

• rozirvykolo.org - «Розірви коло» - кампанія Фонду ООН в галузі народонаселення. 
На сайті можна пройти тест на виявлення психологічного насильства у стосунках -  

• la-strada.org.ua - Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна»  

• teenslive.info - сайт для підлітків, де можна отримати консультацію лікаря чи 
психолога   

• teenergizer.org - онлайн-платформа, де можна отримати консультацію рівного 
консультанта 

• kdm-ldd.org.ua/kdm - сайт мережі Клінік, дружніх до молоді 

 

ДЕННІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ  

Особливості таких центрів: 

- консультації «тут і зараз», 

- до центру може звернутися кожен, хто зіштовхнувся з насильством, 

- на базі центру працюють психологи, соціальні працівники та юрист, 

- фахівці ведуть групи взаємодопомоги і навчальні тренінги для постраждалих. 

 

Контакти та адреси денних центрів допомоги: 

➢ м. Маріуполь, вул. Карпінського, 56. Графік роботи: пн-чт 8:00 - 17:00, пт 8:00 - 
16:00. Контактні телефони: +38 068 667 04 29, +38 099 366 03 12, +38 0629 473 103 

➢ м. Мелітополь, вул. Бєляєва, 18. Контактні телефони: +38 096 752 10 92, +38 067 
376 61 07. 

https://www.eduworkout.org/ua/projects/3
https://nonviolence.ed-era.com/
https://stop-sexting.in.ua/
http://teenslive.info/ua
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➢ м. Одеса, вул. Педагогічна, 24. Контактні телефони: +38 048 770 14 57, +38 048 705 
54 12, +38 048 705 54 13. 

➢ м. Харків, пр. Льва Ландау, 48. Контактні телефони: +38 057 725 87 07, +38 057 725 
87 08, +38 093 303 03 53. 

➢ м. Херсон, вул. Стрілецької Дивізії 295. Графік роботи: пн-чт 9:00 - 16:30, пт 9:00 - 
15:30, перерва 12:00 - 13:00. Контактні телефони: +38 0552 461 597, 0 800 307 730 
(«гаряча лінія» для постраждалих від домашнього насильства у Херсонській 
області). 

➢ м. Вінниця, вул. Соборна 50. Контактні телефони: +38 0432 67 04 60, +38 093 900 
15 60, +38 098 900 15 600. 
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ЯК МОЖНА ПІДТРИМАТИ ЛЮДИНУ, ЯКА ПЕРЕЖИВАЄ НАСИЛЬСТВО13?  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК, ОБГОВОРЕННЯ  

Тривалість: 20 хвилин 
 
Інструкція: 

1. Ви маєте здогадки, що дорога вам людина зіткнулася із жорстоким поводженням, 
насильством? Тривожними ознаками можуть бути: 

- Приниження із боку партнера/-ки в присутності інших, 

- Постійні вибачення за поведінку партнера/-ки, 

- Надмірні ревнощі партнера/-ки, від яких знайома вам людина страждає, 

- Знайома вам людина перестала проводити час з друзями та родиною, 

- Постійне занепокоєння, що якісь її/його дії можуть засмутити партнера/-ку, 

- Зміни у поведінці, почуття пригніченості та тривожності, 

- Незрозумілі сліди чи травми на тілі. 

2. Якщо дорога вам людина зазнає насильства чи жорстокого поводження, інколи дуже 
важко зрозуміти, що робити. Ви можете інстинктивно прагнути "врятувати" її з цих 
стосунків, але це не так просто. Зрештою, людина може залишатися у стосунках із 
кривдником через різні причини. 

3. Нагадайте, що насильство нерозривно пов'язане із владою та контролем, отже, один 
зі способів допомогти людині, яка перебуває у стосунках з кривдником – подумати, як 
ви можете допомогти їй приймати власні рішення. Крім цього, можна підтримати її в 
такий спосіб: 

1) ВИЗНАЙТЕ, ЩО ВОНА ЧИ ВІН ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДУЖЕ СКЛАДНІЙ СИТУАЦІЇ, 
ВИСЛУХОВУЙТЕ ТА ПІДТРИМУЙТЕ. Дайте людині зрозуміти, що агресія партнера, 
або насильство, що сталося – не їхня провина. Запевніть, що вона чи він не 
самотні, і що їм є до кого звернутися за допомогою та підтримкою. Їй чи йому може 
бути складно говорити про випадки насильства. Скажіть, що до вас можна 
звертатися у будь-який момент, коли це знадобиться. Можливо, більш за все цій 
людині потрібен хтось, хто повірить та вислухає. 

2) НЕ ЗАСУДЖУЙТЕ. Поважайте рішення вашого друга чи родича. Людина може 
знаходити безліч причин залишатися у стосунках із кривдником. Можливо, вона 
багато разів залишатиме кривдника і знов повертатиметься до нього. Не 
критикуйте її чи його рішення, не намагайтеся викликати почуття провини. У цей 
час вона чи він ще більше потребуватимуть вашої підтримки. 

3) ЯКЩО ЛЮДИНА РОЗІРВАЛИ ДЕСТРУКТИВНІ СТОСУНКИ, ПРОДОВЖУЙТЕ 
ПІДТРИМУВАТИ ЇЇ. Людина, що вийшла із насильницьких стосунків, все одно можу 
почуватися засмученою і самотньою, коли ці відносини припинено. Йому чи їй 
потрібен час, щоб пережити сум розставання, і ваша підтримка у цей час особливо 
цінна. 

4) ЗАОХОЧУЙТЕ ПРОВОДИТИ ЧАС НЕ ТІЛЬКИ З ПАРТНЕРОМ, АЛЕ Й ІЗ ДРУЗЯМИ 
ТА РОДИЧАМИ. Підтримка надзвичайно важлива, і що більше вона чи він 
відчуватимуть підтримку людей, які їм небайдужі, тим простіше їм буде зробити те, 
що потрібно, щоб забути партнера-кривдника, та залишатися у безпеці. 
Пам'ятайте, що ви можете зателефонувати на гарячу лінію, щоб в тому числі 
одержати інформацію про мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. 

5) ДОПОМОЖІТЬ РОЗРОБИТИ ПЛАН БЕЗПЕКИ (див. Вправу «Кроки виходу з кола 
насильства»). 

 
13 Інформацію взято із сайту кампанії «Розірви коло насильства» 
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6) ЗАОХОЧУЙТЕ ОТРИМАТИ КВАЛІФІКОВАНУ ДОПОМОГУ. Знайдіть місцеву 
установу, що займається проблемою домашнього насильства і надає 
консультування. Якщо вона чи він мають піти до поліції, суду чи адвоката, 
запропонуйте супроводжувати людину для моральної підтримки.  

7) ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ВИ НЕ МОЖЕТЕ "ВРЯТУВАТИ". Хоча вам, можливо, тяжко 
дивитися на те, як близька чи знайома людина страждає, зрештою, саме вона чи 
він повинні приймати рішення, що робити. Важливо, щоб ви підтримували її 
незалежно від прийнятого рішення, і допомогли знайти спосіб жити у безпеці та 
мирі. 

4. Запитайте учасниць/-ків, що вони відчувають тепер, коли розуміють що і як вони 
можуть зробити, щоб допомогти людині вийти із ситуації насильства, розірвати 
насильницькі стосунки? Чи почуваються вони достатньо впевнено, щоб надавати 
таку підтримку?  

5. Підсумуйте, що кожна людина не залежно від віку, кольору шкіри, сексуальної 
орієнтації та інших ознак може постраждати від насильства. Запобігти таким 
випадкам можна крок за кроком викорінюючи шкідливі стереотипи, аналізуючи 
власну поведінку і допомагаючи іншим людям ставити під сумнів поширені 
упередження щодо людей, які чимось відрізняються він більшості. Зменшуючи 
поширеність ґендерних стереотипів та насильства, ми усі почуватимемося в 
безпеці і будемо відчувати свободу бути собою, якими б ми не були.  
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ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК  

Тривалість: 10 хвилин 
 
Інструкція: 

1. Запропонуйте учасницям/-кам пригадати свої очікування щодо участі у тренінгу, які 
вони озвучували на початку заняття. 

2. Дайте 1 хвилину для рефлексії. Запропонуйте кожного та кожну з учасників 
відповісти на запитання «Чи виправдались очікування?» 

3. Наголосіть, що навіть за умови, якщо н усі очікування виправдались, існують 
додаткові можливості отримати інформацію чи консультацію з питань ГЗН.  

 

ВПРАВА «ВАЛІЗА» 

 
Тривалість: 15 хвилин 
 
Матеріали: аркуші паперу для кожного учасника/-ці, ручки / олівці. 
 
Інструкція:  

1. Дайте завдання учасницям/-кам намалювати на аркуші паперу валізу. Нехай 
подумають, що із цього тренінгу вони хочуть взяти з собою у валізу (в дорогу, 
додому) з тих знань і навичок, які отримали на занятті.  

2. Запропонуйте усім учасникам записати своє рішення на аркуші, а згодом - по черзі 
озвучити свій вибір (за бажанням).  

3. Запропонуйте взяти із собою додому ці аркуші додому. 

4. Подякуйте учасницям та учасникам за участь у тренінгу. Запропонуйте свої (або 
іншого спеціаліста) контакти, щоб учасниці/-ки могли звернутися, якщо у них 
виникнуть додаткові запитання чи потреба у консультації. 

 

 
 
ЗАВЕРШЕННЯ 
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ДОДАТКИ 
 

 
ДОДАТОК 1. АЛЬТЕРНАТИВНІ ВПРАВИ ДО МОДУЛЯ 
 

 

Вправи на знайомство 

 «Я хочу вам представити…»  
Учасниці/-ки об’єднуються у пари. У парі кожна людина розповідає про себе протягом 3–5 
хвилин. Після цього вони презентують своїх партнерів/-ок у загальному колі.   
 
«Ніхто не знає, що я...» 
Учасники/-ці кидають одне одному м'яч зі словами: «Ніхто з вас не знає, що я…»  
Вправа підійде для проведення у групі, де усі або майже усі учасниці/-ки добре знайомі 
між собою (наприклад, навчаються в одному класі). 
 
 

 
Вправи для введення у тему ґендеру та ґендерної рівності 

 

ВПРАВА «ПАВУТИНКИ СЛІВ» 

Тривалість: 35 хвилин 

Матеріали: дошка + крейда 

Інструкція:  
1. Об’єднайте учасників/-ць у групи по 4-5 осіб.  

2. Поясніть: «Сьогодні ми будемо обговорювати тему ґендеру (як суспільство вважає, що 
має означати бути чоловіком або жінкою). Кожна група буде створювати павутинки зі 
слів, які часто асоціюються з поняттями «бути чоловіком» чи «бути жінкою»». 

3. Щоб уточнити концепцію «Павутинки слів», ви можете написати на дошці приклад 
павутинки слів для іншого слова. Подивіться на приклад для слова «пес», наведений 
нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дайте кожній групі від двох до трьох хвилин, щоб зробити павутину слів для слова 
«чоловік» і ще дві-три хвилини, щоб зробити подібну схему для слова «жінка». 

5. Напишіть «жінка» та «чоловік» на дошці і зробіть по дві колонки під кожним словом, 
позначені «біологічні» та «соціальні». Починаючи з однієї групи, запитайте наступне: 
1. Назвіть одну характеристику з вашої павутинки слів, пов'язану з поняттям 

«бути чоловіком». 

ПЕС 

ЗАХИСНИК 

СЛУХНЯНИЙ 

МИЛИЙ 

КУДЛАТИЙ 

АКТИВНИЙ 

ГРАЙЛИВИЙ 

ВІРНИЙ 
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2. Чи є ця характеристика біологічно обумовленою («біологічна») чи соціально 
обумовленою («соціальна»)? 

3. Якщо учасники/-ці визначають «соціальну» характеристику як «біологічну», 
виправіть їх за допомогою запитання: Якщо хлопчик або чоловік не володіє цією 
характеристикою, чи залишається він чоловіком (чоловічої статі)? 

6. Додавайте по одній новій характеристиці до списку від кожної групи, поки не вичерпаєте 
всі відповіді на поняття «бути чоловіком». Загальні приклади того, що люди пов'язують 
з поняттям «бути чоловіком» включають: 

- фізично міцний 
- емоційно-врівноважений 
- матеріально успішний 
- голова сім'ї 
- крутий 
- батько (може зачати дитину) 
- гордий 
- могутній 
- спортивний 
- хоробрий 
- не боїться насильства та його застосування 
- з почуттям гумору 

7. Повторіть цей процес для характеристик, пов'язаних з поняттям «бути жінкою». 
Загальні приклади включають наступні: 

- дбайлива 
- спокійна 
- покірна 
- говірка 
- відкрита до спілкування 
- доглянута 
- емоційна 
- практична 
- не схильна до насильства 
- скромна 
- фізично слабша за чоловіків 
- турботлива 
- мати (може народити дитину) 
 

8. Визначте кілька характеристик, які є суто біологічними для чоловіків або для жінок. 
Наприклад, тільки чоловік може бути батьком; тільки жінка може народжувати чи 
годувати грудьми. Але скажіть, що більшість характеристик щодо чоловіків чи жінок є 
соціально визначеними, а не біологічними.  

9. Обговоріть наступні питання: 
- Чоловічі і жіночі ролі, які є соціально обумовленими, називаються ґендерними 

ролями. Хтось раніше зустрічав такі терміни (ґендер, ґендерні ролі)? 
- Які почуття у вас викликають ґендерні ролі в нашому суспільстві? Чи 

погоджуєтесь ви з усіма очікуваннями, відповідно до яких мають діяти і жити 
жінки? Як мають діяти чоловіки? 

- Звідки ви дізнаєтесь про ґендер та стать? ЗМІ? Друзі? Сім'я? Школа? 
- Чому важливо вивчати та говорити про поняття ґендеру та статі? Яким чином 

«стать» та «ґендер» впливають на нас особисто та суспільство загалом? 
- Якими можуть бути наслідки недотримання ґендерних ролей? 
- Що, на вашу думку, означає поняття «ґендерна рівність»? 
- Чи погоджуєтеся ви, що як суспільство змінюється з плином часу чи від регіону до 

регіону, так і ставлення до ґендерних ролей змінюється у суспільстві? 
- Наголосіть, що в Україні є законодавчі акти, що регулюють рівні права та 
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можливості жінок та чоловіків.  

 

Поради щодо адаптації вправи 

Замість «павутинки слів» можна використати метод «мозкового штурму». Або замість 
«чоловік» та «жінка» учасники діляться своїми асоціаціями на слова «ґендер» та «стать» 
(вся група відразу або ж можна об’єднати учасників/-ць у кілька груп для запису асоціацій).  

 
 
 

ВПРАВА «СТАТЬ ЧИ ҐЕНДЕР?» 

Тривалість:  10 хвилин 

Матеріали: Кольорові стікери (або картки) зеленого і жовтого кольору (або будь-яких інших 
кольорів) за кількістю учасників/-ць. 
Інструкція:  
1. Роздайте учасникам/-цям по два стікери різних кольорів (1 – зелений, 1 – жовтий), 
де зелений колір означає «стать», жовтий – «ґендер».  
2. Потім зачитуйте твердження. Якщо учасники/-ці вважають, що твердження 
стосується «статі» – вони піднімають зелений стікер, якщо «ґендеру» – жовтий. 
(Альтернативний варіант: розмістіть на протилежних стінах аудиторії по аркушу паперу, де 
один із написом «стать», інший –  «ґендер»; запропонуйте учасникам/-цям ставати біля того 
напису, який вони вважають правильним для озвученого твердження). 
3. Перелік тверджень (може бути доповнений): 

1) Жінки народжують дітей (стать) 
2) Маленькі дівчата ніжні, сором’язливі, а хлопчики – розбишаки (ґендер) 
3) Жінки носять довге волосся, а чоловіки – коротке (ґендер) 
4) Жінки годують дітей грудьми, а чоловіки – із пляшечки (стать) 
5) Хлоп’ячі голоси «ламаються» при досягненні зрілості, а дівчачі – ні (стать) 
6) Дівчата менш активні в спорті (ґендер) 
7) Жінки займаються вихованням дітей (ґендер) 
8) Чоловіки відповідають за прийняття рішень (ґендер) 
9) Жінки турбуються про майбутнє своїх дітей (ґендер) 
10) Чоловіки є гарними водіями (ґендер) 
11) Жінки отримують заробітну плату нижчу за розміром, ніж чоловіки (ґендер) 
12) Чоловіки не вміють добре готувати (ґендер) 
13) Жінкам іноді відмовляють у прийнятті на роботу, оскільки вони можуть брати 
декретну відпустку (ґендер) 
14) Жінки не хочуть обіймати посади, які пов’язані з відповідальністю, а чоловіки – 
хочуть (ґендер) 

4. Запитання для обговорення: 
- Чи складно було виконувати вправу? 
- У чому саме полягає відмінність між поняттями «стать» і «ґендер»? 
5. Якщо це не було озвучено учасниками/-цями, поясність, що поняття «стать» 
стосується суто біологічних характеристик людини. Наприклад, тільки чоловік може стати 
батьком, у чоловіків голос «ламається» під час досягнення зрілості. Лише жінка може стати 
матір’ю (народити дитину), годувати дітей грудьми. Проте більшість характеристик щодо 
чоловіків та жінок є соціально визначеними, а не біологічними. Тобто набір очікуваних 
зразків поведінки (норм) для чоловіків чи жінок мають назву ґендерні ролі. Культура 
кожного суспільства містить узагальнені уявлення про те, якими є чоловіки і жінки, та чим 
вони повинні займатися. Такі узагальнені усталені уявлення стосовно чоловіків і жінок 
загалом називають ґендерними стереотипами.  
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6. Наголосіть, що ґендерні стереотипи можуть бути далекими від реальності, 
неточними, стійкими відносно нової інформації, та вельми віддаленими від реальних рис 
і поведінки конкретної людини. Сім’я, школа, ЗМІ, Інтернет, музика та фільми не тільки 
впливають на формування ґендерних ролей, але й сприяють збереженню та передачі 
ґендерних стереотипів. Наприклад, до ґендерних стереотипів відносяться такі 
твердження: жінки не хочуть обіймати посади, які пов’язані з відповідальністю, а чоловіки 
– хочуть; чоловіки не вміють добре готувати, чоловіки є гарними водіями та інші. 
Насправді, доглядати і навчати дітей, прати, прибирати, забивати цвяхи, ремонтувати, 
здійснювати наукові відкриття може будь-хто, незалежно від біологічної статі.   

 
 
 
 

ВПРАВА «ПОДАРУНКИ» 

Тривалість: 30 хвилин (10 хвилин на вибір статі та на запис на фліпчарті, 20 хвилин на 

обговорення причин та їх наслідків для ґендерних ролей). 

Матеріали: фліпчарти, маркери, стікери ґендерно нейтрального кольору. 

Інструкція:  

1. Розпочніть вправу, розказавши тау історію: «У королівській сім’ї народилася двійня 

– хлопчик та дівчинка. Батьки дуже зраділи і запросили усіх чарівників та фей з усіх 

навколишніх королівств та банкет для святкування. Кожен і кожна з запрошених має 

подарувати кожній дитині принаймні один подарунок. Можна дарувати як матеріальні так і 

нематеріальні подарунки, а також здібності, навички, і навіть фантастичні подарунки, адже 

для чарівників та фей немає нічого неможливого! Заборонено дарувати обом дітям однакові 

подарунки».    

2. Роздайте усім учасницям/кам стікери ґендерно нейтрального кольору (жовтий, 

зелений, білий) і запропонуйте уявити, що вони запрошені на це святкування і мають 

зробити хоча б по одному подарунку кожній дитині. Попросіть учасниць/ків написати які 

подарунки вони вибирають для хлопчика та які – для дівчинки.   

3. Дайте їм кілька хвилин, потім зберіть записи. Перенесіть результати опитування на 

фліпчарт у два стовпчики (хлопчик і дівчинка).   

4. Прочитайте подарунки з першого стовпця і другого стовпця.  

5. Обговоріть з учасницями/ками причини вибору подарунків та наслідки соціалізації 

(ґендерування) хлопців та дівчат, що, в свою чергу, готує їх до відповідних ґендерних ролей 

у суспільстві. 

 

 

ВІДЕО «ЧИМ ЧОЛОВІКИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ЖІНОК?»  

 
Орієнтовний план обговоренні із використанням відео-ролика  
1. Запропонуйте учням та ученицям назвати кілька причин, через які деякі люди вважають, 
що у жінок особлива логіка, незрозуміла чоловікам, або що жінки емоційні, а чоловіки – 
раціональні. Запитайте, чи є у подібних твердженнях об’єктивні причини, наприклад, 
різниця у розмірі, будові та функціонуванні мозку?  
2. Запропонуйте переглянути відео.  
3. Запитання та фасилітація обговорення:  
- Яке враження від відеоролика?  

- Що нового ви дізнались?  

- Що було не зрозумілим?  
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4. Поясніть значення термінів і сенс епізодів, які викликали труднощі в розумінні (якщо 
такі були). Запитайте:  
- Що із зазначеного у відеоролику здалося вам найбільш важливим?  
- Чи існує різниця між чоловіками та жінками? Якщо так, то яка?  
- Про що свідчить відкриття науковців про те, що чоловіки та жінки, у яких мозок має 
типове для їх статі «чоловічу» або «жіночу» структуру, всього вісім відсотків?  
1. Запитайте учасниць та учасників, чи можуть статеві та/або ґендерні відмінності 
між чоловіками та жінками впливати на їх кар’єру? Соціальний статус? Міжособистісні 
стосунки та створення сім’ї? Яким чином?  
2. Попросіть учасників/-ць підбити підсумки, в чому ж саме полягає різниця між 
жінками та чоловіками.  

 
 

 

ВПРАВА «КОЛИ МОЖНА ПОЧИНАТИ СТАТЕВІ СТОСУНКИ» 

Тривалість: 15 хвилин 

Матеріали: Роздатковий матеріал («Почуваюсь готовим/-ою до статевих стосунків»).  

Інструкція:  

1. Презентуйте вправу, пояснюючи, що молоді люди використовують різні критерії, щоб 
вирішити, чи варто і коли варто ставати сексуально активними. Деякі чекають певного 
віку або вважають за краще почекати, допоки вони заручаться чи одружаться. Інші 
починають займатися сексом тому, що хтось інший приймає рішення за них. Багато 
молодих людей обмірковують свої стосунки, коли вони зважуються на рішення про те, 
чи слід починати займатися сексом. Визначитись, чи є особиста готовність до 
сексуальної активності, складно для багатьох молодих людей. Ця вправа допоможе 
обдумати, яку роль грають у цьому питанні зрілість, самосвідомість та спілкування. Це 
також допоможе визначитись, що є найбільш важливим для них особисто. 

2. Роздайте роздруківки для індивідуальної роботи (Таблиця «Почуваюсь готовим/-ою до 
статевих стосунків»). Попросіть молодь уважно прочитати список та поставити 
позначки навпроти тих тверджень, які є важливими для прийняття рішення мати 
сексуальні стосунки (для кожного/-ї учасника/-ці особисто). Наголосіть, що робота є 
індивідуальною і учасники/-ці не будуть ділитися своїми відповідями на загал. Дайте 
п’ять хвилин на роздуми та заповнення.  

3. Після завершення скажіть, що усі ці умови є важливими. Окрім того, можливо, для 
деяких людей потрібні додаткові умови чи почуття, щоб бути впевненими у своїй 
готовності до статевого життя. Це цілком нормально. 
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РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Почуваюсь готовим/-ою до статевих стосунків 

 

Почуття або умова для рішення почати статеві стосунки Поле для 
позначок 

Почуття поваги до власних цінностей та цінностей партнера/-ки  

Почуття близькості до іншої людини  

Почуття взаємоповаги  

Почуття взаємодовіри  

Почуття, що ви досягли цього рішення разом і що ви обоє хочете 
мати інтимні стосунки 

 

Почуття комфорту у власному тілі  

Знання про те, від чого вам добре під час інтимних взаємин, а що є 
неприємним чи неприйнятим 

 

Почуття сексуального потягу до іншої людини  

Почуття комфорту під час розмов із коханою людиною про те, що 
вам приносить задоволення  

 

Почуття комфорту під час обговорення, від чого добре під час сексу 
вашому партнеру/-ці 

 

Почуття комфорту під час обговорення питань щодо використання 
презервативів 

 

Наявність презервативів (та/або інших контрацептивів) і знання, як 
ними користуватися 

 

Знання свого ВІЛ статусу  

Почуття комфорту під час обговорення ВІЛ статусу кожного/-ї з вас  

Почуття, що кожен/-а з вас вільний/-а зупинитися у будь-який 
момент 

 

Можливість усамітнитись  

Почуття впевненості, що вас не висміють і не засоромлять після 
статевого акту 

 

Інше (що саме?) 

  

 

 

 

Вправи для рефлексії, підсумків  

Вправа «Я сьогодні зрозуміла/зрозумів…»  (учасники/-ці мають продовжити речення) 

Вправа «Найбільш важливим для мене сьогодні було…» (учасники/-ці мають продовжити 

речення) 
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ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Міжнародні документи 

Декларація ООН про викорінення насильства щодо жінок  

Загальна декларація прав людини  

Конвенція ООН про права дитини 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок  

Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім 
насильством (Стамбульська конвенція)  

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

Платформа дій  Четвертої Всесвітньої конференції з питань жінок 

 

Законодавчі та нормативно-правові акти України 

• Кодекс України про адміністративні правопорушення 

• Кримінальний Кодекс України 

• Сімейний кодекс України 

• Цивільний кодекс України  

• Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 
та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)» 

• Закон  України «Про  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків» 

• Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

• Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

• Закон України «Про освіту» 

• Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей» 

• Закон України «Про охорону дитинства» 

• Закон України «Про соціальну роботу з дітьми, сім'ями та молоддю» 

• Основи законодавства України про охорону здоров’я 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. №655 «Про 

затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №824 «Про 

затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного 

консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі» 

• Наказ МОН № 1047 від 02.10.2018 року «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і 
взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» 

• Наказ МОЗ України №278 від 01.02.2019 “Про затвердження Порядку проведення та 

документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від 

домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього 

насильства, та надання їм медичної допомоги” 

• Лист МОН України № 1/11-5480 від 18.05.2018 року «Методичні рекомендації щодо 
запобігання та протидії насильству»  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33233.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33233.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33233.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33233.html
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• Лист МОН від 20.07.2020 №1/9-385  «Деякі питання організації виховного процесу у 
2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 
навичок» 
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