
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ І ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї�

ПРЕДСТАВЛЯЄ БУКЛЕT

В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ БУКЛЕТ МОЖНА ЗНАЙТИ НА САЙТІ 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я� www.reprohealth.info

А ТАКОЖ � НА ПОРТАЛІ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ www.autta.org.ua

Буклет розроблено в співпраці
з Бюро ЮНЕСКО в Москві та редакцією 
журналу PSYCHOLOGIES в рамках проекту 
«Територія ТEENS»:

http://www.psychologies.ru/int/teens/

 БАТЬКАМ ПІДЛІТКІВ:
 ВІДВЕРТА РОЗМОВА ПРО СТАТЕВЕ

 ВИХОВАННЯ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я

Буклет допоможе вчителям, шкільним психологам, соціальним педагогам та іншим освітя-
нам налагодити партнерство та поінформувати батьків про зусилля школи у реалізації програм 
профілактичної освіти, зокрема, програм статевого виховання, а також залучити батьків до 
діалогу та участі у таких програмах на рівні школи або громади.

Публікація привертає увагу батьків до питань статевого виховання та репродуктивного 
здоров’я дітей та підлітків, допомагає краще зрозуміти потреби, труднощі та ризики, з якими 
стикаються їхні діти у період дорослішання, а також підкреслює важливість спілкування з влас-
ними дітьми на теми статевого розвитку та взаємин.

На сторінках цього буклету батьки й вчителі знайдуть корисну інформацію:
 про головні етапи психосексуального розвитку дитини;
 про особливості статевого розвитку й поведінки в різні вікові періоди;
 про способи запобігання ризикованій поведінці дітей і підлітків;
 про медичні аспекти збереження репродуктивного здоров’я та наявні медичні послуги 

для підлітків та молоді.
Буклет також містить інформацію про додаткові ресурси, що допоможуть батькам підви-

щити обізнаність з питань статевого дозрівання та репродуктивного здоров’я, а також про 
організації та установи, до яких можна звернутися за консультацією і підтримкою.



ПРОФІЛАКТИЧНА ОСВІТА: ПАРТНЕРСТВО БАТЬКІВ І ВЧИТЕЛІВ
Створення безпечного навчального середовища для розвитку та добробуту дітей є найваж-

ливішою спільною метою батьків та школи. Щоб посилити ефективність профілактичних освітніх 
програм, дуже важливим є взаєморозуміння та партнерство між батьками та вчителями, особли-
во, коли йдеться про програми статевого виховання. Батьківську громаду необхідно інформува-
ти про всі компоненти статевого виховання, що входять до обов’язкової та варіативної складової 
шкільної програми, а також залучати до співпраці, щоб краще розуміти та враховувати їхні очіку-
вання та побажання.

Для цього можна використовувати різноманітні форми роботи:
 лекції або тренінги, спеціально підготовані для батьків у школі, де навчається їхня дитина;
 індивідуальні консультації із запрошеними фахівцями;
 поширення спеціалізованих брошур, листівок, пам’яток для батьків;
 підготовка та надання переліку тематичних інформаційних ресурсів (веб-сайтів, публікацій, 

фільмів);
 спеціальні домашні завдання, підготовка яких передбачає обговорення дітьми питань

статевого розвитку, взаємин та поведінки із батьками або іншими близькими дорослими;
 спільні інформаційно-просвітницькі заходи за участю школярів та їхніх батьків.

Спеціальні зустрічі за участю запрошених фахівців або тематичні батьківські збори мають 
не тільки надавати фактологічну інформацію, але й сприяти діалогу батьків між собою. Таке спілку-
вання допоможе узгодити дії щодо попередження ризикованої поведінки дітей і підлітків, сфор-
мувати безпечне середовище, а також сприятиме створенню гармонійної атмосфери в колективі, 
де зростають їхні діти. Під час зустрічей можна запропонувати до обговорення такі питання:

 Яким чином батьки провадять статеве виховання і які підходи застосовують?
 Чи вважають вони рівень статевої культури своїх дітей достатнім?
 Які проблеми викликають особливе занепокоєння?
 Що відомо батькам про профілактичну освіту у рамках шкільної програми?
 Що батьки можуть запропонувати для вдосконалення роботи школи у цьому напрямку?

 БІЛЬШЕ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ВИ ЗНАЙДЕТЕ:

 на сайті «Що потрібно знати про репродуктивне здоров’я?» 
www.reprohealth.info

 на порталі превентивної освіти 
www.autta.org.ua

Спільні зусилля батьків і вчителів допоможуть дітям і підліткам сформувати власну
модель відповідальної статевої поведінки, а зважена і своєчасно надана інформація про
статевий розвиток і сексуальні взаємини допоможе їм побудувати здорові, гармонійні 
і щасливі стосунки у дорослому житті.
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