Позиційний документ Національної молодіжної ради України
“Впровадження сексуальної освіти в Україні”
За останні два десятиліття у Європі було досягнуто значного прогресу
в розробці та інтеграції навчальних програм з питань сексуальної
освіти у формальні шкільні програми. У 21 з 25 країн Європи на даний
момент існує закон, політика чи стратегія, які вимагають або
підтримують сексуальну освіту у школах. Таким чином, шкільна
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сексуальна освіта наразі є правилом у Європейському регіоні.
Згідно з аналізом впливу уроків сексуальної освіти у 97 країнах світу,
якісна та коректна інформація подана в дружній до підлітка формі
сприяє відстрокуванню початку статевого життя, зменшенню кількості
статевих партнерів, незахищених статевих актів та підвищує відсоток
використання контрацептивів, разом з тим вік першого статевого акту
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не стає нижчим.
Обов’язковою умовою для впровадження сексуальної освіти у
навчальних закладах має бути комплексний підхід до цього питання сексуальна освіта має охоплювати фізіологічний, психологічний та
соціальний аспекти, а уроки у школах мають бути обов’язковими.
Згідно міжнародних рекомендацій, комплексна сексуальна освіта має
включати наступні теми, згідно вікових особливостей з 1 по 9 класи:
- Вступ до сексуальної освіти
- Стосунки;
- Толерантність, інклюзія та повага;
- Цінності, права, культура та сексуальність;
- Розуміння гендеру;
- Сексуально-обумовлене насильство та безпека;
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Навички для здоров'я та благополуччя;
Людське тіло і розвиток;
Сексуальність та сексуальне поведінка;
Сексуальне та репродуктивне здоров'я.

У зв’язку з цим, Національна молодіжна рада України рекомендує
відповідальним органам влади:
● провести дослідження поточної ситуації в контексті питань
сексуальної освіти з усіма учасниками освітньо-виховного
процесу
● провести обговорення з громадським сектором та опонентами
секс освіти
● проводити інформаційні кампанії для зміни громадської думки
щодо впровадження сексуадьної освіти
● визнати необхідність впровадження обов’язкової сексуальної
освіти у школах та переглянути державні освітні стандарти, а
також програми та навчальні матеріали Основи здоров’я щодо
розширення тем позитивних аспектів сексуальності, гендерної
рівності, сексуальних та репродуктивних прав молоді тощо;
● покращити підготовку вчителів основ здоров’я як для початкової,
так і для середньої школи; ведення обов'язкових освітніх
програм у ВНЗ для педагогів, соціальних працівників, психологів
та лікарів.
● залучити молодіжні громадські організації до викладання
комплексної сексуальної освіти;
● розробити та запровадити механізм взаємодії громадських
організацій та освітніх закладів
● впровадити інформаційно-виховну роботу з батьками
● створити та впровадити механізм моніторингу реалізації
програм сексуальної освіти

