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ВСТУП

Переваги відповідального батьківства очевидні – коли батьки більш активно беруть 
участь у житті своїх синів та дочок, їхні діти частіше отримують позитивні результати, такі 
як краще фізичне та психічне здоров'я, кращі успіхи в навчанні і когнітивні та соціальні 
навички, вища самооцінка, в них менше проблем у поведінці та підвищена стійкість до 
стресу.1 Діти, яких виховують відповідальні батьки, на 39% частіше отримують хороші 
оцінки в школі2, у них на 45% менше ймовірність залишитися на другий рік3 та на 60% 
менша ймовірність бути відстороненими від занять або виключеними зі школи4, вони 
удвічі частіше здобувають університетську освіту та знаходять стабільну роботу після 
закінчення середньої школи5, а також на 75% рідше вагітніють до 18 років6. Підлітки, 
батьки яких небайдужі до їхнього життя, частіше мають краще психічне здоров'я, 
рідше повідомляють про зловживання психоактивними речовинами та демонструють 
безпечнішу сексуальну поведінку.7

1 Аллен та К. Дейлі, (2007 р.). Вплив участі батьків у житті членів родини: резюме дослідження доказів. Гуелф, 
Канада: Центр для сім'ї, роботи та добробуту, Гуелфський університет. та Г. Баркер. (Ред.). (2003 р.). Участь 
чоловіків як батьків у житті родини в країнах Латинської Америки та Карибського басейну: критичний 
огляд літератури з міркуваннями щодо політики. Вашингтон, округ Колумбія: Світовий банк та С. Нок і С. 
Дж. Ейнолф (2008 р.). Сто мільярдів доларів: щорічні витрати через відсутність батька в сім’ї. Національна 
батьківська ініціатива. 

2 К. Норд та Вест, Дж. (2001 р.) Участь батьків та матерів у навчанні їх дітей в школах за типом сім'ї та статусом 
резидента. (NCES 2001-032). Вашингтон, округ Колумбія: Міністерство освіти США, Національний центр 
статистики освіти.

3 Там само.

4 Там само.

5 Ф.Ф. Ферстенберг і К.М. Харріс, (1993 р.). Коли і чому батьки відіграють важливу роль: вплив відповідального 
батька на дітей та матерів підліткового віку. Стор. 117-38 у посібнику «Молоді неодружені батьки: зміна 
ролей та нова політика». Редактри: Р.І. Лерман та Т.Дж. Умс. Філадельфія, Пенсільванія: Temple University 
Press.

6 Там само.

7 Там само.
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Не обмежуючи визначення батьківства для чоловіка тим, що він є єдиним джерелом 
фінансів і захисником сім’ї, чоловікам створюються умови для взаємозв’язку у сповнених 
більшою емоційною чесністю та співпереживанням відносинах з іншими людьми8. 
Дослідження показують, що чоловіки, які повідомляють про тісні ненасильницькі 
взаємовідносини зі своїми дітьми, живуть довше, мають менше психічних та фізичних 
проблем, рідше зловживають наркотиками, вони продуктивніші на роботі та говорять, 
що вони щасливіші за батьків, які не повідомляють про такі взаємовідносини зі своїми 
дітьми.9 Самі чоловіки по-різному біологічно та психологічно змінюються, коли беруть 
на себе обов’язки з догляду за членами родини. Інакше кажучи, батьки впливають на 
розвиток своїх дітей, а діти – на розвиток своїх батьків. Партнерки батьків, які беруть 
більш активну участь у житті сім’ї, також відзначають більше задоволення від стосунків 
та сильніше відчуття підтримки. 

І все ж дослідження показують, що хоча більшість чоловіків хоче бути добрими батьками, 
існують глибоко вкорінені гендерні норми «що означає бути чоловіком/жінкою», і ця 
ситуація ускладнюється відсутністю визнання урядами та системами охорони здоров'я 
ключових ролей, які чоловіки відіграють у житті своїх партнерок та дітей.

Цей посібник створений з метою допомоги чоловікам у формуванні зручних умов 
для дослідження та подолання обмежувальних гендерних норм і відпрацювання 
навичок та дій, які допоможуть їм стати більш відповідальними батьками, а також 
партнерами, що готові надати підтримку, і сприятимуть перетворенням у гендерній 
сфері та запобіганню насильству проти жінок та дітей.

8 Г. Баркер, М.Е. Грін, М. Насіменто, М. Сегундо, К. Рікардо, А. Тейлор, Ф. Агуайо, М. Седлер, А. Дас, А. 
Сінгх, Дж. Г. Фігероа, Дж. Фратцоні, Н. Флорес, Р. Джукс, Р. Морелл, Дж. Като. Турботливі чоловіки: якісне 
дослідження нетрадиційних ролей у сфері догляду чоловіків за членами родини, проведене в багатьох 
країнах. Вашингтон, округ Колумбія, Міжнародний центр досліджень жінок (МЦДЖ); Ріо де Жанейро, 
Промундо, 2012 р. 

9 Д.С. ДеГарно та інші. «Моделі та показники зростання у розлучених батьків «Стан здоров'я та вживання 
психоактивних речовин». Американський журнал про здоров’я чоловіків. 2010 р.; 4(1): с. 60–70. та Х.С. 
Шиндлер «Важливість внесків батьків у зміцнення психологічного здоров’я чоловіків-батьків». Журнал 
«Шлюб та сім’я». 2010 р.; 72(2): с. 318-332. та М.Л. Айзенберг та інші. «Батьківство та ризик смертності від 
серцево-судинних захворювань у дослідженні режиму харчування та здоров’я, проведеного Національним 
центром дослідження здоров’я та Американською асоціацією пенсіонерів». Репродуктивне здоров’я 
людини. 2011р.; 26(12): с. 3479-85.
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
ПРО ПОСІБНИК

Цей посібник розроблений в рамках фінансованої Європейським Союзом програми 
«ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого 
насильства», яка спільно реалізується ООН Жінки та ЮНФПА у Вірменії, Азербайджані, 
Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Програма працює у наступних напрямах:

. Зміна суспільного ставлення до гендерних стереотипів та патріархальних 
норм, які обмежують права жінок.

. Підвищення рівня залучення чоловіків до догляду за дітьми та участі у 
програмах для батьків.

. Підвищення рівня знань про методи впровадження орієнтованих на роботу з 
кривдниками програм із запобігання насильству і покращення інструментарію 
соціальних працівників (медіаторів) та ОГС. 

Промундо у партнерстві з програмою узгодили та адаптували до наявних умов принципи 
і методологію Програми «П» («П» означає «pai», тобто « папа (батько)» португальською 
мовою), яка ґрунтується на передовій європейській практиці та спирається на досвід, 
накопичений протягом двадцятитрирічної роботи у галузі розробки та оцінки програм, 
спрямованих на запровадження перетворень у сфері маскулінності в усьому світі. 
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ПІДХІД ПРОГРАМИ «П»

Запропонований бразильським соціологом Паулу Фрейре і використаний у цьому 
Посібнику підхід проводить батьків через процес «усвідомлення», сприяючи їхньому 
особистому зростанню і заохочуючи їх критично осмислювати культурні умови, які 
підтримують та формують досвід гендерної нерівності. Цей підхід має на меті створити 
такі умови для батьків, які дозволять їм кинути виклик та змінити обмежувальні правила 
гендерних ролей, оскільки вони ускладнюють для них процес взяття на себе ролі 
відповідальних батьків. 

Підхід ґрунтується на соціально-екологічній моделі, яка має на меті роботу із 
широким спектром впливів на батьків, зокрема з їхнім особистим сприйняттям 
явищ та ставленням до них, відносинами з партнерками, дітьми, роботодавцями та 
суб’єктами надання медичних послуг, ЗМІ, яка також передбачає опрацювання місцевої, 
регіональної та національної політики для сприяння процесу сталих змін поглядів та 
поведінки, а також глибоко вкорінених суспільних норм, як на індивідуальному рівні, 
так і на рівні владних структур. Факти вказують на те, що використання багаторівневого 
підходу є невід’ємною частиною процесу перетворення гендерних норм та досягнення 
гендерної рівності; це також допомагає організаціям у процесі інституціоналізації 
запланованих сталих змін способів мислення та діяльності відповідних установ (у такій 
сфері, як охорона здоров'я) з метою сприяння гендерній рівності. 
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ТЕОРІЯ ЗМІН
Відповідно до моделі Програми «П», чоловіки:

. Дізнаються про гендерні норми шляхом їх критичного осмислення та оцінки.

. Опановують у комфортних умовах неупереджене і ненасильницьке ставлення 
до гендерних аспектів та відповідну поведінку.

. Засвоюють ці нові гендерні установки та норми, застосовуючи їх у власних 
стосунках та повсякденному житті. 

Надання підтримки установам та структурам під час супроводу цього комплексного 
групового навчального процесу забезпечує можливість залученим до нього особам 
та організаціям одержати відповідні інструменти і стати провідниками змін, гендерної 
та соціальної справедливості. Зрештою, цей процес сприяє досягненню гендерної 
рівності та впровадженню змін у поглядах стосовно гендерного питання та у поведінці. 

ДІЗНАВАТИСЯ
Дізнаватися 
про гендерні 
норми, ставлячи 
запитання та 
застосовуючи 
критичне 
мислення, з 
метою розвитку 
нових гендерних 
установок та 
навичок

ОПАНОВУВАТИ
Опановувати зміни, які 
відбуваються у ставленні 
до гендерних аспектів та 
поведінці, і нові навички 
в комфортних умовах 
групових навчальних занять

ЗАСВОюВАТИ
Засвоювати нові гендерні 

установки та норми

ВТІЛюВАТИ  
В ЖИТТЯ
Постійно 
втілювати у 
повсякденне життя 
справедливе, 
ненасильницьке 
і здорове 
ставлення до 
гендерних питань 
та відповідну 
поведінку

ДОПОМІЖНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА СТРУКТУРИ
Групи однодумців, які критично оцінюють та разом 
змінюють гендерні норми; рольове моделювання гендерно 
рівноправного способу життя, а також вжиття заходів в 
рамках адвокаційної діяльності у своїй громаді та на більш 
широкому рівні; впровадження політики підтримки цих змін 
в установах, структурах, службах
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ЦІЛІ ПРОГРАМИ «П»
. Сприяти гендерній рівності у сімейних стосунках, яка визначається 

справедливим розподілом обов’язків з догляду за дітьми та виконання 
домашніх справ.

. Підвищити рівень впевненості у собі та ефективності чоловіків у сфері догляду 
за дитиною, її розвитком і успіхами.

. Сприяти позитивному вихованню та здоровим відносинам з дітьми, відмові від 
тілесних покарань дітей та інших форм насильства проти них.

. Запобігати насильству проти жінок та сприяти здоровим і щасливим 
стосункам.

. Заохочувати сімейні пари навчати своїх дітей таким цінностям, як гендерна 
рівність, та формувати модель такої рівності у своїх стосунках.

ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ «П»
Програма сприяє чоловікам, що доглядають за дітьми, та батькам, які:

. Є активними учасниками у догляді та вихованні, а також під час планування 
народження дитини, під час вагітності, під час пологів і після народження 
дитини.

. Беруть на себе рівну і спільну відповідальність за виконання домашніх справ та 
за розвиток щасливих, здорових і турботливих стосунків зі своєю партнеркою/
своїм партнером.

. Можуть бути ким завгодно: гетеросексуалами, геями, бісексуалами або 
трансгендерами; можуть жити або зі своєю партнеркою/своїм партнером, або 
окремо, або з батьками; можуть мати усиновлених дітей, мати опіку над дітьми, 
бути батьками-одинаками.

. Підтримують гендерну рівність та цінують права жінок та дітей.

. Стають проти будь-якої форми насильства проти жінок та дітей.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ПОСІБНИК? 
Цей посібник створений для кураторів/ок, які впроваджують Школи батьківства з метою 
залучення чоловіків до активного батьківства та піклування, захисту гендерної рівності 
та запобігання насильству. Посібник для Шкіл батьківства містить низку навчальних 
занять, які допоможуть чоловікам зрозуміти важливість надання колективної підтримки 
внесенню позитивних, здорових змін у своє життя.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ: 
РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ  
З ДОГЛЯДУ

В усьому регіоні розподіл обов’язків з догляду та виконання домашніх справ є занадто 
гендерно-диференційованим: жінки беруть на себе більшість щоденних турбот 
про дітей, а також займаються домашніми справами на три години більше, ніж їхні 
чоловіки10. Якщо чоловіки займаються доглядом за дітьми, вони здебільшого беруть 
участь у навчанні своїх дітей: допомагають їм у виконанні домашнього завдання та 
розмовляють з ними. Чоловіки вважають себе годувальниками, незважаючи на те, 
що ця роль полягає просто у фінансовому забезпеченні родини, причому багато хто з 
них бажає мати можливість проводити менше часу на роботі і більше часу – зі своїми 
дітьми. Існують ознаки того, що імідж батьківства змінюється в усьому регіоні: молоді 
чоловіки починають брати участь у пренатальному догляді та відігравати більш активну 
роль у вихованні, хоча для більшості сімейних пар нерівний поділ праці залишається 
щоденною реальністю.

Нещодавнє дослідження маскулінності11 у Вірменії показало, що за останні роки 
батьківство стало більш відповідальним: батьки все активніше беруть участь у догляді 
за дітьми та їх навчанні як «батько-вихователь». Більшість чоловіків (55%) вважають, що їх 
робота заважає їм проводити достатньо часу зі своїми дітьми, тому 51% чоловіків хотіли 

10 ЮНФПА та Промундо. «Залучення чоловіків до неоплачуваної роботи з догляду: короткий огляд 
адвокаційної діяльності для країн Східної Європи та Центральної Азії». ЮНФПА та Промундо,

11 В. Осіпов та Ж. Саргізова (2016 р.). Чоловіки та гендерна рівність у Вірменії. Звіт про результати 
соціологічних опитувань Єреван, Вірменія.
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б працювали менше у разі наявності такої можливості. Однак 85% чоловіків визнають, 
що у повсякденному житті вони відіграють другорядну роль у догляді за дітьми. Жінки 
беруть на себе виконання більшої частини обов’язків з повсякденного догляду за 
дітьми: відводять дітей до дитячого садка та забирають їх звідти, перевдягають їм 
підгузки, купають дітей, допомагають їм у виконанні домашніх завдань та карають дітей 
як словесно, так і фізично. Чоловіки поділяють обов’язки зі своїми партнерками: грають 
зі своїми дітьми (43%), словесно підтримують дисципліну (34%) та розмовляють з ними 
(34%). Подібний гендерний розподіл праці існує також у сфері домашніх справ: жінки 
витрачають на хатню роботу вп’ятеро більше часу, ніж чоловіки. Чоловіки вважають 
себе відповідальними в першу чергу за ремонт в оселі (68%). 

Проведене в Азербайджані подібне дослідження12 показало, що чоловіки переважно 
займаються вихованням своїх дітей (21%) та словесним підтриманням дисципліни (13%), 
батьки кажуть, що часто розмовляють зі своїми дітьми про їхні особисті справи (14%). Як 
і у Вірменії, жінки (76%) здебільшого відповідальні за фізичне підтримання дисципліни 
(шльопання по сідницях або побиття дітей) на додаток до щоденного догляду (62%) 
та догляду за хворими дітьми (85%). І чоловіки, і жінки повідомляють, що вони спільно 
міняють підгузки (82%) і купають дітей (84%), а також грають (56%) та розмовляють зі 
своїми дітьми (52%). Більшість чоловіків виконують свою роль «годувальника», але 
багатьох не задовольняє ця чисто економічна роль. Якби чоловіки могли працювати 
менше, то 29% з них проводили б більше часу зі своїми дітьми. Чоловіки-«годувальники» 
зазначають, що вдома їхніми обов’язками є ремонт в оселі (64%) та сплата за рахунками 
(60%). Жінки відповідальні за виконання всіх інших домашніх справ з догляду, зокрема 
за прибирання (96%), приготування їжі (94%) та прання (98%). 

Як повідомляється у проведеному нещодавно в Білорусі дослідженні, поділ 
праці у сфері догляду за дітьми та виконання домашніх справ є загалом гендерно-
диференційованим13. Жінки відповідають за виконання більшості домашніх справ, 
тимчасом як чоловіки вважають себе відповідальними за дрібний ремонт в оселі та 
роботу поза домом. Жінки витрачають на виконання домашніх справ в середньому 
вдвічі більше часу, ніж чоловіки, зокрема на приготування їжі (90% проти 44%), миття 
посуду (83% проти 31%) та прибирання (82% проти 44%). У родинах з дітьми віком до 
10 років жінки, насамперед, відповідають за щоденний догляд за ними (78% проти 
59% чоловіків). Хоча Трудовий кодекс Білорусі передбачає надання відпустки для 
догляду за дитиною, лише 1% чоловіків користуються цією пільгою. Коли чоловіків і 
жінок запитують про нерівний поділ праці у родинах, то виявляється, що вони загалом 
задоволені ситуацією, а це свідчить про наявність усталених норм. 

Подібні традиційні та патріархальні норми щодо поділу праці у сім'ях виявило 
дослідження14, проведене нещодавно у Грузії. Виявляється, що чоловіки переважно 
займаються ремонтом предметів побуту (90%) та оплатою комунальних платежів 

12 ЮНФПА (2018 р.). Гендерна рівність та гендерні відносини в Азербайджані: сучасні тенденції та можливості. 
Висновки дослідження ставлення чоловіків до гендерної рівності (ФОТО). Баку, Азербайджан. 

13 ООН Жінки (2019 р.). Білорусь. Короткий опис стану справ у сфері гендерної рівності в країні. Стамбул, 
Туреччина. 

14 Чоловіки та гендерні відносини у Грузії. Тбілісі, Грузія.
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(84%), тимчасом як жінки відповідають за прибирання, прання, підтримку сімейної 
гігієни, приготування їжі та догляд за дітьми. Виховання дітей вважається «природним» 
обов'язком жінки, вони також здебільшого займаються приготуванням їжі, зміною 
підгузків, купанням дітей та супроводом їх до школи. Якщо чоловіки беруть участь у 
догляді, то вони переважно грають з дитиною, розмовляють з нею та читають їй книжки. 
Як і в Білорусі, більшість жінок (72%) та чоловіків (86%) повідомили, що задоволені 
таким нерівним розподілом обов'язків. 

У Молдові, як і в інших країнах регіону, відсоток чоловіків, що доглядають щоденно 
за своїми дітьми, невеликий; на думку чоловіків, саме жінки щоденно доглядають 
за дітьми (57%), залишаються вдома з хворою дитиною (66%), відводять дитину до 
школи та забирають зі школи (33%). Чоловіки здебільшого граються зі своїми дітьми 
вдома (61%) і щотижня допомагають їм виконувати домашні завдання (35%). Чоловіки 
вважають своєю головною роллю забезпечення стабільного фінансового стану, але 
59% працювали б менше, якщо це надало б їм можливість більше часу проводити зі 
своїми дітьми. Патріархальні норми також впливають на розподіл домашніх справ: 
чоловіки переважно відповідають за дрібний ремонт в оселі, а жінки – за прибирання, 
приготування їжі та прання одягу. 

В рамках проведеного нещодавно в Україні дослідження15 майже 57% жінок 
повідомляють, що їхні чоловіки-партнери щотижня приділяють менше п’яти годин 
або взагалі не приділяють жодної години догляду за членами сім’ї, такими як діти, 
особи похилого віку або особи з інвалідністю. Поточний збройний конфлікт на сході 
України зміцнив гендерні стереотипи, відповідно до яких чоловіки – це захисники та 
герої, а жінки – турботливі матері16. Відсутність доступу до послуг з догляду за дітьми 
ще більше закріпило в родині роль жінки як дбайливої матері.

Незважаючи на повсякденні реалії, які заважають чоловікам бути повноправними та 
рівноправними партнерами та батьками, існують перспективні можливості сприяння 
гендерній рівності як вдома, так і на робочому місці. Жінки хочуть, щоб чоловіки брали 
більш активну участь у догляді за дітьми та виконанні домашніх справ, у свою чергу багато 
чоловіків долучалися б більш активно до цієї діяльності, якби вони мали таку можливість. 
У більшості країн СЄЦА, з яких надходить відповідна інформація17, щонайменше кожен 
третій батько повідомляє, що займається принаймні однією діяльністю, а саме наданням 
допомоги своїй маленькій дитини у навчанні. Такі висновки допоможуть визначити 
потрібні відправні точки для надання допомоги молодим батькам та залученню чоловіків 
до догляду за дітьми: центри розвитку дитини в ранньому віці, дошкільні заклади чи 
асоціації батьків і вчителів. 

15 ЮНФПА та Промундо. «Залучення чоловіків до неоплачуваної роботи з догляду: короткий огляд адвокаційної 
діяльності для країн Східної Європи та Центральної Азії».

16 ООН Жінки. Україна. Інформація доступна за посиланням: https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/ukraine

17 ЮНФПА та Промундо. «Залучення чоловіків до неоплачуваної роботи з догляду: короткий огляд 
адвокаційної діяльності для країн Східної Європи та Центральної Азії». ЮНФПА та Промундо, Стамбул і 
Вашингтон, округ Колумбія, 2018 р.
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РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ У ПЕРІОД КРИЗИ, 
СПРИЧИНЕНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-1918

У квітні та травні 2020 року агенція ООН Жінки провела експрес-оцінку гендерних 
аспектів впливу COVID-19 на гендерні відносини у 16 країнах і територіях Європи 
та Центральної Азії. Спалах пандемії COVID-19 позначився на гендерному поділі 
домашньої та доглядової праці в усьому регіоні. Деякі ключові висновки цього 
аналізу, доповнені окремим аналізом, проведеним у Вірменії, Білорусі та Україні19,  
наведені нижче:

З моменту поширення COVID-19 жінки більше ніж чоловіки виконували більше 
домашніх справ. У середньому 70% жінок витрачають більше часу на принаймні 
один вид неоплачуваної домашньої праці (НДП)20 і цей показник значно вищий 
ніж у чоловіків (59%). В усьому регіоні ситуація схожа, але в деяких його частинах 
спалах пандемії мав величезний негативний вплив на жінок. Наприклад, Молдова та 
Україна є країнами, в яких спостерігається найбільше збільшення часу, відведеного 
на неоплачувану домашню роботу: приблизно чотири з п'яти жінок у Молдові та 
одна з двох жінок в Україні одержали щонайменше один додатковий вид домашньої 
роботи. В Азербайджані приблизно 46%, а в Грузії 45% жінок витрачають більше часу 
на принаймні один вид неоплачуваної домашньої праці у порівнянні з 35% чоловіків 
в обох країнах. У Вірменії жінки витрачають більше часу на приготування їжі (31%) і 
прибирання (44%) порівняно з 7% та 16% чоловіків. При цьому у Білорусі розрив між 
чоловіками та жінками менший: 11% чоловіків і 17% жінок частіше готують їжу, а 23% 
чоловіків та 29% жінок частіше прибирають. 

Жінки почали виконувати більше роботи з догляду за дітьми, тоді як чоловіки 
стали більше брати участь у іграх з дітьми та їх навчанні. В Азербайджані, Грузії 
та Молдові жінки непропорційно більше часу витрачають на догляд за дітьми (61% 
жінок проти 46% чоловіків в Азербайджані, 62% жінок проти 43% чоловіків у Грузії 
та 56% жінок проти 45% чоловіків у Молдові), хоча в Азербайджані та Грузії як жінки, 
так і чоловіки майже однаково збільшили свій час, витрачений на навчання дітей, 
приблизно на 60% та 63% відповідно. У Молдові жінки беруть на себе непропорційно 
більше роботи з навчання дітей – 56% та 45% чоловіків. У Вірменії, Білорусі та Україні 
жінки також непропорційно більше часу витрачають на навчання дітей та догляд за 
ними, причому різниця між жінками та чоловіками у трьох країнах становить від 6 до 
13 відсотків.

18 З внесеними незначними змінами, дослідження ООН Жінки (2020 р.) «Вплив пандемії COVID-19 на життя 
та добробут жінок і чоловіків у Європі та Центральній Азії: попередні результати експрес-оцінки гендерних 
аспектів». Слід зазначити, що цей розділ ґрунтується на даних, які охоплюють 16 країн та територій у регіоні: 
Албанію, Боснію та Герцеговину, Косово, Північну Македонію, Азербайджан, Грузію, Республіку Молдова, 
Казахстан, Киргизстан та Туреччину. 

19 ООН Жінки (2020 р.). Експрес-оцінка ситуації у гендерній сфері та потреб жінок у контексті COVID-19 в 
Україні, та ЮНФПА (2020 р.). Як пандемія COVID-19 змінила життя в Білорусі, і ЮНФПА: (наступна) експрес-
оцінка ситуації у гендерній сфері – оцінка впливу COVID-19 на ситуацію у Вірменії. 

20 Поняття визначено як приготування їжі, прибирання, ведення домашнього господарства, здійснення 
покупок в магазинах, забезпечення водою або дровами та догляд за домашніми тваринами.
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Жінки набагато частіше допомагають своїм чоловікам/партнерам у здійсненні 
рутинної повсякденної діяльності, ніж чоловіки допомагають своїм дружинам/
партнеркам. Жінки з усього регіону повідомили про більшу, ніж у чоловіків, участь 
у допомозі своїм партнерам у домашніх справах та/або догляді за членами родини. 
Один з найвищих показників розриву між жінками та чоловіками був виявлений в 
Азербайджані, де більше 80% чоловіків заявили, що їхні жінки-партнерки збільшили 
надання їм своєї допомоги проти приблизно 50% жінок, які сказали, що те саме зробили 
їхні партнери-чоловіки. У Грузії, Молдові та Вірменії показники розриву були меншими: 
близько 10% жінок продовжували надавати більше допомоги порівняно зі своїми 
партнерами-чоловіками у Грузії і Молдові та 8% – у Вірменії. У Білорусі 36% жінок і 
чоловіків вважали, що їхній/я партнер/ка більше допомагає у виконанні повсякденних 
справ та догляді за дітьми. А в Україні 74% жінок повідомили, що доглядають за дітьми 
переважно самостійно. Ці висновки говорять про усталені гендерні стереотипи та 
сподівання, що у сім’ї жінки несуть головну відповідальність за виконання неоплачуваної 
домашньої праці та за догляд.

Шістдесят шість відсотків жінок повідомили, що інші члени сім’ї, такі як батьки та родичі, 
також допомагають їм у виконанні домашніх справ і у догляді. Зазвичай таку допомогу 
в роботі з догляду надають сестри, матері та свекрухи/тещі. З огляду на зазначене 
вище, глобальна криза, спровокована пандемією COVID-19, чітко продемонструвала, 
що офіційна світова економіка та підтримка нашого повсякденного життя побудовані 
на невидимій і неоплачуваній праці жінок і дівчат. 
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ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ

ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА ЇХ УТРИМАННЯ  
У ПРОГРАМІ21

Співробітники/ці багатьох програм повідомляють про проблеми із залученням 
та утриманням у програмі учасників-чоловіків. У деяких громадах гендерні 
норми батьківства дозволяють чоловікам відчувати, що вони вже відповідають 
характеристикам «добрих батьків», і тому їм не потрібно брати участь у програмах, 
які сприяють активному батьківству, коли батьки відіграють важливу, особисту, 
постійну роль у догляді за дітьми та їх вихованні. В інших громадах програми навчання 
батьківству можуть видаватися явно корисними для жінок-партнерок та дітей і такими, 
що широко не рекламують переваги навчання для чоловіків. Проблеми економічного 
характеру, а також певний час та місце проведення навчальних занять іноді можуть 
впливати на здатність батьків відвідувати їх. Наступні рекомендації ґрунтуються на 
досвіді, накопиченому співробітниками/цями Промундо, які залучають та утримують 
учасників для участі у роботі Клубів батьків по всьому світу.

Розглядати майбутніх і молодих батьків як точку доступу. Майбутні і молоді 
батьки є особливо ефективною точкою доступу для ширшого залучення чоловіків до 
забезпечення гендерної рівності, оскільки народження дитини, як правило, є важливим 

21 За матеріалами Промундо-США та організації Plan International Canada. (2020 р.). Залучення чоловіків-учасників 
та їх утримання для участі у програмах гендерних перетворень. Вашингтон, округ Колумбія: Промундо. 
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поворотним моментом у житті сімейної пари і батька зокрема, коли можуть бути потрібні 
рекомендації, знання та навички для орієнтування в умовах змін. 

Оскільки навчальні заняття стосуються тем у діапазоні від вагітності до раннього 
дитинства, ідеальним початком програми буде робота з групою батьків та/або 
сімейних пар, в яких наявні вагітні жінки, щоб мати можливість проводити деякі 
заняття до пологів, а інші – після. Проте, порядок проведення занять та склад груп 
визначає куратор/ка. Деякі групи можуть мати вільний доступ, тобто батьки можуть 
приєднатися в будь-який момент до навчального циклу. У цьому випадку в групі будуть 
деякі учасники, які чекають на народження дитини, та інші, діти яких, можливо, щойно 
народилися. У такому разі слід скористатися перевагами чоловіків, які вже мають дітей: 
запропонувати їм навести приклади своїх способів вирішення проблем і надати їм 
можливість розповісти про свій досвід. 

Розглянути можливість залучення до участі у програмі інших чоловіків, що 
доглядають за дітьми в родинах, в яких батьки можуть бути відсутніми. У громадах, 
де в багатьох домогосподарствах відсутні батьки, наприклад, через триваючі збройні 
конфлікти, слід розглянути можливість залучення дядьків, дідусів та інших важливих 
чоловіків-помічників у догляді. Відносини, що передбачають взаємну підтримку в 
родині, є надзвичайно важливими і можуть сприяти кращому налагодженню відносин з 
дітьми різного віку. Нещодавнє дослідження показало, що час, проведений із бабусею 
чи дідусем, призвів до покращення соціальних навичок та зменшення кількості 
поведінкових проблем у підлітків, особливо у тих, які живуть в неповних родинах22. 

Слід звертатися до сподівань чоловіків як батьків та партнерів. Розуміння амбіцій 
чоловіків щодо них самих та їхніх відносин зі своїми дітьми та партнерками може 
допомогти сформулювати посилання до їхніх власних інтересів. Для ефективного 
залучення до участі в орієнтованій на чоловіків програмі потрібно пристосовувати 
роботу до їхніх прагнень.

Йти назустріч чоловікам. Дуже важливо забезпечити доступність місця проведення 
групових занять для учасників. Також слід враховувати графік та сезонність роботи. 
Як правило, проведення занять вечорами або у вихідні дні краще пристосовується до 
графіків чоловіків та сімейних пар. Навіть чоловіки, які наразі не працюють, можуть не 
бажати відвідувати заняття у звичайний робочий час.

Залучати до участі у програмі, використовуючи засоби комунікації та призначаючи 
місця проведення занять, які знайомі батькам та доступні для них. Ідеальні канали 
для залучення до участі у програмі значно відрізняються залежно від цільової аудиторії: 
наприклад, брошури та плакати в пологовому центрі чи клініці, партнерські відносини з 
приватними компаніями, які пропонують корисну для здоров’я участь у клубах батьків, 
або, можливо, інформаційні матеріали у церкві чи мечеті. Найпростішим способом 
спілкування може бути телефон, такі платформи, як WhatsApp, або усний спосіб 
передачі інформації через мешканців/ок чи лідерів/ок громади.

22 С. Аттар-Шварц, Дж. Тен, А. Б’юкенен, Дж. Грігс і Е. Флурі. (2009 р.). Налагодження відносин між дідусями 
і бабусями та підлітками у сім'ях з двома біологічними батьками, сім'ях з одним із батьків та у прийомних 
сім’ях. Журнал сімейної психології, 23 (1), 67-75.
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Визначити профілі учасників на самому початку. Які типи профілів є цільовими? 
Батьки-переселенці? Батьки, які брали участь у війні чи збройному конфлікті? Батьки-
одинаки? Одностатеві пари? Батьки з усиновленими дітьми? Члени сім'ї чоловічої статі, 
які допомагають у вихованні дитини? Визначення профілів учасників та адаптація змісту 
навчальних занять до їх життєвих обставин та особистого досвіду може допомогти у 
зменшенні кількості учасників, які припинили участь у програмі.

Використовувати підхід, зосереджений на позитивних якостях учасників. 
Спиратися на наявні у чоловіків та батьків знання. Приділяти більше уваги практичним 
заняттям, які передбачають активну роботу учасників, застосовуючи стилі навчання, 
що враховують різноманітність чоловіків. Такий підхід буде більш сприятливим для 
продовження участі чоловіків у програмі.

Переходити до теми про владу та гендерні аспекти поступово. Починати з розмов 
про стосунки та про життя чоловіків та жінок взагалі, перш ніж переходити до більш 
складних і суперечливих тем, таких як влада та гендерні аспекти. Це може допомогти 
запобігти втраті зацікавленості та виходу учасників з програми. Проблемні питання 
стосовно влади та гендерної нерівності є складними і можуть призвести до дискусії або 
змусити чоловіків захищатися. Обговорення тем, які учасники чоловічої статі можуть 
пристосувати до свого життя, не вдаючись до оціночних суджень, може бути більш 
ефективним підходом.

Передбачити проведення «днів сім’ї». Багато чоловіків і жінок цінують можливість 
брати участь у програмах сімейними парами або всією сім'єю. Створення в рамках 
програми атмосфери єдності та планування навчальних занять для родин, під час 
яких члени сім’ї можуть застосовувати на практиці позитивні моделі поведінки, разом 
планувати рівноправне майбутнє або складати бюджет, може стати потужним способом 
залучення всієї сім’ї до участі у програмі та сприяти впровадженню ідей програми у 
життя її учасників.

ВІДБІР ТА ПІДГОТОВКА КУРАТОРІВ/ОК23

Кваліфіковані куратори/ки мають важливе значення для успіху програм, спрямованих 
на перетворення у гендерній сфері. На додаток до того, що учасники/ці одержують нові 
навички та випробовують на практиці справедливі моделі поведінки, найефективніші 
програми, орієнтовані на впровадження змін у відносинах між чоловіками та жінками, 
запускають процес критичного мислення та формують солідарність членів групи для 
реалізації таких змін. Кваліфіковані куратори/ки можуть ініціювати та підтримати цей 
процес розвитку критичної свідомості. Наступні рекомендації ґрунтуються на досвіді, 
накопиченому співробітниками/цями Промундо, які працюють з кураторами/ками в 
рамках впровадження Клубів батьків по всьому світу.

23 За матеріалами Промундо-США та організації Plan International Canada. (2020 р.). Роль кураторства у 
спрямованих на перетворення у гендерній сфері програмах, до участі у яких залучаються чоловіки та 
хлопці. Вашингтон, округ Колумбія: Промундо.
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Шукати кураторів, які мають досвід використання методів забезпечення широкої 
участі. Звертати увагу на досвід кураторів/ок, обраних для реалізації програми. 
Наприклад, кураторам/кам, які раніше навчалися на вчителів/вчительок, важко 
застосовувати метод забезпечення широкої участі. Деякі куратори/ки можуть бути 
кваліфікованими та користуватися високим рівнем довіри в громаді, але через свій 
досвід формального викладання можуть повернутися до традиційного стилю читання 
лекцій на заняттях, що не сприяє розвитку критичної свідомості.

Використовувати рольову гру під час контрольних співбесід з кандидатами/ками 
на посаду куратора/ки. В рамках успішних стратегій найму можуть використовуватися 
широке охоплення кандидатур та їх перевірка. Поширювати у громаді інформацію про 
вакансію та робити акцент на значних навичках роботи, пов’язаної з міжособистісними 
відносинами, як ключову вимогу до посади куратора/ки. Контрольні співбесіди, під час 
яких використовуються рольові ігри, можуть бути ефективним способом перевірити 
наявність необхідних куратору/ці так званих «соціальних навичок». 

Робити акцент на спеціальних навичках та рисах характеру. Нижче наведений 
орієнтовний перелік міжособистісних навичок та якостей, які мають кандидати/ки на 
посаду куратора/ки: 

. Невимушений/а та щирий/а

. Скромний/а

. Емоційно зрілий/а

. Відкритий/а для інших людей та нових ідей

. Активно вислуховує

. Сприяє відчуттю безпеки в оточуючих

. Спрямовує обговорення

. Вітає зворотний зв’язок

. Конструктивно реагує на критику 

Потрібно починати пошук хороших кандидатів/ок на посаду куратора/ки у 
феміністських та прогресивних організаціях соціальної справедливості. Організації 
з прогресивним порядком денним, які працюють на рівні громади, та феміністські 
неурядові організації, як правило, вже мають значний досвід роботи в громадах і можуть 
допомогти визначити кандидатів/ок. Вони також швидше за все вже втілюють у життя 
цінності спрямованих на перетворення у гендерній сфері програм, використовують 
методи забезпечення широкої участі, здатні мінімізувати шкоду, зосереджують свою 
діяльність на захисті жінок, дітей та уразливих і маргіналізованих груп.

Слід розглянути цілі програми для визначення персональних даних куратора/
ки, оскільки ці дані можуть впливати на вибудовування відносин у групі. 
Ідеальний віковий діапазон куратора/ки залежить від цілей програми. Специфіка 
регіону, культурні норми взаємодії між різними віковими групами можуть впливати 
на перебіг програми. У деяких випадках одруженим парам може бути незручно 
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одержувати інформацію про сексуальне і репродуктивне здоров’я, права людини та 
гендерну рівність від дорослого неодруженого куратора-чоловіка. Подібний вплив 
на динаміку роботи в групі також може бути результатом ієрархічних відносин між 
мешканцями громади: якщо куратором обрано поважного/у місцевого/у лідера/
ку, учасники можуть не почуватися комфортно, не висловлюватися відкрито або не 
ділитися суперечливими думками. 

Достатній час та інтенсивність підготовки є критично важливими для кураторів/
ок – але існують різні думки щодо ідеального варіанту. В одному дослідженні24 
припускається, що десятиденна підготовка є недостатньою і що залежно від навичок 
та досвіду новонабраних кураторів/ок, 25-тиденна підготовка (включно з підвищенням 
кваліфікації) може бути більш відповідним варіантом. У Промундо підготовка куратора/
ки зазвичай триває п’ять днів (або десять днів, якщо програма впроваджується протягом 
багатьох місяців). «Каскадні моделі» тренінгів не рекомендуються; бажано, щоб 
куратори/ки, які керуватимуть груповими заняттями, якомога більше безпосередньо 
навчалися. У рамках програм потрібно передбачити механізми професійної 
перепідготовки та підвищення кваліфікації і надання підтримки, такої як спостереження 
за роботою групи, періодичні курси підвищення кваліфікації та усунення недоліків.

Обговорення теоретичних основ кураторства може допомогти у з'ясуванні цілей. 
Куратори/ки можуть повернутися до лекційного стилю викладання на заняттях, якщо 
вони не повною мірою мотивовані щодо застосування методу забезпечення широкої 
участі. Мотивація та підведення теоретичної основи для обрання цього методу може 
допомогти у цих питаннях.

Необхідні складові професійної підготовки: 

. Зміст, в якому розглядаються гендерні аспекти як соціальна концепція, 
враховуються владні складові та запобігання насильству проти жінок

. Достатній час для відпрацювання навичок кураторства 

. Навчання реагуванню на розкриття інформації про насильство та одержані 
травми 

. Формування атмосфери єднання в групі

. Стратегії мобілізації для впровадження змін у соціальній сфері

. Виявлення та подолання упередженого ставлення до кураторів/ок 

Уточнювати довготермінові цілі на початковому етапі. Цілі програми, такі як 
критичне ставлення до традиційних гендерних норм, набуття навичок навчання та 
побудова мереж для організації та проведення активних заходів, повинні бути чітко 
визначені та узгоджені з усіма кураторами/ками та партнерами/ками. Недотримання 
цих рекомендацій може призвести до ризику втрати програмою цілей або зміни її 
спрямованості на практиці.

24 Д. Бартел (2018 р.). Підготовка кураторів та наставництво на рівні громад для впровадження критичного 
мислення у групах населення з метою запобігання насильству проти жінок. Співробітництво у сфері 
запобігання насильству.
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Залучати кураторів/ок до розробки навчальних програм. Залучення кураторів/
ок до розробки навчальної програми може допомогти у збільшенні особистої 
зацікавленості кураторів/ок та продемонструвати важливість застосування методу 
забезпечення широкої участі. Корисною стратегією за обставин, коли неможливо 
залучити кураторів/ок на стадії проектування, може бути розробка базової навчальної 
програми, яка потім передається місцевим партнерам та кураторам/кам для подальшої 
адаптації матеріалів та вихідних даних. 

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ 
НАВЧАННЯ25

В рамках програм, спрямованих на перетворення у гендерній сфері, опрацьовуються 
складні та специфічні теми. Кураторам/кам може бути важко викласти учасникам складні 
концепції простішими термінами або їм може бути незручно говорити на певні теми. 
Деякі куратори/ки можуть бажати показати прогрес і ненавмисно спонукати учасників 
до надання «правильних» відповідей, при цьому не зосереджуючись на критичному 
мисленні та діалозі. Кураторам/кам також може бути важко вести дискусії та керувати 
роботою в групі з різних причин, таких як наявність проблемних учасників, які домінують 
у групі та виступають у ролі «контролерів», заважаючи проведенню обговорення, 
або присутність учасників, які не бажають ділитися особистим досвідом. Наступні 
інструкції призначені для допомоги кураторам/кам в орієнтації у складностях програм, 
спрямованих на перетворення у гендерній сфері, у розумінні, що зміна норм є повільним 
процесом, який вимагає терпіння та гнучкості.

Бути куратОрОм/кОю, а не вчителем/вчителькОю26

Традиційно вважається, що вчитель/ка – це фахівець/чиня, який/а повинен/на мати 
відповіді на всі питання. Куратор/ка не повинен/на мати відповіді на всі питання, 
натомість він/вона створює атмосферу відкритості та безпеки для сприяння діалогу 
та критичному мисленню учасників. Потрібно ставити запитання, щоб краще знати 
походження учасників і спрямовувати обговорення у групі з метою вироблення 
критичного ставлення до шкідливих норм відносно маскулінності та догляду за членами 
сім’ї. Не обов’язково бути експертом/кою з питань гендерної рівності чи батьківства, 
і не потрібно мати відповіді на всі питання. Роль куратора/ки скоріше полягає у 
створенні атмосфери відкритості та взаємоповаги, в якій чоловіки можуть почуватися 
комфортно, ділитися досвідом та навчатися один у одного в комфортних умовах. 
 

25 За матеріалами Промундо-США та Медичного центру Університету Пітсбурга (2018 р.). Чоловіче населення 
2.0: Навчальна програма, яка сприяє гендерній рівності у майбутньому чоловічого населення. Вашингтон, 
округ Колумбія та Пітсбург: Промундо і Університет Пітсбурга, а також Промундо, CulturaSalud та REDMAS 
(2013 р.). Програма «П» – Посібник із залучення чоловіків до батьківства, догляду, турботи про здоров’я матері 
та дитини. Промундо: Ріо-де-Жанейро, Бразилія та Вашингтон, округ Колумбія, США.

26 За матеріалами Промундо-США та Медичного центру Університету Пітсбурга (2018 р.). Чоловіче населення 
2.0: Навчальна програма, яка сприяє гендерній рівності у майбутньому чоловічого населення. Вашингтон, 
округ Колумбія та Пітсбург: Промундо і Університет Пітсбурга. 
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Роль куратора/ки полягає у сприянні обговоренню та колективному навчанню, він/вона 
нейтрально подає інформацію і допомагає набути досвіду горизонтального навчання, 
коли чоловіки можуть вчитися один у одного та брати активну участь у заходах. Слід 
також застерігати себе від зайняття владної позиції; відповідно, потрібно уникати 
суб’єктивного та авторитарного підходів. Ніколи не нав'язувати групі власні почуття 
чи думки. Слід завжди пам’ятати про стилістику мовлення, що використовується, і про 
тези, які потрібно передати.

. Переглянути власні погляди, припущення і упередження та уникати їх 
обговорення у групі. Слід пам’ятати: якщо чоловіки з певними соціальними, 
культурними чи релігійними поглядами викликають у куратора/ки певні 
позитивні чи негативні емоції, то це може негативно впливати на перебіг 
роботи у групі.

. Потрібно застосовувати на заняттях фізичні вправи, щоб учасники залишались 
активними, уважними та зацікавленими. 

. Слід бути доброзичливим/ою та вибудовувати довірливі відносини з 
учасниками програми.

Ставити ЗаПитання, які СПрияють ДіалОГу

Розглядати роботу у своїй групі як процес. Ставити «запитання для обговорення», які 
є неупередженими, змушують учасників більше думати та на які не можна відповісти 
«так» чи «ні». 

. Ставити запитання: «Коли?» «Де?» «Що?» «Як?» «Хто?» «Чому?» Наприклад: 
«Про що ви думали, коли це сталося? Чому, на вашу думку, так сталося?»

. Запитання не повинні бути пов’язані з власними почуттями та цінностями 
куратора/ки, натомість йому/їй слід спрямовувати роботу учасників на 
виявлення проблем та їх рішень.

Пам’ятати ПрО ГруПОву уГОДу

Запропонувати учасникам прийняти рішення щодо низки домовленостей та нагадувати 
їм про ці домовленості під час проведення занять. Важливі групові домовленості 
стосуються вміння слухати та поваги до інших (наприклад, не розмовляти, коли 
інші говорять, не робити грубих коментарів або не розмовляти по телефону), 
конфіденційності та активної участі. 

не СуДити

Слід пам’ятати, що завдання куратора/ки – сприяти веденню дискусій та процесу 
мислення. Роль куратора/ки полягає не в тому, щоб когось навчити чи покарати. 
Потрібно бути доброзичливим/ою та створювати позитивні відносини з учасниками. 
Застерігати себе від зайняття владної позиції, уникати суб’єктивного та авторитарного 
підходів. Ніколи не нав'язувати групі власні почуття чи думки.
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ЗаОхОчувати ДО активнОї учаСті 

Переконатися, що всі учасники мають можливість висловитися. Не слід дозволяти 
одній людині домінувати в розмові або змушувати інших відчувати, що вони не можуть 
поділитися своїми думками. Потрібно заохочувати людей ділитися своїм досвідом 
і навчитися визначати, коли вони хочуть висловитися, але можуть бути занадто 
сором’язливими, щоб щось сказати, якщо тільки до них не звернутися. Якщо розповідь 
учасника починає займати занадто багато часу, слід знайти слушний момент та ввічливо 
сказати: «Схоже, у вас є багато цінного досвіду, яким ви можете поділитися з групою. 
Це чудово! Чи є у інших подібні чи інші історії, якими вони також хотіли б поділитися?». 

врахОвувати ріЗнОманітніСть турБОтливих чОлОвіків

Ця програма є корисною та інформативною для пар з біологічними дітьми та без них. 
Дядьки, брати, вчителі, тренери та вітчими можуть мати дуже позитивні відносини 
з дітьми. Батьківство – це більше, ніж проста біологія; воно проявляється у якості та 
глибині турботливого ставлення чоловіків до дітей. 

вирішувати ПрОБлеми учаСників

Зустрічі в групах можуть надавати учасникам важливу можливість отримати допомогу 
та пораду. Куратору/ці слід підтвердити наявність проблеми, він/вона також може 
залучити групу до допомоги у пошуку рішень. Можна запитати групу: «Як ви думаєте, 
як цю проблему можна було б вирішити?» або «Хтось був у подібній ситуації? Як ви 
поводилися?».

Знати СиСтему ПеренаПравлення ДО інших СуБ’єктів наДання ПОСлуГ 
та кОриСтуватиСя нею

Деякі проблеми, з якими стикаються учасники, можуть вимагати зовнішньої допомоги. 
Крім того, деякі учасники можуть надавати перевагу обговоренню певної теми, 
отриманню інформації або зверненню за підтримкою поза межами групових занять, або 
їм може знадобитися допомога спеціалізованого суб’єкта надання послуг. Куратору/
ці слід знати місця, до яких він/вона можете направити учасників у разі необхідності; 
наприклад, якщо учасник/ця ділиться інформацією про те, що він або вона зазнає 
насильства з боку інтимного партнера або має психічні розлади, такі як депресивний 
настрій або гострий тривожний стан. Слід звернутися до свого керівника/ці, якщо 
ви не впевнені у власній здатності вирішити певну проблему, і завжди пропонувати 
учаснику/ці звернутися до спеціалізованого суб’єкта надання медичних послуг у 
випадку гендерно зумовленого насильства (у разі потреби у медичній, психологічній, 
юридичній допомозі або у захисті дітей) або до спеціалістів/ок з психічного здоров’я, 
якщо такі наявні. Визначити контактну інформацію спеціалізованих суб’єктів надання 
послуг у випадку гендерно зумовленого насильства та фахівців/чинь із психічного 
здоров’я у вашій місцевості та ненав’язливо пропонувати цю інформацію, не наражаючи 
людину на небезпеку (наприклад, ви можете передати учаснику/ці, який/яка виявляє 
зацікавленість у інформації про систему перенаправлення, ім’я/назву та контактну 
інформацію суб’єкта надання послуг).
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вреГульОвувати кОнфлікти З ПОваГОю

Якщо у групі виникає конфлікт або якщо учасник має і висловлює дискримінаційні 
погляди, слід нагадати учасникам про групову угоду. Заохочувати інших учасників 
до допомоги у посередництві для врегулювання ситуації. Запитати групу, що вони 
думають щодо порушеного питання або як вони пропонують вирішити проблему. 
У разі необхідності можна запропонувати надати короткі відповіді на запитання та 
роз’яснення щодо неправдивої формації. 

Цінувати чеСніСть і віДкритіСть

Заохочувати учасників бути чесними та відкритими. Вони не повинні боятися 
обговорювати делікатні питання через можливість насмішок з боку інших учасників. 
Подякувати учасникам групи за те, що вони поділились своїми особистими історіями. 
Ніколи і нікого не змушувати брати участь у заходах. Натомість намагатися створити 
умови, в яких учасники почуватимуться комфортно. 

ЗаОхОчувати ДО руху та вЗаємОДії

Застосовувати якнайбільше фізичних вправ, щоб учасники залишались активними, 
уважними та зацікавленими. Кураторам/кам рекомендується використовувати короткі 
руханки у паузах між заняттями, щоб учасники не втрачали інтерес до тем обговорення. 
У кінці навчальної програми містяться декілька прикладів руханок. 

ЗаПитувати Думку учаСників

Використовувати «опитування на виході» з занять для регулярного отримання 
відгуків учасників. Що їм подобається, а що не подобається на заняттях? Що працює 
а що – ні? Використовувати їх внески для покращення змісту занять. Не відходити 
від запланованих заходів, але використовувати зворотний зв'язок для покращення 
перебігу занять (наприклад, використовуючи більше руханок). 

Бути шанОБливим/Ою у ЗОвнішньОму виГляДі

Намагатися бути якомога шанобливішим/ою у своїй зовнішності та невербальному 
та словесному поводженні. До цього відноситься стиль одягу (слід уникати одягу, 
який відволікає увагу) та звернення до учасників (потрібно попрацювати над 
запам’ятовуванням їх імен: у цьому може допомогти проста гра в імена). 

наГОлОшувати на кОнфіДенЦійнОСті

Якщо хтось ділиться якоюсь особистою інформацією, вона не повинна поширюватися 
поза межами групи, якщо тільки не йдеться про проблему з безпекою і може 
знадобитися подальша робота з цією інформацією. Перш ніж розпочати заняття, 
куратору/ці слід переконатися, що він/вона розуміє та може пояснити правила 
конфіденційності та винятки з них. Дуже важливо, щоб куратори/ки чітко визначили 
спільно з керівником Школи батьківства план дій з реагування на розкриття інформації 
про насильство, яке може статися під час занять.
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ДілитиСя інфОрмаЦією – Це виБір

Учасники не повинні ділитися інформацією про складну чи особисту ситуацію, якщо 
вони вирішили цього не робити. Хоча всі дискусії є конфіденційними, не всім досвідом 
потрібно ділитися, особливо якщо це викликає труднощі у чоловіків або їхніх партнерок.

Бути ОБережними З темами, які мОжуть викликати ПОвтОрний 
травматичний ефект

З огляду на болісність деяких проблем, існує можливість, що учасники особисто 
пережили сексуальну травму або наругу. Важливо, щоб на початку кожного заняття 
куратори/ки нагадували учасникам, що останні можуть залишити приміщення, якщо 
вони почуваються незручно. Вони не зобов’язані надавати конфіденційну інформацію. 
Це слід повторити на початку особливо делікатних заходів. Також корисно повторити 
основні правила (що містяться у групових угодах) щодо дотримання конфіденційності в 
групі, при цьому учасникам слід також нагадати, що вони не повинні надавати особисту 
інформацію, яка може стати відомою поза межами групи, а вони не бажають цього. 

ЗаЗДалеГіДь ГОтуватиСя ДО ОБГОвОрень Делікатних та СклаДних Питань

Важливо, щоб куратору/ці було комфортно розмовляти на делікатні та особисті теми. 
Тому рекомендується брати участь у вправах з ауторефлексії перед кожним заходом 
з метою забезпечення готовності куратора/ки та комфортних умов для обговорення 
ключових тем. Окрім спричинення дискомфорту, деякі заходи можуть мати серйозний 
емоційний вплив на учасників та кураторів/ок, оскільки можуть згадуватися факти 
насильства або інші болісні життєві події, такі як ухід партнера/ки. Тому під час 
заняття важливо надати учасникам емоційну підтримку. Як правило, її можна надати, 
шанобливо вислуховуючи учасників, без осуду та тиску на них. Для тих, хто ділиться 
інформацією про болісний або складний досвід, слід визнавати той факт, що вони 
змогли продовжити своє життя, незважаючи на такі труднощі.

Якщо учасник/ця припиняє розповідь і починає плакати перед групою, слід 
нормалізувати ситуацію, надавши йому/їй можливість висловити цю емоцію. Слід 
розглянути можливість сказати: «Дякую, що ви сміливий/а і довірили нам цю історію. 
Я впевнений/а, що багато людей у цій кімнаті мали подібний досвід». Інші учасники 
також можуть відчувати потребу підтримати цю людину, і слід заохочувати їх до цього, 
якщо куратор/ка вважає це доречним. Часто саме ці моменти тримають групу разом. 
Крім того, потрібно пояснити, що куратор/ка готовий/а провести приватну бесіду з 
будь-яким учасником, який цього потребує, та запропонувати більш персоналізовану 
підтримку, направляючи тих, кому вона може знадобитися, на професійну консультацію 
чи терапію. Слід порекомендувати всім доглядати за собою (особливо безпосередньо 
після заняття), приділяти час відпочинку, прийняти душ і споживати достатньо води. 
Також потрібно повторювати зобов'язання щодо конфіденційності, встановлене під 
час Заняття 1, щоб нагадувати учасникам не коментувати або не повторювати те, що 
було повідомлено під час заняття, іншим людям, які не входять до складу групи.
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ПіДтримувати БеЗЗаПеречні ЦіннОСті ГруПи

Однак буде багато тем, з якими учасники групи не погоджуватимуться, багато питань, 
які не матимуть правильної чи неправильної відповіді, а також деякі аспекти, які є 
беззаперечними та не підлягають обговоренню. Вони можуть бути наступними: 

. Чоловіки повинні бути активними у догляді та надавати фінансову підтримку 
в будь-який час: під час планування народження дитини, під час вагітності, під 
час пологів та після народження дитини.

. Чоловіки повинні нести рівну та спільну відповідальність за виконання 
домашніх справ.

. Чоловіки можуть бути ким завгодно. Гетеросексуалами, геями, бісексуалами 
або трансгендерами, можуть жити або зі своєю партнеркою/своїм партнером, 
або окремо, або з батьками, можуть мати усиновлених дітей, мати опіку над 
дітьми тощо.

. Чоловіки підтримують гендерну рівність та цінують права жінок та дітей.

. Чоловіки стають проти будь-якої форми насильства проти жінок та дітей.

ЛОГІСТИКА ПРОГРАМИ
куратОри ОДнієї аБО ріЗнОї Статі

Чи доцільно залучати кураторів-чоловіків до роботи з групами, що складаються з 
чоловіків? У деяких випадках чоловіки вважають за краще співпрацювати з куратором-
чоловіком, який слухатиме і одночасно служитиме взірцем. Однак інші дані свідчать 
про те, що якості куратора, такі як здатність мобілізувати групу, слухати та мотивувати 
учасників, є більш важливими чинниками ніж стать. Однією з рекомендованих 
можливостей є наявність як кураторів-чоловіків, так і кураторок-жінок, які працюють у 
команді, показуючи, що можна працювати разом, і демонструючи рівні та шанобливі 
відносини. Втім, не завжди є можливість мати більше одного куратора/однієї кураторки 
для створення команди, тому бажано заздалегідь підготувати та використовувати 
якомога більше кваліфікованих осіб, які бажають, готові та мотивовані керувати 
роботою у групі.

триваліСть Занять у шкОлі БатьківСтва

Тривалість групової навчальної програми може варіюватися від однієї дискусії 
у групі до постійних щотижневих занять. Практика проведення декількох занять з 
коротким періодом відпочинку від декількох днів до тижня між кожним заняттям 
видається найбільш ефективним методом; це надає учасникам час для обміркування 
та застосування тем, що обговорюються, у реальних життєвих умовах, а потім учасник 
повертається до групи та продовжує діалог.
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Одне дослідження27 показало, що групові навчальні заняття, які тривають дві або дві з 
половиною години на тиждень, протягом 10-16 тижнів, є найбільш ефективною «дозою» 
для сталої зміни поглядів та поведінки. Інші дослідження показали вплив з погляду 
зміни ставлення всього за 2-6 занять. Більша кількість занять дозволяє більш ефективно 
вирішувати проблеми та надає більше часу протягом тижня та між заняттями для 
обміркування питань та обговорення їх з партнером/кою – все це збільшує ймовірність 
отримання позитивних результатів. 

іДеальна кількіСть учаСників

Рекомендуються групи, які складаються з 5-15 учасників. Якщо до занять залучаються 
сімейні пари, то слід запросити до участі мінімум 4 та максимум 10 пар. Створення 
груп буде залежати від контексту, в якому проводиться робота, та від конкретних 
характеристик учасників. Не рекомендується працювати з великими групами, оскільки 
розмір може сильно ускладнити проведення занять та досягнення цілей навчання в 
атмосфері конфіденційності, довіри та взаємної підтримки. 

ГруПи, щО СклаДаютьСя тільки З чОлОвіків, аБО Змішані ГруПи

Хоча зміст цього посібника спрямований, насамперед, на роботу з групами чоловіків, 
ця модель участі може бути гнучкою та пристосованою до роботи у змішаних групах. 
Чоловіки та жінки живуть і працюють разом; одні є сімейними парами, тоді як інші 
живуть у родинах з різною структурою та організацією. Педагогам, викладачам та 
фахівцям обох статей, які працюють з чоловіками, важливо заохочувати учасників до 
взаємодії, що сприяє створенню атмосфери поваги та рівності, як в групах у складі 
лише чоловіків або лише жінок, так і в змішаних групах.

Змішані групи надають можливість жінкам і чоловікам почути точку зору іншої статі. Вони 
також можуть слугувати містком для зв’язку між чоловіками та жінками і допомагати 
обом статям спільно досліджувати та розуміти свої стосунки та гендерні установки.

Хоча змішані групи мають унікальний комплекс переваг, в деяких випадках найкраще 
працювати з окремими групами чоловіків чи жінок. Деякі чоловіки почуваються 
комфортніше або зручніше під час обговорення таких тем, як сексуальність і насильство, 
або висловлення своїх емоцій без присутності жінок. З іншого боку, є також деякі молоді 
чоловіки, які можуть бути більш зацікавлені в обговорення певних тем, якщо жінки поруч.

Досвід загалом показав, що змішані групи, а також групи, що складаються лише 
з чоловіків чи жінок, можуть мати позитивний вплив. Тому модель слід обирати з 
урахуванням конкретних потреб та контексту, в якому вона впроваджуватиметься. 

ПіДГОтОвка Приміщення

Заходи потрібно проводити у просторому та приємному приміщенні з невеликою 
кількістю відволікаючих факторів, де учасники можуть вільно пересуватися, але не 
порушуючи при цьому приватного простору інших. При роботі з групами у приміщеннях, 

27 Дж. Баркер, К. Рікардо та М. Насіменто, (2007 р.). Залучення чоловіків та хлопчиків до зміни гендерно 
зумовленої нерівності у сфері охорони здоров’я: дані програмних заходів. Женева: Всесвітня організація 
охорони здоров’я. 

34



які знаходяться у медичній клініці, слід переконатися, що обрано кімнату, в якій мало 
або взагалі немає руху сторонніх. Для створення у приміщенні більш інклюзивної та 
дружньої атмосфери можна розвісити на стінах плакати, на яких зображені чоловіки, 
що доглядають за дітьми. З веб-сайту www.men-care.org можна завантажити багато 
плакатів. Рекомендується, щоб під час занять учасникам пропонувались легкі закуски та 
напої, і вони мали фізичні навантаження та можливість рухатися. Як правило, наявність 
напоїв та їжі високо цінується учасниками та допомагає їм залишатися у групі.

ПОРАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ  
КОЖНОГО ЗАНЯТТЯ
Нижче наведено перелік основних порад куратору/ці щодо проведення кожного 
заняття. Попередньо до початку кожного заняття слід перечитати цей розділ і звернути 
увагу на ключові аспекти. 

. Починати вчасно. Батьки – зайняті люди, тому важливо зважати на те, що вони 
можуть мати не більше часу, ніж відведено на заняття.

. Починати кожне заняття з опитування. Можна поставити загальне коротке 
запитання: «Як ваші справи цього тижня?» «Як справи у вашої дитини?» Куратор/
ка повинен/на виявити свою зацікавленість в отриманні відкритої та чесної 
відповіді. Деякі учасники можуть поділитися своїми проблемами і важливо 
надати їм можливість висловитися, не залучаючи до розмови всю групу.

. Поміркувати над останнім заняттям. Можна запитати: «Чи є ще думки щодо 
нашої теми минулого тижня?» 

. Ознайомити з темою та цілями заняття. 

. Використовувати «криголами» та руханки. «Криголами» – це короткотривалі 
заходи, які допомагають учасникам створити атмосферу довіри у групі, як 
правило, у невимушеній манері. Такі заходи є хорошим способом почати 
заняття, таким чином надаючи учасникам можливість пересуватися, ділитися 
думками та почуватися комфортніше у відносинах з іншими учасниками.  
Руханки – це короткотривалі заходи, які є найбільш корисними, коли група 
здається малоактивною, втрачає зацікавленість або не реагує на дану тему. Такі 
вправи допомагають змінити рутинний перебіг заняття, залучити людей до 
активних дій та побороти втому та нудьгу. Вправи тривають лише декілька хвилин.

. Не дозволяти дискусіям відходити занадто далеко від ключових тез. 
Одним з основних інструментів куратора/ки, які можна використовувати, 
називається «банк», також відомий як «паркувальне місце». Хоча всі теми 
дискусії вітаються, але якщо учасник піднімає тему, яку неможливо розглянути 
протягом відведеного часу, слід записати її у фліпчарті на сторінці, яка 
називається «банк» або «паркувальне місце». Важливо повернутися до цих 
тем в інший час. Однак якщо тема абсолютно не пов’язана з батьківством, 
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можна сказати щось на кшталт: «Це чудовий коментар. Зараз у нас немає часу 
розглянути це питання, але давайте поговоримо про це після заняття».

. Керувати своїм часом. Слідкувати за часом; не витрачати більше двох годин 
на одне заняття. Пам’ятати про тривалість концентрації уваги учасників та їх 
розклад.

. Наприкінці заняття нагадати учасникам про домашнє завдання.

. Завершення. Швидко опитати групу для переходу від розгляду поточного 
питання до теми наступного заняття, наприклад, запитавши: «Чого саме ви 
очікуєте від наступних занять на цьому тижні чи на цих вихідних?».

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
НАВЧАННЯ ОНЛАЙН
Впровадження тренінгів у Школах батьківства під час пандемії COVID-19 може 
передбачати проведення занять в онлайн-форматі з метою захисту здоров'я та 
забезпечення безпеки учасників/ць та тренерів/ок. У цьому випадку наступні керівні 
принципи можуть допомогти змінити перебіг заняття для кращого залучення його 
учасників/ць.

Надсилати матеріали заздалегідь. Слід заздалегідь надіслати учасникам/цям копії 
слайдів та роздаткових матеріалів для заняття, щоб вони могли читати, не дивлячись 
на екран, і виконувати завдання на папері, якщо їм так зручніше. Це також допоможе 
особам, які користуються мережею з низькою швидкістю інтернет-з’єднання та які 
можуть мати технічні труднощі під час заняття

Реєстрація («криголами»). Не вміючи читати мову тіла, важко зрозуміти настрій, в 
якому перебувають учасники/ці. Вони втомлені, зацікавлені, неуважні, стурбовані? 
Використання реєстрації учасників/ць на початку кожного заняття – це хороший 
спосіб дізнатися, як справи у учасників, і надати їм можливість поділитися своїми 
емоціями. Завчасне розуміння настроїв та ситуацій також допоможе учасникам/цям 
концентрувати увагу протягом решти занять. Нижче наведено приклади простих вправ 
під час реєстрації, які також можна використовувати як «криголами»: 

. Запропонувати учаснику/ці використати два слова для опису стану його/
її справ. (Наприклад: «втомлений/а і стривожений/а» або «знервований/а та 
збуджений/а»).

. Який ви могли б вибрати колір для опису свого дня? (Наприклад: «яскраво-
жовтий» або «темно-синій»).

. На який відсоток ви готові сьогодні до заняття? (Наприклад: «Дитина не 
давала нам спати всю ніч, отже я готовий/а приблизно на 60%»). Мета – не мати 
учасників/ць готових на 100%, а визначити їх поточний стан. 
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Найімовірніше, учасники/ці розгорнуто відповідатимуть на запитання для надання 
куратору/ці більше інформації про їх поточний стан справ. Це цілком нормально; слід 
надати їм можливість говорити.

Робити перерви. Якщо куратор/ка проводить заняття, яке триває 1,5 або 2 години, 
слід обов’язково зробити 15-хвилинну перерву після проведення половини заняття, 
щоб учасники змогли вимкнути екран, дати очам відпочити та розім'яти ноги.

Використовувати сесійні зали. Сесійні зали можна використовувати для вправ, 
які, можливо, проводились для невеликих груп під час очних занять. Це допомагає 
учасникам/цям краще дізнатися про інших присутніх на занятті та взаємодіяти в 
атмосфері більшої довіри. Більшість додатків для проведення відеоконференцій 
надають можливість об’єднувати учасників/ць у випадкові або спеціально сформовані 
групи; куратору/ці слід обов’язково мати попередній досвід користування додатками. 

Використовувати опитування. Опитування є хорошим інструментом для залучення 
учасників та отримання інформації про груповий досвід та думки учасників/ць. Деякі 
програми для ведення відеоконференцій мають вбудовані функції для проведення 
опитувань. Якщо такі функції відсутні, хорошим безкоштовним ресурсом є Poll 
Everywhere, але на ньому потрібно заздалегідь створити своє опитування та забезпечити 
доступ учасників/ць до посилання на нього, розмістивши цю інформацію у чаті.

Використовувати електронні дошки. Електронні дошки надають учасникам/цям 
можливість спільно діяти в режимі реального часу, набираючи відповіді або додаючи 
зображення чи малюнки на порожню сторінку або в документ. Деякі програми для 
проведення відеоконференцій мають вбудовану функцію електронної дошки. Якщо 
такі функції відсутні, хорошим безкоштовним ресурсом є Jamboard, який дозволяє 
заздалегідь створити вправу для учасників/ць. Як і у випадку з PollEverywhere, 
потрібно буде надати учасникам посилання на цю вправу у Jamboard, розмістивши 
цю інформацію у чаті.

Використовувати чат. Заохочувати учасників до обміну думками, ідеями та 
запитаннями за допомогою функції чату, якщо їм незручно піднімати руку та говорити. 
Переконайтеся, що ви або інший/а куратор/ка здійснює моніторинг чату, щоб ви могли 
однаково брати участь як усно, так і письмово. 
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НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ

ОГЛЯД І СТРУКТУРА: ЯК КОРИСТУВАТИСЯ 
ЦИМ ПОСІБНИКОМ
Кожне описане в цьому посібнику заняття містить такі складові: 

Назва: в одній фразі чи реченні, що описує назву заняття, узагальнюються тематика 
заняття та основні питання, які потрібно розглянути. 

Цілі: описує конкретні ідеї, інформацію та навички, на які слід звернути увагу; вони 
окреслюють цілі навчання для кожного заняття. Якщо в інструкціях до заняття не 
зазначено інше, то куратор/ка повинен/на ознайомити учасників з цілями на початку 
кожних зборів. 

Рекомендований час: пропонований проміжок часу для проведення заняття. 
Рекомендована тривалість кожного заняття може змінюватися залежно від кількості 
учасників та інших чинників. Важливо пристосувати тривалість кожного заняття до 
темпу роботи учасників. 

Аудиторія: рекомендовані учасники/ці заняття. Хоча більшість занять призначені 
лише для батьків, наявні заняття, на яких присутність їхніх партнерів/ок є корисною 
для подальшого заохочення до впровадження змін гендерних норм у їх стосунках. 

Потрібні матеріали: матеріали, необхідні для здійснення тієї чи іншої діяльності. Якщо 
не зазначено інше, то потрібно мати основні матеріали, такі як папір та фломастери. 
У випадках, коли перераховані матеріали складно придбати, куратор/ка може вільно 
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імпровізувати. Наприклад, фліпчарт можна замінити картоном, дошкою оголошень 
або шкільною дошкою.

Ключові ідеї: короткий виклад ключових тез, які слід сформулювати під час заняття 
та повторювати наприкінці. Вони допомагають куратору/ці чітко визначити основні 
пункти інформаційних повідомлень для кожних зборів. 

Структура заняття: стадії або етапи проведення заходу/ів під час заняття. Загалом, 
заходи розроблено таким чином, щоб їх можна було легко адаптувати до груп з різним 
рівнем вміння читати та писати, причому куратор/ка повинен/на ретельно оцінити, чи 
є ці етапи здійсненними та доречними для учасників. Для зручності структура розбита 
на «Захід 1, Захід 2» і так далі. 

Прикінцеве слово та домашнє завдання: додаткові інструкції щодо завершення 
заняття. Наприкінці кожних зборів учасникам буде надано завдання; досвідом, 
отриманим під час виконання цих завдань, вони поділяться на наступних зборах. 
Домашнє завдання допомагає втілити у життя та закріпити нові практики, розглянуті 
на занятті. Не всі заняття завершуватимуться наданням домашнього завдання.

Примітки для кураторів/ок: допоміжний коментар для кураторів/ок, який містить 
інформацію або дані щодо ключових тем та концептуальних відмінностей. Це надасть 
куратору/ці можливість почуватися комфортніше під час обговорення, особливо якщо 
він/вона з цією темою незнайомий/а. Слід зазначити, що не всі заняття передбачають 
наявність приміток для куратора/ки.

Роздаткові матеріали заняття: на деяких заняттях пропонуються додаткова 
інформація та інструменти, які доповнюють проведений захід. 

Заняття організовані таким чином, щоб сприяти повному розумінню теми та реалізації 
знань на практиці. Деякі заняття передбачають проведення більше одного заходу. 
Мета проведення декількох заходів – сприяти глибшому розумінню та осмисленню 
теми, що розглядається.
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ЗАНЯТТЯ 1: ОЧІКУВАННЯ

Цілі
. Отримати відповіді учасників щодо їхніх потреб, очікувань та мотивації.

. Використовувати висловлені чоловіками потреби та інтереси, щоб заохотити 
їх до участі і відповісти на найактуальніші запитання.

. Отримати від учасників інформацію щодо планування або адаптації майбутніх 
занять з урахуванням конкретних потреб групи.

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Фліпчарт або біла дошка

. Маркери

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття.
. Роздрукувати копії роздаткового матеріалу: Переваги відповідального батька

КЛюЧОВА ІДЕЯ 

Обмін досвідом з іншими батьками надає цінну освітню 
можливість чоловікам, які беруть участь у цих заняттях: вони 
стають більш обізнаними та реагують на занепокоєння один 
одного і отримують емоційне задоволення від сприятливих умов.

Привітання
. Під час першого заняття починати з представлення себе, пояснення мети 

зборів та проведення заходу чи гри, яка допоможе учасникам створити у групі 
атмосферу довіри (див. Додаток, в якому пропонуються «криголами»).

. Провести огляд цілей дня. 
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ЗАХІД 1: «ХТО, ЯК Я...» («КРИГОЛАМ») 

. Сформувати коло і запросити всіх учасників підвестися. 

. Пояснити, що у довільному порядку, один за одним учасники можуть стати 
у центрі кола поставити запитання: «Хто, як я...?» Вони доповнять запитання 
інформацією про свою родину чи досвід батьківства, наприклад: «Хто, як 
я, має близнюків?» або «Хто, як я, став батьком вперше?» У цих прикладах 
усі чоловіки, які також мають близнюків або вперше стали батьками, 
приєднуються до чоловіка в центрі кола. 

. Куратору/ці слід почати захід із центру кола запитанням: «Хто, як я...?» Потім 
заохочувати учасників виходити у центр та ставити власні запитання: «Хто, як я...?» 

ЗАХІД 2: СТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ 

. Використати це перше заняття для колективного створення керівних 
принципів роботи у групі (див. «Створення основних правил» у Вступі вище під 
підзаголовком «Методичні рекомендації»). 

ЗАХІД 3: МОЇ ПОТРЕБИ ТА ЗАНЕПОКОєННЯ ЯК БАТЬКА

. Розділити учасників на групи з 3 або 4 осіб і запитати їх: «Що ви хотіли б 
обговорити, чому навчитися, чим поділитися або що зрозуміти на цих спільних 
заняттях?» Сказати їм, що у них є п'ять-десять хвилин для обговорення в  
своїх групах.

. Якщо заняття проводиться з сімейними парами, запропонувати кожному 
партнеру звернутися до свого партнера/ки та обговорити запитання між 
собою і доповісти про результати групі.

. Після закінчення п’яти-десяти хвилин попросити добровольця від кожної групи 
повідомити два-три запитання або коментарі від групи.

. Записати коментарі та запитання на шкільній дошці чи папері фліпчарту.

. Як тільки всі групи отримають можливість висловитися, прочитати перше 
запитання та надати відповідь на нього, моделюючи поведінку групи 
(використовуючи «я-висловлювання», підтверджуючи, що це гарне запитання). 

. Запросити добровольців відповісти на решту питань, виходячи з власного 
досвіду та поглядів, і поставити запитання: «Хто хотів би поділитися своїм 
досвідом щодо того, як вони змогли вирішити цю проблему?» або «Що ви 
думаєте про цей коментар?»

. Після того, як учасники групи закінчать відповідати на запитання, можна 
узагальнити сказане та виділити ключові ідеї та тези, які найкраще ілюструють 
ідеали гендерної рівності та спільної відповідальності. 
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. Найважливішою частиною цього заходу є заохочення групи запитаннями до 
обміну досвідом. Якщо дозволяє час, надати його та приділити однакову увагу 
всім учасникам та їх досвіду, намагаючись відповісти на всі запитання. 

ЗАХІД 4: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

ЗаПитання
. Які були почуття стосовно досвіду ваших колег? Ви дізналися щось нове?

. Чи був якийсь коментар, який вас здивував?

. Чому чоловіки так мало говорять про свою стурбованість батьківством? 

. Є ще запитання? 

. За допомогою великої дошки, білої дошки або фліпчарту ознайомити з рештою 
занять та їх ключовими темами. 

ПрикінЦеве СлОвО
. Подякувати всім учасникам за обмін запитаннями, проблемами та досвідом. 

. Висловити вдячність за атмосферу поваги та довіри, яку вони підтримували 
протягом заняття, та заохочувати учасників до участі у майбутніх зборах. 

. Пояснити, що всі поставлені під час цих заходів запитання будуть розглянуті у 
подальшому та використані у процесі підготовки майбутніх занять. 

. Нагадати групі про конфіденційність та важливість того, що все сказане під час 
групових занять не повинно виходити поза межі групи. 

. Нарешті зазначити, що всі заняття будуть присвячені критичному осмисленню 
гендерної соціалізації, тобто тому, як виховують та навчають хлопчиків та 
дівчат.

ДОмашнє ЗавДання

В кінці кожного заняття слід поясняти, що учасникам буде надане завдання, яке 
розглядатиметься під час наступного заняття. Завдання цього тижня: 

ЗавДання 
. Поговорити зі своєю партнеркою або матір’ю вашої дитини та поділитися з 

нею занепокоєнням чи страхом перед батьківством; запропонувати їй також 
поділитися з вами своєю думкою (якщо це ще не відбулося у групі).

. Запитати свою партнерку або матір вашої дитини, що очікується від вас як 
батька. Вислухати її. 

. Бути готовим добровільно поділитися на наступному занятті (якщо це 
можливо) своїм досвідом проведення такої розмови. 
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примітки дЛя курАторів/ок

У будь-якій групі першим викликом є створення атмосфери 
безпеки, щоб учасники відчували, що можуть впевнено ділитися 
своїми почуттями та досвідом в умовах довіри. Якщо ця атмосфера 
довіри вибудовується з самого початку, то потім набагато простіше 
підтримувати такі умови, оскільки група стає саморегульованою. 
Крім того, куратор/ка виконує функції модератора/ки 
обговорення; він/вона повинен/на реорганізувати роботу групи, 
якщо учасники не дотримуються узгоджених правил. Типові 
випадки, які потребують втручання чи взяття ситуації під контроль: 
коли один учасник словесно ображає іншого, коментуючи досвід 
останнього, або коли хтось «заволодіває мікрофоном» і віднімає 
час у інших. Втручання також необхідне, якщо висловлюються 
сексистські погляди або будь-яка з цінностей групи не поділяється 
(див. «Цінності групи»); у цьому випадку слід запитати інших членів 
групи про їх ставлення до коментарів цієї людини і обговорити, 
що його партнерка подумає про ці погляди. Запропонувати іншим 
критично оцінити такі погляди у доброзичливий спосіб, уникаючи 
осуду та конфлікту з людиною, яка їх висловила. 

Досвід учасників є основою будь-якого групового навчального 
процесу.

Люди набагато частіше змінюють своє ставлення та поведінку, 
аналізуючи власний досвід та досвід інших, ніж просто засвоюючи 
факти. 

Процес прийому є складним завданням при створенні будь-якої 
групи чоловіків. Якщо присутній лише один учасник, слід розглянути 
можливість проведення співбесіди або консультативного діалогу 
на тему батьківства. Якщо два або більше учасників можуть 
взяти участь у занятті, можна починати роботу за планом, хоча 
найімовірніше, заняття займе менше часу. Не рекомендується 
проводити це заняття за участю більш ніж 15 осіб, оскільки у такому 
випадку важко підтримувати належну атмосферу та надавати 
кожному учаснику можливість поділитися своїм досвідом. 
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ЗАНЯТТЯ 2: СТАТЬ, ГЕНДЕР ТА 
БАТЬКІВСТВО

Ціль
. Обговорити відмінності між поняттями «стать» та «гендер» та вплив очікувань 

суспільства на життя та стосунки чоловіків та жінок, а також способи їх 
взаємодії та виховання своїх дітей.

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: чоловіки та їх партнерки

ПОтріБні матеріали
. Фліпчарт або біла дошка

. Маркери

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття.

. Для цього заняття роздаткові матеріали не передбачені.

КЛюЧОВА ІДЕЯ

Стать – біологічне поняття, тобто ми народжуємось із чоловічими 
чи жіночими репродуктивними органами та гормонами. Це – 
біологічна різниця між чоловіками та жінками. 

Гендер – поняття, яке обумовлене соціальними, політичними, 
релігійними та культурними чинниками. Гендер виражається через 
ролі, які чоловіки та жінки відіграють у суспільстві. 

Привітання
. Привітати всіх з поверненням у групу.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання 
№1, отримане на Занятті 1. Також переглянути основні правила.

. Провести огляд цілей дня.

45



ЗАХІД 1: БЛОК «ЧОЛОВІК/ЖІНКА»

. Пояснити групі, що метою заходу є обговорення значення слова «гендер» і 
впливу суспільних очікувань на чоловіків, жінок та їх стосунки.

. Розділити учасників на менші групи з 4-5 осіб. У цих групах можуть бути як 
чоловіки, так і жінки.

. Надати кожній групі два аркуші паперу з фліпчарту та маркер. 

. Сказати кожній групі написати слово «чоловік» вгорі першого аркуша паперу.

. Попросити групи відповісти на запитання: «Що означає бути чоловіком?» 

. Пояснити, що учасники можуть описати характеристики чоловіка: як він 
виглядає, діє та поводиться. Може бути корисним попросити групу пояснити: 
що відрізняє чоловіка від жінки?

. Попросити групи записати свої відповіді на фліпчарті під заголовком «чоловік».

. Після того, як учасники закінчать описувати, що означає бути чоловіком, сказати 
кожній групі написати слово «жінка» у верхній частині другого аркуша паперу.

. Запропонувати групам відповісти на запитання: «Що означає бути жінкою?»

. Пояснити, що учасники можуть описати характеристики жінки: як вона 
виглядає, діє та поводиться. Може бути корисним попросити групу пояснити: 
що відрізняє жінку від чоловіка?

. Попросити групи записати свої відповіді на фліпчарті під заголовком «жінка».

. Після закінчення запросити всі групи повернутися до кола. Запросити кожну 
з груп повідомити всій групі свої відповіді на запитання: що означає бути 
«чоловіком»? Куратор/ка повинен/на записати відповіді на фліпчарті під 
заголовком «чоловік».

. Після надання всіх характеристик чоловіка попросити групи повідомити: які 
характеристики жінки вони обговорювали? Записати відповіді на фліпчарті під 
заголовком «жінка».

. Після запису всіх відповідей на першому фліпчарті викреслити слово «чоловік» 
і написати слово «жінка».

. Запитати у групи: «Чи може якась із характеристик чоловіків стосуватися й жінок?» 

. Розглянути кожну характеристику та запитати у групи: які характеристики 
абсолютно не можуть стосуватися жінок? Викреслити всі характеристики, які 
не можуть стосуватися жінок (наприклад, у жінок відсутній пеніс). 

. Потім повторити ті самі дії із заголовком «чоловік». Викреслити слово «жінка» 
на другому фліпчарті і написати слово «чоловік».

. Запитати у групи: «Чи може якась із характеристик жінок стосуватися чоловіків?» 

. Розглянути кожну характеристику та запитати у групи: які характеристики 
абсолютно не можуть стосуватися чоловіків? Викреслити всі характеристики, 
які не можуть стосуватися чоловіків. 
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. Примітка для куратора/ки. Усі характеристики повинні стосуватися як 
чоловіків, так і жінок, за винятком біологічних відмінностей, таких як здатність 
народжувати або наявність чоловічих чи жіночих статевих органів.

. Пояснити групі, що характеристики, які стосуються лише жінок, і 
характеристики, які стосуються лише чоловіків, є їхньою «статтю». Стать 
стосується біологічної різниці між чоловіками і жінками, люди народжуються із 
чоловічими чи жіночими репродуктивними органами та гормонами. 

. Пояснити, що соціальні характеристики, погляди, поведінка та ролі, які ми 
зазвичай пов’язуємо з чоловіками та жінками, становлять наш «гендер». Гендер 
не означає «жінка». І чоловіки, і жінки мають гендер (чоловічий чи жіночий). 
Гендер стосується суспільних очікувань, які асоціюються з жінкою чи чоловіком. 
Люди не народжуються із цими характеристиками, вони їх набувають у процесі 
дорослішання. 

. Потім провести групове обговорення, використовуючи зазначені нижче 
запитання: 

ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

. Де ми дізнаємось про характеристики, які ми пов’язуємо з поняттями «бути 
чоловіком» або «бути жінкою»?

. Як очікування суспільства від чоловіків та жінок неоднаково впливають на людей? 

. Як гендер впливає на види роботи чи роботу, виконання якої очікується від 
чоловіків та жінок?

. Як деякі з цих очікувань можуть негативно вплинути на життя жінок? Як вони 
можуть негативно вплинути на життя чоловіків?

. Чи важко виправдовувати очікування чоловіку? жінці?

. Яке майбутнє учасники/ці передбачають для своїх дочок? Яке майбутнє вони 
передбачають для своїх синів? 

. Чи заохочує ця вправа до перегляду відносин зі своїми дочками та синами 
вдома, щоб допомогти їм досягнути такого майбутнього?

. Що ви дізналися завдяки цьому заходу? Чи є щось, про що ви дізналися і що 
можна застосувати у власному житті чи стосунках? 

ЗАХІД 3: ГЕНДЕРНИЙ «АКВАРІУМ»

. Пояснити групі, що буде вправа на аудіювання, коли чоловіки та жінки матимуть 
можливість розповісти про свій досвід як чоловіків і жінок.

. Пояснити групі, що під час заняття учасникам будуть поставлені декілька запитань 
про їх дитинство і про те, що означає бути чоловіками та жінками, та про деякі важкі 
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моменти, які вони могли пережити. Сказати групі, що інколи учасники/ці вважають 
за краще виконувати цю вправу у групах однієї статі (наприклад, у групах тільки з 
чоловіків або тільки з жінок).

. Розділити учасників-чоловіків та жінок на дві окремі групи. Запросити жінок сісти в 
коло посередині приміщення лицем до центру кола, а чоловіків – сформувати коло 
ззовні першого кола також лицем до центру. 

. Пояснити, що на початку жінкам буде поставлена низка запитань. У цей час 
завдання чоловіків – спостерігати і слухати. Їм не дозволено говорити. Нагадати 
чоловікам про важливість шанобливого ставлення до сказаного жінками. Кожна 
людина в цій групі має право висловити свою думку та поділитися досвідом. Також 
важливо проявляти емпатію і не засуджувати інших за їх погляди чи досвід.

ЗаПитання Для жінОк
. Коли ви вперше зрозуміли, що ви – дівчинка? Що ви відчували?

. Які найкращі сторони того, що ви – жінка? 

. Що є найважчим?

. Що вам важко зрозуміти у чоловіках? 

. Про що ви хочете сказати чоловікам, що допоможе їм краще зрозуміти жінок? 

. За 20 хвилин завершити обговорення і запропонувати чоловікам та жінкам 
помінятися місцями. Провести обговорення з чоловіками, жінки – слухають. 
Нагадати жінкам про важливість шанобливого ставлення до сказаного 
чоловіками. Кожна людина в цій групі має право висловити свою думку та 
поділитися досвідом. Також важливо проявляти емпатію і не засуджувати 
інших за їх погляди чи досвід. 

ЗаПитання Для чОлОвіків
. Коли ви вперше зрозуміли, що ви – хлопчик? Що ви відчували? 

. Які найкращі сторони того, що ви – чоловік?

. Що є найважчим? 

. Що вам важко зрозуміти у жінках?

. Про що ви хочете сказати жінкам, що допоможе їм краще зрозуміти чоловіків? 

. За 20 хвилин запросити групи об’єднатися та сформувати коло.

. Сказати групі: «З самого раннього віку кожному з нас говорять про те, як діяти 
чи виглядати, виходячи з того, що ми чоловік або жінка (це наша біологічна 
стать). Ми соціалізовані, наше суспільство вчить, що існують певні ролі та види 
діяльності, які є прийнятними для чоловіків, і певні ролі та види діяльності, які є 
прийнятними для жінок». 

. Потім розпочати обговорення заходу, використовуючи наведені нижче 
запитання:
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ЗАХІД 4: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

. Вас щось здивувало в цьому заході?

. Які відчуття виникали під час розмови про цей досвід?

. Чи ви зрозуміли те, що ми соціалізовані, що нас навчають у суспільстві ставати 
чоловіками чи жінками?

. Чи думаєте ви, що ці тези стосовно того, як ми повинні виглядати чи діяти, можуть 
у будь-який спосіб завдавати шкідливого впливу на наших синів та дочок?

. Що ми можемо говорити дочкам чи що робити, щоб допомогти протидіяти 
стереотипам і підтвердити цінність та рівність дівчат?

. Що ми можемо говорити нашим синами чи що робити, щоб протидіяти 
стереотипам та удосконалити їхні навички щодо догляду та прояву емоцій?

ПрикінЦеве СлОвО
. Дуже легко сплутати стать з гендером. Гендер створюється суспільством. 

Суспільство визначає певні погляди та поведінку осіб залежно від їх статі 
(наприклад, жінки піклуються про дітей); ці суспільні очікування впливають на 
кожну людину. Ці очікування змінюються з часом в різних місцевостях. 

. Наші думки та погляди на іншу стать часто ґрунтуються на стереотипах 
і гендерних та соціальних нормах, які з часом підкріплюються різними 
чинниками. Це часто ускладнює наше розуміння іншої статі, її потреб та 
проблем. Завдяки кращому розумінню протилежної статі, її потреб та досвіду, 
ми можемо відчувати більше емпатії до їх гендерних проблем та впливу 
останніх на їх життя. 

ДОмашнє ЗавДання
. Принести на наступне заняття предмет, який асоціюється з батьком або 

головним чоловічим прикладом для наслідування. Це може бути інструмент, 
книга, ключі від автівки, ремінець, який використовувався для покарання тощо. 
Бути готовими на наступному занятті розповісти історію про предмет та про 
свого батька.
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ЗАНЯТТЯ 3: ВПЛИВ БАТЬКА

Цілі
. Обговорити вплив батьків та інших авторитетних чоловіків на учасників під час 

дорослішання останніх.

. Обговорити можливі способи використання учасниками позитивних аспектів 
впливу своїх батьків та позбутися негативних, щоб уникнути відтворення 
шкідливих моделей поведінки.

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Фліпчарт або біла дошка

. Маркери

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття.

. Для цього заняття роздаткові матеріали не передбачені.

КЛюЧОВА ІДЕЯ

Важливо, щоб чоловіки розповідали про свої відносини зі своїми 
батьками, відчували полегшення і переймали досвід, а також 
застосовували ці нові знання, виконуючи власні ролі батьків. 
Обговорення надасть можливість чоловікам визначити ті позитивні 
аспекти своїх життєвих історій, які вони хочуть відтворити для 
своїх дітей, а також ті негативні аспекти, які вони не бажають 
повторювати. 

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу.

. Повернутися до заняття попереднього тижня. Також переглянути основні 
правила.

. Провести огляд цілей дня.
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ЗАХІД 1: «СПАДЩИНА ВІД МОГО БАТЬКА» 

. Враховуючи, що проведення цього заходу потребує емоційної відкритості та 
концентрації уваги, на початку заняття рекомендується використати вправу 
«криголам», під час виконання якої учасники мають можливість фізично рухатися, 
розім’ятися, робити глибокі вдихи та розслабитися. Ідеї можна знайти у Додатку. 

. Потім запропонувати кожному учаснику принести предмет, який вони 
пов’язують із батьком (Завдання №2, отримане на Занятті 1). Тим, які не 
принесли предмет, надати декілька хвилин на роздуми: що за предмет це 
міг би бути. Це може бути інструмент, книга, ключі від автівки, ремінець, який 
використовувався для покарання тощо. 

. Звертаючись до кожного учасника по колу, запросити їх поділитися історією 
про об’єкт та про те, яким чином він пов’язаний з їхнім батьком або головним 
чоловічим прикладом для наслідування з раннього дитинства. 

. Коли всі закінчать ділитися історіями, написати на аркуші фліпчарту такі 
твердження: 

. «Те, що я хочу взяти від мого батька і перенести у свої відносини зі своїми 
дітьми, це...»

. Те, що я не хочу перейняти від мого батька і переносити у свої відносини зі 
своїми дітьми, це...» 

. Прочитати твердження вголос. Потім розбити групу на пари та попросити їх 
обмінятися думками. 

ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

ЗаПитання
. Які позитивні прийоми у ваших відносинах з батьком ви хотіли б застосувати на 

практиці чи навчити їм своїх дочок? А ваших синів?

. Які спогади ви б воліли залишити у минулому? 

. Як традиційні визначення мужності впливають на способи догляду за своїми 
синами наших батьків та інших чоловічих прикладів для наслідування? А 
на способи догляду за дочками? Декілька прикладів: чоловіки не плачуть; 
чоловіки не повинні висловлювати прихильність до синів за допомогою 
фізичних контактів, таких як поцілунки або обійми; чоловіки застосовують 
насильство для вирішення конфлікту. 

. Як впливають традиційні визначення мужності на спосіб виховання та догляду 
за дівчатами? Приклади: Дівчата повинні допомагати своїм матерям у виконанні 
домашніх справ. Дівчата повинні доглядати за іншими дітьми у родині, щоб 
дівчата могли навчитися бути матерями. Дівчатам не слід грати надворі або 
бруднитися. Дівчатам не потрібно добре вчитися в школі, оскільки після 
одруження вони можуть не працювати. 
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. Як ми можемо «залишити в минулому» шкідливі практики, бути більш 
відповідальними та гендерно рівними партнерами? А бути більш 
відповідальними і гендерно рівними батьками для наших дітей? 

ПрикінЦеве СлОвО

Завершити заняття позитивним повідомленням, допомагаючи надати позитивний зміст 
болісному досвіду як можливості особистого розвитку та замінити негативні установки та 
переконання позитивними установками та переконаннями стосовно поваги та рівності. 

ДОмашнє ЗавДання

Попросити учасників поділитися з людиною, якій вони довіряють, яким чином вони 
планують наслідувати позитивні приклади своїх батьків та враховувати негативний 
досвід, щоб не повторювати помилок. 

Якщо учасник виявляє бажання обговорити свої думки стосовно заняття з власним 
батьком, то слід сказати, що це особисте рішення, і додати: якщо вони відчувають 
потребу, вони повинні це зробити, особливо, якщо вони ображені на свого батька. 

примітки дЛя курАторА/ки

Цей захід може мати серйозний емоційний вплив на учасників 
та кураторів/ок, оскільки можуть згадуватися факти насильства 
або інші болісні життєві події, такі як ухід партнера/ки. Тому під 
час заняття важливо надати учасникам емоційну підтримку. Як 
правило, її можна надати, шанобливо вислуховуючи учасників, без 
осуду та тиску на них.

Загалом, слід створити атмосферу, коли учасники заохочуються 
до обміну особистою емоційною та інтимною інформацією. Також 
потрібно повторювати зобов'язання щодо конфіденційності, щоб 
нагадувати учасникам не коментувати або не повторювати те, що 
було повідомлено під час заняття, іншим людям, які не входять 
до складу групи. Для тих, хто ділиться інформацією про болісний 
або складний досвід, слід визнавати той факт, що вони змогли 
продовжити своє життя, незважаючи на такі труднощі.

Якщо учасник/ця припиняє розповідь і починає плакати перед 
групою, потрібно нормалізувати ситуацію, надавши йому/їй 
можливість висловити цю емоцію. Слід розглянути можливість 
сказати: «Дякую, що ви сміливий/а і довірили нам цю історію. Я 
впевнений/а, що багато людей у цій кімнаті мали подібний досвід». 
Інші учасники також можуть відчувати потребу підтримати цю 
людину і слід заохочувати їх до цього, якщо куратор/ка вважає 
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це доречним. Часто саме ці моменти тримають групу разом. 
Крім того, потрібно пояснити, що куратор/ка готовий/а провести 
приватну бесіду з будь-яким/ою учасником/цею, який/яка цього 
потребує, та запропонувати більш персоналізовану підтримку, 
направляючи тих, кому вона може знадобитися, на професійну 
консультацію чи терапію.

Якщо розповідь учасника починає займати занадто багато часу, 
слід знайти слушний момент та ввічливо сказати: «Схоже, у вас 
є багато цінного досвіду, яким ви можете поділитися з групою. 
Це чудово! Чи є у інших подібні чи інші історії, якими вони також 
хотіли б поділитися?» Цей прийом можна використовувати на 
будь-якому занятті.

Слід порекомендувати всім приділити собі увагу (особливо 
безпосередньо після заняття), виділити час для відпочинку, прийняти 
душ і споживати достатньо води. Попередити, що можливо дехто 
з них після заняття відчує психологічну травму і що це нормальна 
реакція на спогади про болісний досвід. Без спонукання можуть 
поділитися досвідом тільки готові до цього учасники.
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ЗАНЯТТЯ 4: ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї

Цілі
. Обговорити переваги планування сім’ї та значення спілкування сімейної пари 

у цьому процесі; провести бесіду про використання презервативів та інші 
методи контролю народжуваності. 

. Нагадати, що сімейна пара (навіть якщо їх перша дитина не була запланована 
із застосуванням методів контролю народжуваності) може приймати рішення 
щодо строку народження або вирішити не мати більше дітей.

. Запросити фахівця/чиню з питань репродуктивного здоров’я виступити 
на занятті з метою підвищення рівня знань учасників про доступні методи 
контролю народжуваності. 

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Зразки контрацептивів та/або зображення методів контрацепції

. Папір та олівці або ручки

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття

. Роздрукувати копії роздаткового матеріалу: Порівняльна таблиця методів 
контрацепції

. ПРИМІТКА. Рекомендується проведення заняття медичним/ею працівником/цею.

. ПРИМІТКА: Це заняття складається з декількох основних заходів; обрати захід, 
який найкраще відповідає потребам групи.
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КЛюЧОВІ ІДЕЇ

Кожна особа та сімейна пара відповідають за пошук інформації 
щодо контрацепції та за знання про методи уникнення небажаної 
вагітності. Це особливо важлива розмова, яку слід провести 
попередньо до народження дитини, коли жінки перебувають 
у дітородному віці, а пара, можливо, ще не замислюється про 
планування сім'ї.

Використання засобів контрацепції продовжує залишатися 
сферою відповідальності жінки. Важливо обговорити вплив 
уявлень про мужність та сексуальність на готовність чоловіків 
брати участь у використанні контрацептивів.

Найміцніший фундамент батьківства закладається тоді, коли 
пара свідомо вирішує, що хоче мати дітей, і готова взяти на себе 
виконання обов'язків, пов'язаних з цим рішенням. 

Батьківство у ранньому віці та незапланована вагітність є 
факторами ризику, які можуть призвести до проблемних стосунків 
батьків із дітьми, а також до високого рівня стресу та дратівливості. 
Чоловік з дітьми, народження яких він не планував і не очікував, 
може відчувати, ніби він позбавлений перспективи отримати 
більше можливостей у школі, на роботі, відпочинку, для стосунків з 
іншими партнерками тощо. 

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання. 

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями заняття.

ЗАХІД 1: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАЦЕПЦІю28

. Розділити учасників на шість команд. Надати кожній із команд варіант методу 
контрацепції та іншу конкретну інформацію про кожен метод. 

. Група 1: Метод гормональної контрацепції

. Група 2: Внутрішньоматковий пристрій (ВМП)

. Група 3: Бар’єрний метод

28 За матеріалами Промундо (2002 р.). Серія посібників Проекту «Ейч»: робота з молодими чоловіками. 
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. Група 4: Календарний метод

. Група 5: Перев’язка маткових труб та вазектомія

. Група 6: Екстрена контрацепція (таблетки)

. Запропонувати кожній групі спробувати відповісти на наступні запитання щодо 
методів, які вони отримали:

. Як цей метод запобігає вагітності?

. Як він застосовується?

. Які існують міфи та факти про цей метод?

. Які в нього переваги?

. Що ускладнює його застосування?

. Яка думка групи щодо цього методу?

. Коли вони закінчать, надати Порівняльну таблицю засобів контрацепції 
кожній з груп, щоб вони позбулися будь-яких сумнівів та отримали додаткову 
інформацію про методи.

. Запропонувати командам використати творчий підхід до підготовки 
презентації їх методу. Вони можуть розіграти мініатюру, виготовити плакати, 
комікси, телевізійну рекламу тощо. 

. Потім кожна група повинна провести презентацію свого метода. 

ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

ЗаПитати у ГруПи: 
. Хто повинен думати про контрацепцію або стежити за її застосуванням? Чоловік 

чи жінка? Чому?

. Хто повинен про це говорити, чоловік чи жінка? Чому?

. Як ви уявляєте можливий перебіг цієї розмови?

. Які найбільш рекомендовані методи контрацепції для пар, у яких нещодавно 
з‘явилася дитина?

. Як пари повинні обирати метод контрацепції, який вони застосовуватимуть?

. Як можна нормалізувати у стосунках взаємну відповідальність за контрацепцію?

ЗАХІД 3: ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРАЦЕПЦІЇ 

. Запросити спеціаліста/ку з питань репродуктивного здоров'я виступити 
з 30-хвилинною презентацією методів контролю народжуваності. Якщо 
можливо, попросити доповідача/ку принести з собою зразки засобів 
контролю за народжуваністю. 

56



. Презентація повинна містити інформацію про наступне: 

. Гормональні методи 

. Внутрішньоматковий пристрій

. Бар’єрний метод

. Природні методи, зокрема, періодичне утримання від сексу 

. Перев’язка маткових труб та вазектомія 

. Попросити медичного/у фахівця/чиню бути готовим/ою поговорити з 
учасниками про важливість відвідування ними разом зі своїми партнерками 
жіночих консультацій до та після пологів і консультацій з планування сім’ї. 
Залучати учасників до дискусії, ставлячи їм такі запитання:

. Чому, на вашу думку, чоловіки не відвідують разом зі своїми партнерками 
жіночих консультацій до та після пологів і консультацій з планування 
сім'ї? Які основні причини чи перешкоди?

. Що ви чуєте від партнерок, яким чином вони хотіли б залучити чоловіків 
до участі у відвідуванні жіночих консультацій до та після пологів і 
консультацій з планування сім'ї? Як ви думаєте, чому виникають ці 
побажання?

. Що можуть зробити чоловіки, щоб забезпечити свою участь у цих візитах 
разом із своїми партнерками?

. Чи хотіли б ви щось повідомити медичним фахівцям/чиням щодо 
вашого досвіду відвідування жіночих консультацій до та після пологів 
і консультацій з планування сім'ї? Як зробити для вас ці візити більш 
комфортними та корисними?

. Щодо заходів, орієнтованих на методи контрацепції, прохання ознайомитись 
із Модулем сексуального та репродуктивного здоров’я Програми «Ейч», який 
можна завантажити португальською, англійською та іспанською мовами за 
посиланням: http://www.promundo.org.br/en/activities/activities-posts/program-
h-manuals-download/

. Слід ознайомитись із ще одним чудовим матеріалом: «Методичний посібник 
тренера EngenderHealth», який доповнює оновлену редакцію посібника 
«Вступ до послуг з охорони репродуктивного здоров’я чоловіків». Цей 
посібник містить основну інформацію щодо різних пов’язаних з послугами 
для чоловіків аспектів репродуктивного здоров'я, таких як статеве життя, 
фізіологічні, анатомічні та статеві особливості, контрацепція та інфекції, що 
передаються статевим шляхом. Завантажити можна за посиланням: http://
www.engenderhealth.org/files/ pubs/gender/mrhc-1/mrh_trainers_manual.pdf 
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ЗАХІД 5: СТАВ БАТЬКОМ ВИПАДКОВО ЧИ ЗА ВЛАСНИМ ВИБОРОМ? (ПАРИ)

. До початку заходу позначити клейкою стрічкою два квадрати на підлозі,  
що зображують будинок, достатньо просторий для розміщення чотирьох 
стоячих людей. 

. Пояснити, що учасникам розповідатимуть історію про дві пари (тобто Жоржі та 
Марія, Александр та Сібель). Одна людина в кожній парі буде матір’ю, а інша – 
батьком. Запросити чотирьох добровольців зіграти ці ролі.

. Сказати, що на рахунок «три» актори почнуть грати. «Один, два, ТРИ!» 

. Почати історію зі слів: «Жоржі та Александр – брати, і тому вони вирішили 
одружитися зі своїми партнерками в один день: Жоржі одружився з Марією, 
а Александр – із Сібель». Попросити добровольців увійти до призначеного їм 
«будинку» (окресленого клейкою стрічкою) і потанцювати в ньому. Запросити 
учасників разом плескати в долоні для створення музичного супроводу. 

. Тепер слід сказати: «У перший рік шлюбу у двох подружжів народилася перша 
дитина». Попросити двох добровольців із групи зіграти роль цих дітей та 
додати по одному учаснику до кожного будинку.

. Продовжувати далі: «Александр і Сібель приймають рішення вдатися до 
планування сім’ї. Жоржі та Марія не почали планування сім'ї, а Жоржі відмовився 
навіть говорити на цю тему. На другому році шлюбу у Жоржі та Марії народилася 
друга дитина» (ще один учасник додається до їхньої «домівки»). 

. «На третьому році шлюбу у Жоржі та Марії народилася третя дитина» (ще 
один учасник стоїть у них «вдома»). «На четвертому році шлюбу у обох пар 
народилася дитина». І так далі, поки у Жоржі та Марії не народиться семеро 
дітей, а у Александра та Сібель – троє. 

. Нарешті, надати матері чи батькові кожної родини буханець хліба або предмет, 
який зображує ресурси сім’ї, і запропонувати їм розподілити його серед членів 
родини.

. Потім попросити учасників показати ці частки групі, щоб вони могли оцінити 
різницю в обсязі. 

ЗАХІД 6: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

. Якщо це – заняття з парами, то слід створити місце для пар, щоб вони 
могли поговорити між собою про свої очікування стосовно народження 
дітей (наприклад, висловити задоволення обраним методом контролю 
народжуваності, кількістю дітей, яких вони хочуть мати тощо).

. За декілька хвилин запросити пари поділитися з партнером будь-якими 
враженнями від дискусії. 

. Попросити учасників «вийти» зі своїх ролей та обговорити перебіг рольової гри.
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ЗаПитати Сім'ї: 
. Що ви відчували, виконуючи цю вправу? 

. Чи ви помітили, як ви діяли під час цієї реалізації цього заходу? 

ЗаПитати ГруПу: 
. Що ви помітили під час участі у цій рольовій грі?

. Які наслідки для родини може мати відсутність планування сім'ї? 

. Чи це неправильно – мати велику родину?

. Чи повинні люди планувати кількість дітей, яку вони хочуть мати, а також 
розносити їх народження у часі, тобто брати паузу на деякий час (два-три 
роки), перш ніж народжувати ще одну дитину?

. Яким чином чоловіки можуть сприяти плануванню сім'ї?

. Чому деякі чоловіки (та деякі жінки) ігнорують питання планування сім'ї?

. Яка думка місцевої громади щодо чоловічої контрацепції, наприклад, 
вазектомії? Презервативів? Як це співвідноситься з нормами, пов’язаними з 
поняттям «бути чоловіком»? 

. Яка думка громади щодо жіночої контрацепції?

. Чому важливо забезпечити жінці та її партнерові право на доступ до якісних 
послуг із сексуального та репродуктивного здоров'я, таких як планування сім'ї?

. Що ви можете зробити зараз разом із партнером для планування сім’ї з метою 
уникнення незапланованої вагітності?

ПрикінЦеве СлОвО

Поговорити про важливість відповідальності за пошук інформації про контрацепцію та 
підкреслити, що уникнення небажаної вагітності є обов’язком як жінок, так і чоловіків.

Попросити учасників поговорити зі своїми партнерками про ризик вагітності. 
Спілкування є ключовим чинником. Подружжю слід вирішити, коли вони хочуть 
народити дітей і коли вони будуть готові нести таку відповідальність і це найкращий 
спосіб підготуватися до батьківства. 

Батьківство, якщо людина не готова до нього, або раннє батьківство є факторами 
ризику, які можуть призвести до відсутності батьківської участі, поганих відносин з 
дітьми та високого рівня стресу. Чоловіки та жінки, які народжують дітей, але ще не 
готові до батьківства, можуть відчувати, що вони втрачають інші життєві можливості 
(навчання, відпочинок тощо). 

ДОмашнє ЗавДання

Домашнє завдання не передбачене.
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примітки дЛя курАторА/ки

Слід провести дослідження щодо планування сім’ї та 
проконсультуватися з фахівцями/чинями на рівні громади 
попередньо до початку заняття. За відсутності медичного/ї 
фахівця/чині для виступу на зборах, потрібно принести з собою 
матеріали для роздачі у групі. Необов’язково бути експертом з 
планування сім’ї, але дуже важливо знати, де учасники можуть 
знайти більше інформації на дану тему, і заохочувати їх до 
самостійного пошуку інформації. Для отримання більш детальної 
інформації можна скористатися посиланням: www.ippf.org, http://
www.who.int/topics/family_planning/en/ та навчальною програмою 
«Чоловіки як партнери» за посиланням: http://www.engenderhealth.
org/files/pubs/gender/ppasamanual.pdf 

Підкреслити, що контрацепція – це відповідальність, яку слід 
розділяти. Якщо жоден з партнерів не хоче, щоб статевий акт 
призвів до вагітності, то обом важливо вжити запобіжних заходів 
з метою її уникнення. Нагадати учасникам, що жінки мають 
підвищену фертильність після пологів і що пренатальні таблетки 
з нижчим рівнем гормонів доступні та безпечні для застосування 
жінками у період годування груддю. Водночас заохочувати 
учасників до обговорення доступних їм та їх партнеркам методів з 
медичним/ою фахівцем/чинею.
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ЗАНЯТТЯ 5: ВАГІТНІСТЬ

Цілі
. Нормалізувати участь чоловіків в охороні здоров’я матері у пренатальний період.

. Дати відповідь на численні питання, які турбують чоловіків під час вагітності 
партнерки, такі як сімейні конфлікти та стрес, а також втрата сексуального 
бажання.

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Фліпчарт або біла дошка
. Маркери

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття.

. Роздрукувати копії роздаткових матеріалів: 

. Цікаві факти про сексуальне задоволення під час вагітності

. Факти про післяпологову депресію у чоловіків 

. Единбурзька шкала післяпологової депресії

. ПРИМІТКА. Це заняття складається з декількох основних заходів; вибрати захід, 
який найкраще відповідає потребам групи.

КЛюЧОВІ ІДЕЇ

Під час вагітності матері повинні бути забезпечені здорові 
фізичні, екологічні, емоційні та соціальні умови, а також належне 
харчування. Для оптимального розвитку плода під час вагітності 
матерям необхідно почуватися розслаблено, спокійно, а також 
отримувати моральну підтримку. 

Вагітність може бути радісною, але й стресовою подією для 
сімейної пари і особливо для новоспечених батьків. Ця подія може 
поглибити емоційний зв’язок між партнерами, але також може 
створити напругу через невизначене відношення до батьківства, 
посилений економічний стрес тощо. Важливо зберігати терпіння і 
відверто говорити про проблеми, які можуть спричинити конфлікт. 
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На наступних заняттях учасники матимуть можливість глибше 
вивчити проблеми, пов'язані з насильством. 

Чоловіки, виконуючи роль партнерів та/або батьків, можуть зіграти 
також важливу роль у зміцненні фізичного та емоційного здоров'я 
матері та дитини під час вагітності.

Дуже важливо, щоб чоловіки брали активну участь у перебігу 
вагітності, оточили партнерку турботою та емоційною 
підтримкою, розмовляли про свою майбутню дитину, робили 
масаж, супроводжували матір на пренатальні огляди, планували 
народження дитини та вітали його або її присутність вдома. 

Чоловіки, як і жінки, наражаються на ризик появи післяпологової 
депресії після народження дитини. Депресія може посилюватися 
через безсоння та фінансовий стрес, що призводить до таких 
наслідків, як сум, дратівливість, злість, втрата інтересу та 
підвищена концентрація уваги на роботі. У такому випадку може 
допомогти обговорення цих відчуттів з вашим партнером/кою та  
в групах підтримки.

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання.

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями дня.

ЗАХІД 1: «БАТЬКІВСЬКІ ІСТОРІЇ» 

. Познайомити групу з гостями, запрошеними на сьогоднішнє заняття, а саме з 
двома чи трьома відповідальними батьками з місцевої громади. 

. Примітка. Ці батьки слугуватимуть прикладом для учасників. Обираючи 
батьків, слід переконатися, що кожен з них є батьком і був батьком під час 
вагітності. Наприклад, бажано, щоб ці батьки брали участь у пренатальних 
медичних оглядах, були присутніми в пологовому залі (якщо це дозволено в 
їх лікарнях), брали рівну участь у виконанні домашніх справ, не застосовували 
фізичних покарань до своїх дітей та підтримували гендерну рівність. У разі 
неможливості запросити відповідальних батьків до групи, слід підготувати 
реалістичну історію про такого батька з місцевої громади. Прочитати цю 
історію групі та перейти до групового обговорення. 
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. Кожному запрошеному батькові слід прийти готовим розповісти свою історію 
про свою участь у перебігу вагітності партнерки. Що саме він робив для 
підтримки своєї партнерки? Чи була вагітність стресом для стосунків? Як інші 
чоловіки у громаді ставилися до такої його участі?

. Потім розділити учасників на групи з трьох чи чотирьох осіб і запросити батька 
до кожної групи.

. Після сформування всіх груп запрошені батьки повинні ще раз представитись 
та розповісти свою історію. 

. Групи повинні працювати активно, а учасники – сміливо ставити запитання 
запрошеним батькам. 

ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

. Коли запрошені батьки закінчать свої розповіді, а учасники груп поставлять 
свої запитання, запросити всіх об’єднатися в одну групу. 

ЗаПитання:
. Що у відповідях запрошених гостей вплинуло на вас? 

. Чи ви дізналися щось нове?

. Щось у почутому викликало у вас відчуття дискомфорту?

. Чим почуте відрізнялося від того, що ви відчували під час вагітності партнерок, 
або того, що відчував ваш власний батько? Чому це відбувалося інакше?

. Як вагітність впливає на якість сімейних стосунків?

. Що з почутого ви могли б зробити зараз?

. Чи є щось, що ви не можете зробити?

. Чи ви можете повернутися додому і поговорити зі своєю партнеркою про 
почуте сьогодні? 

. Завершити захід, подякувавши запрошеним батькам та учасникам групи за 
участь та підсумовуючи ключові тези.

. Також сказати, що під час наступного заходу учасники матимуть можливість 
глибше подумати над тим, що саме вони можуть зробити для підтримки своєї 
партнерки під час вагітності. 
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ЗАХІД 3 (ДОДАТКОВИЙ): ЗАПИТАННЯ ДО МЕДИЧНОГО/ОЇ ПРАЦІВНИКА/ЦІ 

. Якщо куратор/ка не працював/ла раніше у жіночій консультації, то може 
знадобитися запросити до групи фахівця/чиню з охорони здоров’я матері та 
дитини з метою надання учасникам можливості поставити запитання.  
Це може бути акушер/ка, медсестра або фельдшер/ка-акушер/ка, здатний/а 
надати інформацію про дев'ять місяців вагітності. Рекомендується запросити 
фахівця/чиню, який/а вважає, що батьки повинні відігравати більш активну 
роль під час і після вагітності. 

. Попросити медичного/у працівника/цю розглянути такі теми: 

. Важливість пренатальних консультацій. Батьки, приходьте до лікаря/ки зі 
своїми письмовими запитаннями!

. Найважливіші біологічні та гормональні зміни у матері та дитини 
протягом цих дев’яти місяців.

. Яким чином батько може підтримувати здоров’я матері під час вагітності. 

. Статеві стосунки та вагітність, а також обговорення культурних норм та 
викриття міфів.

. Факти про післяпологову депресію. 

. Якщо неможливо запросити на заняття акушера/ку, медсестру або 
фельдшера/ку-акушера/ку, слід скористатися Інтернет-ресурсами або 
брошурами з місцевої клініки для інформування учасників. 

. Слід передусім заохочувати учасників до самостійного пошуку додаткової 
інформації та нагадати їм про важливість підтримки майбутньої матері під час 
вагітності. 

ЗАХІД 4: МІЙ БАТЬКО МОЖЕ ВСЕ29

. Зазначити конкретні способи, якими чоловіки можуть надавати підтримку 
своїм партнеркам під час вагітності. 

. Розділити аркуш фліпчарту на дві колонки: на одній напишіть «Матір», а на 
іншій – «Батько». 

. Пояснити, що під час вагітності жінка має багато завдань та обов’язків: одні, 
які в біологічному плані може виконувати тільки вона, та інші, які встановлені 
суспільством через її стать. 

. Запитайте учасників: «Що можуть робити жінки для забезпечення здорової 
вагітності?» Записати їх відповіді. 

29 За матеріалами «Школа батьків: крок за кроком».
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Нижче наведено декілька відповідей:

. Відвідувати заняття для майбутніх матерів

. Жити в оточенні, вільному від фізичного, словесного чи психологічного насильства

. Вживати здорову та поживну їжу

. Утримуватися від вживання алкоголю

. Багато відпочивати

. Пити багато води 

. Утримуватися від паління сигарет

. Виконувати легкі фізичні вправи

. Не наближатися до людей із застудою чи іншими інфекційними 
захворюваннями і часто мити руки з милом

. Уникати використання засобів для чищення, які мають шкідливі випари, 
працювати в добре провітрюваному приміщенні та носити захисний одяг 
(наприклад, рукавички та маску) 

. Приймати вітаміни 

. Обмежити споживання кофеїну (наприклад, кави) 

. Уникати вживання недовареного м’яса або сирої риби 

. Тепер, коли у вас є перелік, запитати батьків про роль, яку вони можуть 
відігравати у виконанні матір’ю кожного з цих завдань.

. Порівняти два переліки. 

ЗАХІД 5: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

ЗаПитання:
. Що справляє на вас враження, коли ви бачите ці два переліки? 

. Як залучення батька до перебігу вагітності може сприяти його участі у житті 
дитини після її народження? 

. Як сімейні конфлікти, зокрема фізичне насильство, можуть вплинути на 
здоров'я матері та дитини? 

. Якби батьки брали на себе більше відповідальності за виконання домашніх 
справ та догляд за дітьми, який вплив це мало б на матір? Який вплив це мало б 
на батька? 

. З огляду на перелік, що можна зробити зараз, щоб допомогти матері? 
(Наприклад: приготування їжі, супровід дітей до школи, прибирання, надання 
моральної підтримки та спільне відвідування жіночої консультації). 
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ПрикінЦеве СлОвО

Завершити заняття, наголосивши, що вагітність може бути стресовим та емоційним 
періодом для матері, оскільки вона переживає як фізичні, так і гормональні зміни за 
короткий проміжок часу.

Багато жінок відчувають зміни настрою в перші два тижні після народження дитини; 
це нормально. Однак у 12,5% випадків у новоспечених матерів розвивається 
післяпологова депресія, яка протікає інтенсивніше і триває довше. Можуть виникати 
деякі з таких симптомів:

. плач частіше ніж зазвичай;

. проблема із зв’язком з дитиною;

. відсторонення від рідних та близьких;

. почуття гніву;

. почуття тривоги;

. дратівливість;

. сумнів у власній здатності доглядати за дитиною.

ПРИМІТКА. Якщо ваша партнерка висловлює думки щодо завдання шкоди дитині, 
негайно поговоріть з нею про невідкладне звернення до медичного працівника/ці: 
терапевта/ки, консультанта/ки чи психолога/ині.

Чоловіки можуть бути відповідальними партнерами, беручи участь у виконанні домашніх 
справ, таких як приготування їжі, прибирання, догляд за дітьми, які проживають в 
оселі (наприклад, супровід їх до школи, читання їм) та спільне відвідування жіночої 
консультації. Потрібно слухати свою партнерку без осуду та підбадьорювати її. Якщо в 
неї післяпологова депресія, слід дати їй зрозуміти, що це не її провина: це стан, якого 
можна позбутися за допомогою лікаря/ки.

ДОмашнє ЗавДання

Запропонувати один з таких варіантів домашнього завдання: 

варіант №1

Знайти інформацію про розвиток та відчуття ще ненароджених дітей, а також про 
особливі потреби вагітних жінок, опитуючи матір своєї дитини, медичного/у працівника/
цю або шукаючи цю інформацію в інших джерелах (журналах, Інтернеті, бібліотеці, 
книгах тощо).

66



варіант №2

Для чоловіків, партнерки яких зараз вагітні: їх домашнє завдання – шукати новий спосіб 
забезпечення підтримки, лагідної турботи та захисту матері, ґрунтуючись на матеріалах 
сьогоднішнього заняття. Бути готовими прийти на наступне заняття та розповісти  
про результати. 

примітки дЛя курАторів/ок

Куратори/ки не повинні бути експертами з цих питань. Однак 
учасникам групи слід знати, де самостійно можна отримати 
інформацію про репродуктивне здоров'я та здоров'я матері. 
За наявності часу і ресурсів проявити ініціативу та отримати 
інформацію у експерта/ки з питань репродуктивного здоров’я 
попередньо до заняття з метою ознайомлення з нею учасників.
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ЗАНЯТТЯ 6: ПОЛОГИ

Цілі
. Поділитися ідеями та досвідом щодо ролі батька під час пологів та підготувати 

його до ролі супутника матері.

. Розглянути питання щодо пологів, які викликають занепокоєння чоловіків.

. Підкресліть важливість фізичного та емоційного зв’язку зі своїми синами чи 
дочками з моменту їх народження та у подальшому житті.

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: чоловіки та їх партнерки

ПОтріБні матеріали
. Подушка

. Ноутбук/екран та динаміки, якщо передбачено показ фільму про процес пологів

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття

. Роздрукувати копії роздаткових матеріалів: 

. З відповідальним батьком виграють усі! 

. Рюкзак батька: що мені взяти з собою? 

. Дихальні вправи та інші методи зменшення болю під час пологів

Це заняття найкраще проводити з вагітною партнеркою, оскільки під час вправи в 
загальних рисах відтворюється процес пологів. Це може викликати напади сміху та 
відчуття безглуздості, що є цілком нормальною реакцією! Однак якщо відчувається, 
що у чоловічій групі проведення цього заходу недоречне (оскільки це може викликати 
відчуття дискомфорту), слід розглянути можливість замінити його показом фільму про 
процес пологів. Продовжити проведенням групового обговорення, використовуючи 
наведені нижче запитання. 
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КЛюЧОВІ ІДЕЇ

Як правило, процес пологів вимагає від матері докладання дуже 
значних фізичних зусиль. Найважливішим аспектом процесу 
є забезпечення матері необхідною фізичною та емоційною 
підтримкою.

Народження також є стресом для немовлят! Підкреслити, що 
тілесний контакт між обома батьками має не лише важливе 
значення для фізичного зв’язку батьків з дитиною, він також є 
корисним для здоров’я та розвитку дитини. Розглянути питання, 
що якщо зв’язок неможливий у пологовому будинку, він буде 
можливий вдома.

Присутність чоловіків у пологовому залі допомагає встановити 
емоційний зв’язок між батьком та дитиною. Чоловіки повинні 
обговорити зі своїми партнерками питання щодо своєї 
присутності у пологовому залі та отримати її згоду. Також істотно 
важливо, щоб суб’єкт надання медичних послуг дозволив 
присутність батька під час пологів. Для цього необхідно провести 
бесіду попередньо до пологів. 

У деяких медичних центрах чи лікарнях батька не допускають до 
пологового залу. В інших присутність батьків вітається. Важливо, 
щоб кожен батько довідався у медичному центрі про можливість 
супроводжувати майбутню матір під час пологів, і (за умови згоди 
партнерки) надав запит на доступ до пологового залу. 

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє 
завдання. 

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями сьогоднішнього заняття. 
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ЗАХІД 1: РОЛЬОВА ГРА «У ПОЛОГОВОМУ ЗАЛІ» (ЯК ВАРІАНТ, МОЖНА 
ЗАМІНИТИ ВІДЕОЗАПИСОМ ПРОЦЕСУ ПОЛОГІВ)

. Пояснити, що сьогодні учасники будуть виконувати різні ролі, а саме: матері, 
батьки, акушерки та інші медичні працівники/ці, а також моделюватимуть те, 
що відбувається в пологовому залі, коли жінка готова народити дитину.

. Запросити учасників сформувати групи з трьох осіб. Якщо є групи з менше ніж 
трьома учасниками, розподіліть їх до інших груп і сформувати групи з чотирьох 
або більше осіб. 

. Запропонувати кожній групі розподілити між своїми учасникам такі ролі: 

. Матір, що народжує

. Батько

. Акушерка, традиційний/а знахар/ка чи цілитель/ка, що лікує молитвами, 
медсестра або лікар/ка 

. Якщо в групі більше трьох людей, призначити іншим особам роль інших 
медичних працівників/ць.

. Підкреслити, що після призначення учасників на роль вони є акторами, а не 
собою. Для виконання дій їм буде потрібно «стати» персонажем, на роль якого 
їх призначено.

. Потім описати в загальних рисах обставини: «Зараз 22:00 вечора. Ваша 
партнерка перебуває в пологовому залі і їй боляче, тому що вона ось-ось 
повинна народити. Лікар/ка та акушерка готуються до появи дитини. Батько 
також присутній».

. Сказати учасникам, що на рахунок «три» вони розіграють сцену у своїх групах. 
«Один, два, ТРИ!» Надати групам на це 5 хвилин. 

ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ, ЧАСТИНА 1

. За 5 хвилин запросити учасників повернутися до кола. 

. Попросити усіх «вийти» зі своїх ролей. 

ПОСтавити такі ЗаПитання:
. Що ви відчували, граючи роль у цій вправі?

. Яким було відчуття тих, хто грав батька-партнера, що надає підтримку?

. Що відчували матері, народжуючи дитину? 

. А медичні працівники/ці?

. Чи можна було б щось зробити інакше, якби ви могли зробити це знову?
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. Потім надати групі допоміжну інформацію щодо дихальних вправ. 

. Прочитати інформацію разом з групою та спробувати запропоновані методи  
на практиці. 

. Підкреслити деякі основні пункти Допоміжної інформації для куратора/ки:  
«З відповідальним батьком виграють усі!»

. Загалом, після того, як матір отримала можливість фізичного контакту з 
дитиною, слід запропонувати батькові зробити це також (якщо він почувається 
добре) за допомогою тілесного контакту, співаючи чи гойдаючи дитину, або 
роблячи все, що завгодно, аби їм було комфортно. 

ЗАХІД 3: РОЛЬОВА ГРА «В ПОЛОГОВОМУ ЗАЛІ» (ПРОДОВЖЕННЯ)

. Попросити трьох добровольців відновити сцену пологів, використовуючи 
отриману інформацію.

. Всі учасники супроводжують їх бурхливими оплесками. 

ЗАХІД 4: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ, ЧАСТИНА 2 

ЗаПитання
. Що непокоїть вас як батька стосовно пологів вашої партнерки? Або, що 

непокоїло вас? Наприклад, деякі чоловіки та жінки вважають, що спостере-
ження партнера за пологами партнерки вплине на статевий потяг у парі.

. Як ви вважаєте, чи важливо батькам бути присутніми під час народження своєї 
дитини? Якщо так, то чому? Якщо ні, чому ні? (Важливо/неважливо для дитини, 
для матері, для батька?) 

. Запропонувати чоловікам, які були або не були присутніми під час народження 
своєї дитини, проаналізувати цей досвід.

. Які види підтримки потрібні матерям під час пологів, і яку підтримку може 
надати батько? 

ПрикінЦеве СлОвО

Узагальнити отримані під час цього заняття практичні поради щодо можливості участі 
чоловіків у процесі пологів. 

ДОмашнє ЗавДання

Дізнатися, чи є у місцевому медичному центрі чи лікарні правила, які дозволяють 
або забороняють супроводжувати жінок під час пологів. Бути готовими поділитися 
отриманою інформацією на наступному занятті.
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Батькам, партнерки яких наближаються до свого терміну пологів, починати готувати 
рюкзак із речами, які потрібно привезти до лікарні чи клініки (див. Допоміжну 
інформацію для куратора/ки, «Рюкзак батька»). 

примітки дЛя курАторА/ки

Батьки часто відчувають занепокоєння під час пологів, але цей 
стан можна полегшити, надаючи їм можливість обговорити свої 
почуття у зручному середовищі з досвідченими чоловіками, які 
вже мали подібний досвід. Важливо, щоб кожен батько ділився 
своїм емоційним досвідом, отриманим під час виконання вправи (у 
ролі, будуючи фізичний зв’язок тощо). Якщо є жарти, вони повинні 
бути короткими; нагадати групі, що обмін емоційним досвідом 
слід завжди поважати.
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ЗАНЯТТЯ 7: ДОГЛЯД

Цілі
. Дізнатися про потреби дитини у догляді та проаналізувати здатність чоловіків 

задовольняти ці потреби. 

. Критично оцінити стереотип: жінки природно краще підготовлені ніж чоловіки 
для забезпечення належного догляду за дітьми та їх виховання. 

. Проаналізувати вплив гендерних стереотипів на поведінку батька та матері у 
відносинах з його та її сином чи дочкою. 

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Декілька ляльок (за можливості хлопчиків і дівчаток), одягнених у справжні 

підгузки

. Пристрій для відтворення музики (стереосистема, програвач компакт-дисків, 
смартфон)

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття

. Роздрукувати копії роздаткових матеріалів: 

. Догляд за немовлятами: практичні поради та інструкції 

. Чоловіки біологічно здатні доглядати за своїми дітьми

. Батьки відіграють важливу роль у грудному вигодовуванні

. Декілька варіантів привчання до сну 

. Запитання про мастурбацію
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кЛЮчові ідеї

Батьківство може бути дуже напруженим часом для багатьох пар. 
Немовлята плачуть і вимагають постійної уваги та любові як матері, 
так і батька. Важливо пам’ятати: найкраще, що можна робити – це 
реагувати на дитину з любов’ю і намагатися з’ясувати її потреби.

Світ змінюється. Раніше батьківські ролі не були гнучкими: чоловіки 
ходили на роботу, а жінки займалися домашніми справами, але зараз 
єдине, що чоловіки не можуть, – це годувати груддю. Зростає рівень 
сприйняття громадою чоловіків, які беруть активну участь у догляді.

Гендерна рівність охоплює також розподіл домашніх обов'язків. Якщо 
батько та матір працюють не вдома, вони повинні однаково розділяти 
догляд за дітьми та домашню роботу.

Навіть батькам, які працюють не вдома, необхідно присвячувати 
дитині щонайменше 30 хвилин (зокрема таким заходам, як годування, 
купання, спів, колихання та одягання) з метою розвитку емоційного 
зв’язку, необхідного для формування особливих відносин з дитиною.

Якщо пропонується відпустка для догляду за дитиною або гнучка 
сімейна відпустка, то слід заохочувати чоловіків брати ці дні, щоб 
проводити час зі своєю партнеркою та дитиною. 

Батько і дитина повинні проводити час разом, зміцнюючи зв’язок 
кожного дня.

Батько може з повагою нагадати тим, хто хоче поставити його на 
другорядну роль, що його обов'язок – піклуватися про свою дитину та 
спілкуватися з нею.

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня. 

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями заняття.
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ЗАХІД 1: ДОГЛЯД ЗА МОєю ДИТИНОю — ПРАКТИКА ВДОСКОНАЛює 
НАВИЧКИ 

. Поставити розслаблюючу музику. 

. Сформувати групи з двох-трьох учасників і надати кожній групі ляльку, одягнену у 
підгузок. 

. Пояснити, що учасники виконуватимуть дві вправи: перша – як змінити підгузок, 
а друга – як правильно тримати дитину. Рекомендується за можливості мати по 
одному досвідченому батькові в кожній групі. 

. Спочатку поясніть, як змінити підгузок. Показати кожен з кроків, перерахованих у 
Допоміжній інформації для групи «Догляд за немовлятами: практичні поради та 
інструкції» або попросити це зробити досвідченого батька. 

. Кожен учасник групи повинен виконати цю вправу. 

. Якщо дозволяє час, виконати другу вправу: повідомити учасникам, що вони 
тренуватимуться правильно тримати та носити дитину, використовуючи ляльок. 
Виконати кроки, перелічені у Допоміжній інформації для групи «Догляд за 
немовлятами: практичні поради та інструкції» або попросити досвідченого батька 
продемонструвати правильні дії. 

ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

ЗаПитання
. Хтось дізнався щось нове або хоче прокоментувати те, що ви помітили під час 

виконання цієї вправи? 

. Чому батьки не беруть активнішу участь у догляді за маленькими дітьми, 
особливо немовлятами? Що ускладнює батькам участь у догляді? 

. Яку роль у цьому відіграє суспільство і те, як ми в ньому соціалізуємось? 

. Як народження нової дитини в сім'ї впливає на подружні стосунки? Приклади: 
немовлята весь час плачуть та вимагають постійної уваги, і батьки дуже 
втомлюються. 

Запропонувати уявити таку ситуацію: зараз друга година ночі. Ваша дитина плаче 
і ви не впевнені, чому. Ваша партнерка виснажена, оскільки вона годувала груддю 
весь день і всю ніч. Ви повинні встати за кілька годин і йти на роботу. Що ви можете 
зробити як батько? 

. З якими труднощами стикається матір, доглядаючи за дитиною? А батько?

. Чи можна злитися на дитину? Чи відрізняється рівень ваших емоцій залежно 
від статі вашої дитини? Чому так або чому ні? 
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. Чи можна злитися на матір?

. Що ви робите, коли злитеся? Які варіанти виходу з цього стану? 

. Що ви можете зробити (1-2 варіанти) для збільшення вашої участі у догляді за 
своєю новонародженою дитиною? Як це позначиться на матері? 

. Які 1-2 дії ви можете виконувати разом з дитиною? 

. Як чоловіки можуть підтримувати один одного у виконанні своїх обов’язків 
відповідальних батьків?

. Які можливі способи покращити задоволення потреб наших маленьких дітей? 

якщО Заняття ПрОвОДитьСя З Парами, ЗаПитати матерів
. Що ви відчували, коли бачили, як батько вашої дитини міняв підгузки і тримав 

дитину на руках? 

. Чи бувають випадки, коли жінки можуть ускладнювати чоловікам практику 
рівної участі у догляді за дитиною та у виконанні домашніх справ? 

. Чому? 

ПрикінЦеве СлОвО
. На завершення заняття зазначити, що догляд за новонародженою дитиною 

може бути хвилюючим, але також виснажливим і стресовим періодом у житті 
матерів та батьків. 

. Немовлята ще не можуть говорити, тому вони плачуть. Деякі діти плачуть 
багато, а інші – менше. У багатьох випадках немовлята навіть не знають, чому 
вони плачуть! 

. Найголовніше, що може зробити батько – це передати свої теплі почуття за 
допомогою фізичного контакту (наприклад, обійми, колисання, колихання на 
руках) і докладати всіх зусиль, щоб зрозуміти потреби дитини. 

. Чоловіки повинні щодня продуктивно проводити час зі своєю дитиною.

. Чоловіки здатні доглядати за немовлятами і можуть задовольнити всі потреби 
своїх дітей (крім годування груддю). 

. Ролі материнства та батьківства є соціальними конструктами, тобто їх формує 
суспільство; за умови достатньої практики будь-який чоловік може стати 
компетентним у догляді за дітьми. 

ДОмашнє ЗавДання

Поділитися Допоміжною інформацією для куратора/ки «Важливість грудного 
вигодовування». 
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Учасникам потрібно застосувати на практиці новий спосіб догляду за немовлятами 
(або старшими дітьми). Наприклад, якщо батько відповідає за купання дитини, він може 
взяти на себе виконання такого нового завдання, як прання одягу дитини. Якщо батько 
не знає, як виконати це завдання, він може звернутися по допомогу. Учасникам – бути 
готовими обговорити цей досвід на наступному занятті.

Крім того, якщо куратор/ка планує перейти до Заняття 7 наступного тижня, слід 
запропонувати учасникам взяти з собою іграшку, з якою грається їхня дитина, наприклад, 
ляльку, м’яч тощо.

примітки дЛя курАторів/ок

Під час заняття зробити додатковий акцент на тому, що учасник 
повинен підмивати дитину тільки спереду назад і завжди 
обережно підтримувати голову немовляти. В Інтернеті доступно 
багато відеороликів, які можна знайти на таких веб-сайтах, як 
www.youtube.com, які пропонують наочні матеріали на цю тему, 
зокрема: як змінити підгузок та як правильно тримати дитину. 

Якщо у вашій громаді існує відпустка для догляду за дитиною, 
потрібно заохочувати батьків брати пропоновані дні.

Після завершення заняття у чоловіків та жінок можуть виникнути 
запитання щодо способів кращого задоволення потреб своїх 
маленьких дітей. Див. Розділ 1: Батьківство у секторі охорони 
здоров’я, в якому йдеться про позитивне батьківство.
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ЗАНЯТТЯ 8: ГЕНДЕР У ГРІ 

Цілі
. Проаналізувати норми гендерної соціалізації, тобто різне ставлення до своїх 

дітей та їх виховання за гендерною ознакою. 

. Проаналізувати спілкування та почуття між батьками та їх синами і дочками. 

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Традиційні хлопчачі та дівчачі іграшки

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття

. Роздрукувати копії роздаткового матеріалу: Ігри та розваги у перший рік життя

. На попередньому занятті учасникам було запропоновано принести з собою 
іграшку, якою користується їхня дитина (на вибір). Куратори/ки також можуть 
принести іграшки на заняття. Слід принести різноманітні іграшки для учасників, 
тобто популярні іграшки, які розглядаються як характерні для кожної статі 
окремо. Наприклад, деякі іграшки, які традиційно обирають для хлопчиків: 
іграшкові пістолети, м’ячі та відеоігри, тоді як дівчаткам традиційно дарують 
іграшкові праски, набори посуду та ляльки. Можна також роздрукувати 
зображення іграшок з Інтернету або вирізати фотографії іграшок з журналів. 

кЛЮчові ідеї

Багато іграшок розроблені для дітей з урахуванням гендеру і 
соціалізують дітей таким чином, що хлопчики виконують чоловічі 
ролі з пластиковими пістолетами та іграшковими солдатами, а 
дівчатка виконують жіночі ролі з подібними гендерно орієнтованими 
іграшками, такими як ляльки. Так само ігри, у які грають хлопчики 
чи дівчата, формують уявлення про те, які ролі вважаються 
відповідними для хлопчиків та дівчаток. Манера гри з хлопчиками 
та дівчатами – це процес соціалізації, який (якщо гендерні ролі 
у грі чітко виконуються) може сприяти розвитку нерівних та 
несправедливих відносин між дорослими чоловіками та жінками.
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Однак всі грають у дитинстві; тільки коли діти дорослішають, вони 
забувають, як грати. Ігри – це дуже важлива частина життя. Вони 
мають вирішальне значення для благополуччя і допомагають 
дорослим мати кращий зв’язок зі своїми дітьми. 

Ігри/час ігор слугують особливим мостом для спілкування з 
дітьми. Батькам важливо бути в курсі того, як грають діти, і 
запобігати передачі хлопчикам та дівчатам основних установок, які 
призводять до нерівності. 

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання.

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями заняття.

ЗАХІД 1: ГЕНДЕР ТА ІГРАШКИ 

. Запропонувати учасникам викласти іграшки, які вони принесли (домашнє 
завдання попереднього заняття), і поставити всі іграшки посеред приміщення. 

. Запропонувати учасникам подумати про гру, в яку вони люблять грати зі своїми 
дітьми. Надати їм декілька хвилин на роздуми. Потім попросити учасників 
вибрати іграшку для гри в цю гру.

. Запросити учасників сформувати пари та розподілити ролі «дитини» чи 
«батька» у парах. Доручити «батькові» попросити «дитину» пограти разом з 
вибраною іграшкою. 

. Перш ніж дозволити їм грати ролі, попередити, що починати потрібно на рахунок 
«три». «Один, два, ТРИ!» Надати їм п'ять хвилин для виконання цих ролей. 

ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

. Сформувати коло і запросити кожну пару показати або описати групі іграшки, 
з якими вони грали. Проаналізувати подібність чи відмінність у іграшках, якими 
грали з хлопцями та дівчатами, поставити запитання групі: 
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Для учаСників, які Грали «Дитину» 
. Що ви відчували, граючи цю роль?

. Ви грали роль дівчинки чи хлопчика? Яким чином вибрана вами іграшка 
вплинула на це? 

Для учаСників, які Грали «Батька» 
. Що ви відчували, граючи цю роль? 

. Чи зіграли б ви інакше зі своїм партнером по грі, якби він був хлопчиком, а не 
дівчинкою?

. Коли ви були хлопчиками, ви коли-небудь грали у ляльки? Чи нормально 
хлопчикові грати у ляльки? Чому так або чому ні? 

. Чи добре для дівчаток грати з іграшковими пістолетами, футбольними м’ячами 
тощо? Чому так або чому ні?

. Як ви думаєте, що ваша дитина під час гри дізналася про те, як бути дівчинкою 
чи хлопчиком? 

. Що ці іграшки говорять про соціальні очікування від дитини: бути чоловічого 
або жіночого гендеру? бути дорослим чоловіком чи жінкою? 

. Яким чином ці соціальні очікування можуть зашкодити дівчатам? А хлопчикам? 

. Як батьки можуть передавати своїм дітям позитивні установки, орієнтовані 
на рівність? Рівність означає, що наші дочки мають такі ж можливості для 
успішного майбутнього, як і наші сини (тобто мають доступ до якісних медичних 
послуг, освіти, гарної роботи, оточення, вільного від насильства тощо), і що 
синам дозволено проявляти свої почуття, зокрема біль та уразливість. 

якщО Заняття ПрОвОДитьСя З Сімейними Парами
. Чи є різниця у тому, як ви граєте зі своїми синами та дочками залежно від 

гендеру дитини?

. Як діти граються з батьком і з матір’ю? 

. Як батьки та діти можуть спільно руйнувати традиційні ролі? Наприклад, 
розглянути можливість проведення щотижневих сімейних зборів.

. Запропонувати кожній парі поділитися своїм планом. 

ПрикінЦеве СлОвО

Зробити акцент на ключових ідеях.

ДОмашнє ЗавДання

Домашнє завдання не передбачене.
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ЗАНЯТТЯ 9: НАСИЛЬСТВО  
З БОКУ ІНТИМНОГО ПАРТНЕРА  
ТА НАСИЛЬСТВО ПРОТИ ДІТЕЙ

Цілі
. Обговорити насильство, яке відбувається в сім'ях, сімейних парах (вчиняється 

переважно чоловіками проти жінок) та насильство проти дітей. 

. Рекомендується провести це заняття з чоловіками без партнерок з метою 
надання чоловікам можливості висловлюватися вільно та чесно.

рекОменДОваний чаС: 1,5 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Мотузка для білизни

. Предмети, за допомогою яких можна закріпити папір на мотузці, наприклад 
скріпки

. Олівці, різнокольорові фломастери

. Аркуші паперу

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття.

. Роздрукувати копії роздаткових матеріалів:

. Практичні методи контролю гніву

. Стилі спілкування

кЛЮчові ідеї

Немає виправдання насильству. Воно в жодному випадку не є 
обґрунтованим. Ми несемо відповідальність за контроль над 
собою, коли відчуваємо злість. Можна дізнатися про ефективні 
способи спілкування та вирішення конфліктів. Позитивне 
спілкування набагато продуктивніше, ніж пасивне чи агресивне. 
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Кожна доросла людина чи дитина заслуговує на повагу та захист 
від будь-якої агресії: фізичної, словесної, психологічної, сексуальної 
тощо. Життя, вільне від насильства, є правом людини, яке ніколи 
не втрачається, навіть коли ми робимо помилки. 

Хоча більшість чоловіків стикалися з насильством у дитинстві і, 
отже, навчилися врегульовувати конфлікти, насамперед, шляхом 
застосування насильства, вони зобов'язані не відтворювати його. 
Можна зупинитися, отримати допомогу та перервати ланцюг 
насильства між поколіннями. Сини та дочки не винні в минулих або 
теперішніх проблемах своїх батьків, і не потрібно переносити на 
них свій минулий досвід. 

Насильство проти дітей, зазвичай, проявляється у вигляді фізичного 
покарання і виправдовується як дисциплінарний виправний 
захід. Цей вид насильства досі є законним у більшості країн і 
сприймається як прийнятна поведінка. Цикл насильства створює 
умови для насильства проти жінок в сім’ї, оскільки діти, які зазнають 
фізичного покарання, дізнаються, що сильніша або могутніша 
людина може покарати слабшу. Однак насильство може бути і 
психологічним, наприклад, коли батьки висміюють, принижують 
або емоційно віддаляються від своєї дитини задля її покарання.

Такий підхід до вирішення конфліктів, засвоєний в дитинстві, може 
відтворюватися у стосунках між дорослими у сім'ях. 

Бійка між дорослими, свідком якої людина була в дитинстві, 
навчила її пов’язувати гнів чи лють із насильством. Зазвичай 
насильство, яке переживають або бачать діти, супроводжується 
гнівом. Можна відокремити почуття гніву від жорстокої поведінки; 
одне не повинно призводити до іншого. Можна навчитися 
керувати своїм гнівом, заспокоюватись та переключати увагу на 
корисні, конструктивні дії, не погрожуючи іншим та не нападаючи 
на них. Можливо, людині вдається контролювати свій гнів, 
спрямований на певних осіб, які мають над нею владу (начальник, 
державний службовець тощо), але вона з легкістю виплескує свою 
злість на найближчих членів родини. 

Впровадження програм належної практики для батьків може 
допомогти обом батькам змінити батьківські норми та практики, 
такі як тілесні покарання, та позитивно впливати на сімейне життя та 
благополуччя. Програми є найефективнішими, якщо до у часті в них 
залучаються як матері, так і батьки для сприяння ненасильницьким 
методам виховання, а також покращення здатності жінок 
розпізнавати випадки насильства та заявляти про них.
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Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання.

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями заняття.

ЗАХІД 1: МОТУЗКА НАСИЛЬСТВА

. Пояснити, що мотузок буде дві і що учасникам буде запропоновано 
намалювати зображення на аркушах паперу, а потім повісити їх на мотузках. 
Якщо вони хочуть, вони можуть замість зображення написати слова. 

. Роздати аркуші паперу та фломастери, ручки або олівці всім учасникам та 
пояснити, що ця вправа стосуватиметься досвіду насильства в сім’ї. 

. Запропонувати учасникам описати на першому аркуші свій перший досвід 
сімейного насильства, отриманий в дитинстві. Це необов’язково повинно бути 
написом або картинкою, на якій зображене насильство. Це може бути фігури 
або кольори, які відображають емоції та почуття. Це може бути будь-який вид 
насильства: фізичне, словесне, психологічне, сексуальне тощо. Їм не потрібно 
зазначати свої імена на цих аркушах паперу. 

. Запропонувати учасникам написати, намалювати або нанести кольори на 
іншому аркуші паперу, що описуватиме їх відчуття в той момент насильства.

. Потім запропонувати учасникам написати або намалювати на третьому аркуші 
паперу приклад сімейного насильства, яке вони вчинили у дорослому віці (це 
може бути насильство проти партнерки, сина чи дочки).

. Надати 10 хвилин для виконання кожного завдання.

. На дві мотузки для білизни потрібно повісити такі заголовки: 

. Насильство, яке я спостерігав або переживав.

. Насильство, яке я вчинив. 

. Запропонувати учасникам прикріпити свої аркуші до відповідної мотузки, і 
після того, як усі розмістять їх на мотузках, описати те, що вони намалювали, 
або просто попросити учасників здійснити екскурсію по мотузках. 
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ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

Сісти, сформувавши коло, запропонувати учасникам проаналізувати побачене та згадки 
про свій особистий досвід. Куратор/ка може запитати про наступне: 

. Що ви відчували, говорячи про насильство, яке було застосовано проти вас 
або яке ви спостерігали, і про насильство, яке ви вчинили?

. Що ви відчуваєте, коли вчиняєте акт насильства? 

. Які загальні чинники провокують насильство в сім'ї проти жінок та насильство 
проти дітей?

. Наскільки сприймається в ваших громадах застосування чоловіками 
насильства проти жінок? А насильство проти дітей? 

. Чи існує зв'язок між насильством, яке ви вчиняєте, і насильством, яке 
вчинялося проти вас?

. Деякі дослідники зазначають, що насильство – це цикл, тобто постраждалі від 
насильства частіше здійснюють насильницькі дії в подальшому житті. Якщо це –  
правда, то як ми можемо розірвати цей цикл насильства? 

. Що ми можемо зробити з насильством, свідком якого ми є? 

ЗАХІД 3: ВИРІШЕННЯ КОНфЛІКТІВ (РОЛЬОВА ГРА) 

. Провести рольову гру з метою практичного застосування ненасильницьких 
способів реагування у стані гніву (щодо цього заходу, див. Допоміжну 
інформацію для групи). 

. Передати Допоміжну інформацію для групи щодо цього заходу: «Практичні 
методи контролю гніву» та «Стилі спілкування». Прочитати інформацію разом з 
групою.

. Далі пояснити, що цей захід, який учасники виконуватимуть зараз, передбачає 
рольову гру за участю двох добровольців. 

. Описати такий сценарій: «Олександр та Аліна не погоджуються щодо того, хто з 
них повинен купати дітей сьогодні ввечері». 

. Запропонувати двом добровольцям спочатку діяти імпульсивно, наприклад 
гніваючись на партнера, не домовившись про те, хто купатиме дітей. 

. Потім запропонувати усім учасникам об’єднатись у групи з двох чи трьох осіб 
і підготувати та розіграти сценарій, в якому подружжя досягає взаємної згоди, 
застосовуючи описані в Допоміжній інформації для групи методи або інші 
ненасильницькі форми вирішення конфліктів.

. Якщо дозволяє час, зіграти ще одну чи дві рольові гри з різною ситуативною 
незгодою щодо домашньої роботи чи догляду, зокрема одну рольову гру за 
участю батька та дитини.
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ЗАХІД 4: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

ЗаПитати актОрів
. Як перший сценарій можна порівняти з другим? 

. Що ви відчували у першому сценарії порівняно з другим?

ЗаПитати ГруПу 
. Загалом, чи важко чоловікам висловити своє розчарування чи гнів, не 

застосовуючи насильство? Чому так або чому ні?

. Часто ми знаємо, як уникнути конфлікту, не застосовуючи насильства, але іноді 
цього не відбувається. Чому? 

. Які основні причини незгоди або конфліктів у вас вдома?

. Чи є ці методи запобігання ескалації конфлікту реалістичними? Чому так або 
чому ні? 

. Які переваги спілкування у позитивний спосіб порівняно з пасивним чи 
агресивним способом? 

. Хтось може навести приклад, коли він абсолютно не погоджувався зі своєю 
дитиною чи партнеркою з якогось приводу, але вирішив цю проблему, не 
підвищуючи голос та не застосовуючи насильство?

. За допомогою якого способу чоловіки можуть контролювати складні емоції, 
такі як розчарування своєю партнеркою чи злість на неї?

. А у випадку з дитиною? 

ПрикінЦеве СлОвО

Подякувати учасникам за обмін досвідом. 

Високо оцінити зусилля учасників і ті висновки, які вони зробили, виходячи зі свого 
досвіду, а також те, як ці знання допоможуть їм поводитись у стресових ситуаціях без 
насильства, використовуючи діалог для вирішення проблем у своїх родинах.

Скористатися ключовими ідеями для підкреслення основних тез цього заняття. 

ДОмашнє ЗавДання

В якості домашнього завдання запропонувати чоловікам поспілкуватися або зі своїми 
партнерками, або з колишніми партнерками, і зі своїми синами чи дочками. Під час 
цієї розмови чоловікам слід поділитися своїми почуттями, згадуючи акт словесного, 
психологічного чи фізичного насильства, вчиненого проти них. 

Це була б чудова можливість дати обіцянку родині, що незгоди завжди вирішуватимуться 
без застосування насильства, з повагою до права іншої людини на незгоду. 
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Крім того, рекомендувати чоловікам застосувати цього тижня на практиці у спілкуванні 
зі своєю партнеркою один або два прийоми з Допоміжної інформації для групи, які 
розглядалися на цьому занятті. Порадити їм поінформувати партнерок, коли вони будуть 
це робити! Повернутися на наступне заняття готовими розказати про свій досвід. 

примітки дЛя курАторів/ок

Як і Заняття 2, ці вправи можуть викликати сильні емоційні реакції 
через болісні спогади. Важливо створити атмосферу поваги 
та конфіденційності. Хоча деякі учасники можуть відчувати 
полегшення від можливості аналізувати минулий досвід та 
поділитися ним, дехто може коментувати, але не надаючи 
подробиць. Учасників ніколи не слід змушувати ділитися думками 
більше, ніж вони вважають за потрібне. Розмова про насильство, 
яке вони вчинили, може бути ще складнішою. Чоловіки можуть 
намагатися виправдовувати свою агресивну поведінку або 
звинувачувати інших у підбурюванні до розв'язання конфлікту. 
Однак важливо нагадати учасникам, що вони повинні володіти 
своїми емоціями та уникати ситуацій, які можуть спровокувати їх на 
гнівні слова чи фізичне насильство. Важливо також мати під рукою 
інформацію для направлення до фахівців тих учасників, яким може 
знадобитися додаткова консультація чи терапія. 

Для додаткової інформації слід звернутися до «Приміток для 
кураторів/ок» у Занятті 2.
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ЗАНЯТТЯ 10: ГЕНДЕРНО 
МОТИВОВАНИЙ ВИБІР СТАТІ  
ЯК ШКІДЛИВА ПРАКТИКА

Ціль

Визначити (і реалізувати) реалістичні та дієві рішення для сприяння гендерній рівності 
та запобігання наданню переваги синові і практиці гендерно мотивованого вибору 
статі дитини.

рекОменДОваний чаС: 2 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Фліпчарт або біла дошка

. Маркери

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття.

. Для цього заняття роздаткові матеріали не передбачені.

. Ознайомитися з ключовими висновками досліджень, проведених ЮНФПА 
щодо практики гендерно мотивованого вибору статі дитини залежно від 
ситуації у країні, в якій впроваджується Школа батьківства:

. Вірменія: https://eeca.unfpa.org/en/publications/sex-imbalances-birth-
armenia

. Азербайджан: https://eeca.unfpa.org/en/publications/mechanisms-
behind-skewed-sex-ratio-birth-azerbaijan

. Грузія: https://eeca.unfpa.org/en/publications/gender-biased-sex-selection-
georgia
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кЛЮчові ідеї

ВЕБ-САЙТ ЮНФПА: ПРИПИНЕННЯ ГЕНДЕРНО МОТИВОВАНОГО 
ВИБОРУ СТАТІ ДИТИНИ

Нормальне співвідношення статей при народженні коливається 
в межах 102-106 хлопчиків на 100 дівчаток. Але спостерігались 
коефіцієнти набагато вищі за норму, які іноді сягали 130, особливо 
в країнах з глибоко вкоріненою гендерною нерівністю та 
патріархальними цінностями.

Гендерно мотивований вибір статі дитини на користь нащадків-
хлопчиків продовжує практику гендерної нерівності та може 
призвести до серйозних, довготривалих соціально-економічних 
і демографічних наслідків. У країнах СЄЦА документи про 
реєстрацію народження містять статистичні докази гендерно 
мотивованого вибору статі на користь хлопчиків в Азербайджані 
(116,8 народжених хлопчиків на кожні 100 дівчат), Вірменії (114,8), 
Грузії (113,6) та Албанії (111,7).

Практика гендерно мотивованого вибору статі дитини спотворює 
природне співвідношення статей, що призводить до тривалого 
демографічного дисбалансу та посилює сексистські стереотипи 
щодо жінок шляхом знецінення останніх. Менша кількість жінок 
може ускладнити пошук чоловіками партнерок, призвести до 
вищого рівня еміграції серед молодих чоловіків та посилення 
насильства проти жінок і їх дискримінації, зокрема торгівлі 
нареченими, проституції, зниження шлюбного віку та відновлення 
примусових або договірних шлюбів. 

ПРИВІТАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання. 

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями сьогоднішнього заключного заняття.

ЗАХІД 1: МОЗКОВИЙ ШТУРМ 

. Пояснити учасникам, що гендерно мотивований вибір статі дитини є 
шкідливою практикою, спрямованою проти жінок та дівчат. Навести ключові 
факти про цю практику (див. висновки дослідження ЮНФПА, зазначені в 
розділі «Підготовка») і пояснити, чому вона є проблемою для суспільства.
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. На папері фліпчарту намалювати 4 вікна (мінімум), кожне з яких має один із 
таких заголовків:

. Культурні практики та переконання

. Динаміка процесу прийняття рішень на рівні домогосподарств

. Економічні можливості

. Законодавство та політика 

. Це повинно виглядати приблизно так: 

куЛЬтурні прАктики тА 
переконАння

динАмікА проЦеСу 
приЙняття ріШенЬ нА рівні 
домоГоСподАрСтв

економічні моЖЛивоСті ЗАконодАвСтво тА поЛітикА

. Можна додавати інші вікна, такі як «Популярні ЗМІ», якщо вони є доречними. 

. Запропонувати учасникам подумати про свою громаду та про те, які гендерні 
норми та владну динаміку в родині потрібно змінити для викорінення практики 
гендерно мотивованого вибору статі дитини. Цей «мозковий штурм» можна 
проводити у невеликих групах або всією групою. Розглянути теми, зазначені 
у кожному вікні, та скористатися наведеними нижче прикладами для початку 
обговорення: 

. Культурні практики та переконання – Прикладами можуть бути 
переконання, що лише чоловіки можуть бути продовжувачем роду та 
передавати своє прізвище родині; традиційно для чоловіків є більш 
прийнятним успадкування майна; переконання, що біологічні сини повинні 
нести відповідальність за підготовку поховальних заходів; що догляд за 
дітьми та хатні справи – це головним чином відповідальність жінки. 

. Динаміка процесу прийняття рішень на рівні домогосподарств – 
Прикладами можуть бути заміжні жінки, які часто підкорюються як своїм 
партнерам-чоловікам, так і свекрухам; чоловіки, які займають домінуюче 
положення у процесі плануванні сім'ї та прийнятті рішень. 

. Економічні можливості – Прикладами можуть бути жінки, які змушені 
залишати роботу після народження дітей, обмежуючи свій потенціал 
заробітку; жінки, яких не визнають рівними чоловікам за компетентністю 
чи конкурентоспроможністю на ринку праці. 
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. Законодавство та політика – Прикладами можуть бути відсутність 
дружньої до родини політики, яка заохочує чоловіків брати відпустку 
для догляду за дитиною, або політики, що сприяє рівним можливостям у 
процесі працевлаштування. 

. Може виявитися, що деякі учасники не згодні з переглядом певних норм, 
стверджуючи, що вони є частиною їхньої культури і не підлягають змінам. 
Запитати, чи хтось має іншу точку зору. Отримавши декілька коментарів, 
підтвердити, що культура та традиції є невід’ємною частиною ідентичності 
громади. Проте, вони не є статичними, вони еволюціонують з часом. Мета цієї 
вправи – не стверджувати, що традиція та культура неприйнятні, а навпаки, 
виявити деякі переконання, які насправді шкідливі для чоловіків та жінок, і 
кинути виклик цим поглядам.

ЗАХІД 2: РОЛЬОВА ГРА

. Розділити учасників на групи з 3-5 осіб і запропонувати їм підготувати та 
розіграти коротку мініатюру, яка стосується категорії культурних практик та 
переконань, а також наступних питань: 

. Які зміни можуть здійснити чоловіки у своїх домогосподарствах, щоб їхні 
доньки дорослішали, знаючи, що вони такі ж цінні, як їхні брати, і здатні 
на те саме, на що здатні хлопці в житті?

. Як відбулася б ця зміна? Яким може бути рішення?

. Написати ключові тези (як відбуватимуться зміни) кожної рольової гри на 
папері фліпчарту. 

ЗАХІД 3: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

ЗаПитання

Яке одне (або декілька) рішень ви можете застосувати на практиці цього тижня? 

ПрикінЦеве СлОвО

На цьому занятті були розроблені рішення для усунення гендерної нерівності та 
нерівноправної владної динаміки в родині з метою запобігання практиці гендерно 
мотивованого вибору статі дитини. Чоловікам особливо важливо використовувати 
свій авторитет та привілеї для розмови з іншими чоловіками про ці рішення. 

ДОмашнє ЗавДання

Домашнє завдання не передбачене. 
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ЗАНЯТТЯ 11: ПОТРЕБИ ТА ПРАВА ДІТЕЙ

Цілі
. Встановити зв’язок між довгостроковими цілями, які батьки та матері ставлять 

перед своїми дітьми (віком від 0 до 4 років), і впливом жорсткої дисципліни на 
ці цілі.

рекОменДОваний чаС: 1-2 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Ручки, фломастери або олівці

. Папір

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття.

. Роздрукувати копії роздаткових матеріалів:

. Етапи розвитку дитини 

. Принципи позитивної дисципліни

. Інструменти позитивної дисципліни

. Розпізнавання емоцій

. Розуміння дитячих страхів

. Управління істерикою

. Управління стресом у дітей

. ПРИМІТКА. Це заняття складається з декількох основних заходів; вибрати захід, 
який найкраще відповідає потребам групи.
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кЛЮчові ідеї

Діти мають право на захист від усіх форм насильства. До такого 
насильства відноситься фізичне або принизливе покарання, таке 
як шльопання по сідницях, побиття або крик. 

Забезпечення теплого відношення, такого як безумовна любов, 
словесні та фізичні прояви прихильності, емпатія та чуйність до 
потреб дітей, є важливою частиною їх виховання, заохочує дітей до 
співпраці з вами та навчає їх довгостроковим цінностям.

Виховання – це зобов’язання на все життя. Не очікується, що 
батьки та матері змінять свою поведінку за одну ніч, але важливо 
поступово застосовувати нові навички на практиці. 

Спілкуючись з дітьми, пам’ятайте про цілі свого життя – про своє 
бачення дітей у віці 20 років і старше.

Батьки часто відчувають, що покарання – це єдиний спосіб 
навчити їхніх дітей добре поводитися. Насправді будь-яка форма 
покарання, словесна чи фізична, є перешкодою для навчання. 
Слід пригадати власне дитинство та свою реакцію на покарання. 
Покарання часто викликає такі реакції у дітей:

• Образа («Це несправедливо. Я не можу довіряти дорослим».)

• Помста («Можливо, вони зараз перемагають, але я 
розквитаюся».)

• Повстання («Я покажу їм, що можу робити все, що хочу».)

• Відступ (У формі підлості: «Я просто не попадуся наступного 
разу» або зниження самооцінки: «Я погана людина»).

Орієнтована на навчання позитивна дисципліна є більш 
ефективною в довгостроковій перспективі і вчить дітей вирішувати 
проблеми, переживати розчарування та справлятися з власними 
почуттями і таким чином формує стійкість та зміцнює стосунки 
дітей з вихователями30.

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання.

30 Дж. Нельсен, М.Н. Тамборскі та Б. Ейндж. (2016 р.). Інструменти позитивного виховання дітей: 45 
найефективніших методів припинення боротьби за владу, налагодження спілкування та виховання 
натхненних, здібних дітей. Random House USA Incorporated.
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. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями заняття.

ЗАХІД 1: «МОЯ ДИТИНА У 20 РОКІВ» 

. Ознайомити із заходом, сказавши приблизно наступне:

. «Для новоспечених матерів, батьків та інших членів родини народження 
маленької дитини є радісною, хвилюючою подією, а також виснажливим 
та величезним випробуванням. Батьки відчувають, що на них покладена 
надзвичайна відповідальність за забезпечення здоров’я та щастя своєї дитини. 
Але мало хто із нас (якщо взагалі хтось) отримував коли-небудь посібник «Як 
виховувати дитину». Більшість вчиться інстинктивно або згадуючи способи, за 
допомогою яких батьки виховували і привчали нас до дисципліни».

. «Але багато інстинктів, пов’язаних з вихованням дітей, є непродуманими 
емоційними реакціями. Як було виявлено на заходах «Спадщина від мого 
батька» та «Мотузка насильства», батьки ризикують повторити шкідливі 
моделі поведінки, які вони відчули на собі в дитинстві. На цьому занятті 
розглядатиметься заміна шкідливих способів привчання до дисципліни, 
таких як побиття, крик або відсторонення, що може негативно вплинути на 
маленьких дітей, на більш позитивні методи виховання.»

. Запропонувати учасникам, працюючим поодинці або в парах, закрити очі і 
уявити наступне: «Ваша дитина вже доросла. Ви збираєтеся відсвяткувати 
20-річчя своєї дитини. Уявіть, як він чи вона будуть виглядати в такому віці. 
Якою людиною, ви сподіваєтесь, буде ваша дитина? Які відносини ви хочете 
мати зі своїми дітьми?» 

. Потім запропонувати учасникам, працюючим поодинці або в парах, визначити 
5 рис характеру (довгострокових цілей), які вони б хотіли бачити у своєї 
дитини, коли їй виповниться 20 років. Деякі можливі приклади: 

. Добра і чуйна 

. Чесна та надійна

. Гарний/а керівник/ця 

. Дбає про вас 

. Надати учасникам декілька хвилин для обговорення з учасником, який сидить 
поруч, або з іншою парою, рис характеру, які б вони хотіли бачити у своєї дитини. 
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ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

ПОСтавити ГруПі такі ЗаПитання Для ОБГОвОрення
. Які риси характеру ви хотіли б, щоб мала ваша дитина у 20 років?

. Як крик чи побиття впливає на дітей? Як це може вплинути на ваші 
довгострокові цілі?

. Чому навчить дітей крик чи побиття замість позитивних способів вирішення 
конфлікту?

. Що відбувається, коли ви відсторонюєтеся, відчужуєтеся або емоційно 
відключаєтеся від своєї дитини, щоб покарати її? Як вона реагує? Чого вона 
вчиться? Як це впливає на ваші відносини з нею?

. Чи можна запобігти будь-якій неналежній поведінці дітей? 

Завершити захід, зазначивши декілька ключових тез. Під час розгляду першої ключової 
тези, обов’язково надати Допоміжну інформацію для групи щодо етапів розвитку:

. Діти постійно змінюються і розвиваються у процесі дорослішання. Важливо 
розуміти, що здатна робити ваша дитина на певному етапі свого розвитку. 
Примітка: прочитати разом із групою Допоміжну інформацію для групи «Етапи 
розвитку дитини».

. Батьківство може бути особливо складним у перші роки життя дитини, тому 
що маленькі діти не можуть сказати (або навіть знати!), що вони хочуть. 

. Ключем до ефективної дисципліни є приділення уваги короткотерміновим 
завданням, наприклад, привчити дітей вечеряти, прибирати свої іграшки тощо, 
як можливостям працювати над досягнення довгострокових цілей. 

. Коли ви відчуваєте розчарування, це можливість навчити дитину новим 
навичкам і працювати над своїм баченням через двадцять років! 

ЗАХІД 3: ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ – ПОЗИТИВНЕ БАТЬКІВСТВО31 

. Пояснити, що тепер група обговорюватиме та застосовуватиме на практиці 
різні методи позитивного батьківства. Однак попередньо до початку заходу 
важливо поставити собі наступні запитання. Слід записати ці запитання на 
папері фліпчарту і прочитати їх уголос групі.

. Чи робить дитина щось дійсно неправильно? I чи є тут проблема або у вас 
просто не вистачило терпіння? Потрібно сказати групі: «Якщо проблем 
немає, позбавте дитину від стресу. Якщо є проблема, переходьте до 
наступного запитання».

31 За матеріалами посібника «Позитивні настанови та дисципліна» (1998 р.), авторки: Джорджіа Найт та 
Джекі Роузборо. Університет штату Північна Кароліна. 
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. Подумати хвилинку (і повернутися до Допоміжної інформації для групи 
«Етапи розвитку дитини»). Чи справді ваша дитина здатна робити 
те, що ви очікуєте? Потрібно сказати групі: «Якщо ви поводились 
несправедливо, перегляньте свої очікування. Якщо ви поводились 
справедливо, переходьте до наступного запитання» 

. Чи знала тоді ваша дитина, що він або вона робить щось неправильно? 
Потрібно сказати групі: «Якщо ваша дитина не знала, що він чи вона 
робив/ла щось неправильно, то допоможіть їй зрозуміти, що ви очікуєте, 
чому це було неправильно, і як він або вона може це зробити правильно. 
Запропонуйте допомогу. Якщо ваша дитина усвідомлювала, що вона 
робить, і проігнорувала ваші обґрунтовані очікування, то ваша дитина 
поводилась неправильно.» 

. Поцікавитись, чи є запитання.

. Потім запропонувати учасникам розбитися на пари, роздати їм роздатковий 
матеріал «Методи позитивної дисципліни».

. Пояснити, що в групах з 3 чи 4 осіб учасники підготують реалістичні мініатюри 
про події, що відбуваються між дитиною та одним з батьків, а потім розіграють їх. 
У цій мініатюрі дитина поводиться неправильно і батьки повинні застосовувати 
методи позитивної дисципліни для вирішення проблеми небажаної поведінки. 
Запропонувати декільком групам розіграти мініатюру для всіх учасників.

. Надати учасникам 10-15 хвилин на підготовку рольової гри.

ЗАХІД 4: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

Поставити групі такі запитання для початку обговорення рольових ігор:

. Щодо будь-якої з розіграних рольових ігор, які ще форми позитивної 
дисципліни могли бути використані у процесі спілкування з дитиною?

. Який прийом було б найпростіше використати у спілкуванні з власними 
дітьми? Чому? 

. Який прийом буде найскладнішим у використанні? Чому? Що ви могли б 
зробити для спрощення його використання?

. Які ще способи привчати до дисципліни дітей є ненасильницькими та 
шанобливими? 

. Якими способами ми можемо висловити дітям вдячність за позитивну поведінку? 

. Як «теплота», наприклад, прояв фізичної прихильності або звернені до дитини 
слова «я люблю тебе», стає формою позитивного підкріплення гарної поведінки? 

. Методи позитивної дисципліни – не є звичними для нас, їм важко навчитись, 
іноді вони не спрацьовують і не заспокоюють дитину так само швидко, 
як побиття, ляпаси чи крик. Однак ці методи викликають лише страх і 
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нерозуміння. І навпаки, позитивна дисципліна допомагає дитині навчитися 
ставати такою людиною, якою ви хотіли б її бачити. Батьки повинні бути 
терплячими, оскільки очікування нагороди за позитивну дисципліну може 
тривати деякий час. Незважаючи на те, що це може бути зовсім новою 
тактикою, позитивна дисципліна – це метод, який може використовувати 
кожен: бабусі, діди, двоюрідні брати/сестри, вчителі/ки тощо.

. Кого потрібно «переконати» у себе вдома та в громаді у корисності 
застосування методів позитивної дисципліни? Як ви це робитимете? 

ПрикінЦеве СлОвО

Використовуючи ключові ідеї (на наступній сторінці), подякувати учасникам за їх активну 
участь та відкритість у питаннях щодо дитячої дисципліни, часто делікатних питаннях, 
які рідко обговорюється в таких групах. 

ДОмашнє ЗавДання

Запропонувати учасникам скласти разом зі своїми партнерками особисті плани 
батьківства, який міститиме: 1) те, що вони як батьки вже роблять добре; 2) методи 
позитивної дисципліни, які вони використовуватимуть у процесі спілкування зі своїми 
дітьми. Батьки або пари повернуться разом на наступне заняття та поділяться своїми 
особистими планами батьківства. 

примітки дЛя курАторА/ки

Ці заходи є лише введенням у позитивну дисципліну. Учасники 
можуть мати більше запитань протягом заняття і наприкінці його, 
ніж цей посібник може надати відповідей. Слід приділити час 
для пошуку у вашій країні матеріалів, присвячених позитивній 
дисципліні чи позитивному батьківству. Якщо їх не існує, нижче 
наведені декілька доступних ресурсів англійською мовою: 

«Позитивна дисципліна – що це і як це застосовувати», Джоан 
Дуррант, доктор філософії. Це доступний і простий у користуванні 
посібник як для батьків, так і для практичних фахівців/чинь, 
який пояснює принципи позитивної дисципліни та способи її 
використання відповідно до віку дітей. http://seap.savethechildren.
se/South_East_Asia/Misc/Puffs/ Positive-Discipline-What-it-is-and-how-
to-do-it/. 

«Глобальна ініціатива щодо припинення фізичного покарання 
дітей» http://www. endcorporalpunishment.org/. Цей веб-сайт 
пропонує інформаційні бюлетені та інструменти для батьків, 
присвячені способам застосування на практиці позитивної 
дисципліни. Також є версія сайту іспанською мовою.
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ЗАНЯТТЯ 12: РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ  
З ДОГЛЯДУ

Цілі
. Проаналізувати час, який чоловіки приділяють догляду за своїми дітьми та 

проведенню з ними дозвілля, і порівняти його із часом, проведеним з дітьми 
жінками. Заохочувати до більш справедливого розподілу такої роботи.

. Проаналізувати стосунки та спілкування батьків з матерями своїх дітей з метою 
виявлення слабких та сильних сторін. 

. Обговорити знецінення щоденної домашньої роботи в суспільстві. 

рекОменДОваний чаС: 2,5 години

ауДитОрія: чоловіки та їх партнерки

ПОтріБні матеріали
. Олівці

. Аркуші паперу

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття

. Роздрукувати копії роздаткових матеріалів: Чотири шляхи підвищення рівня 
участі у вихованні дітей та виконанні домашніх справ

. ПРИМІТКА. Це заняття складається з декількох основних заходів; вибрати захід, 
який найкраще відповідає потребам групи.
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кЛЮчові ідеї

Дуже важливо, щоб чоловіки приділяли значну кількість часу 
батьківству, навчанню та виконанню домашніх справ. В ідеалі 
чоловіки та жінки приділяли б рівну кількість часу, але умови 
праці та різниця в заробітній платі не завжди дозволяють досягти 
цього. Жінки також повинні прийняти участь чоловіків у виконанні 
домашніх справ і надати партнерам можливість такої участі.

Рівність, яка розуміється як справедливість у родині, не завжди 
означає рівну кількість витраченого часу; іноді потрібно враховувати 
ситуацію в родині. Ключем до рівності є переговори, спілкування та 
справедливість при врахуванні зобов’язань кожної людини в оселі 
та поза її межами.

Багато чоловіків не несуть такої ж відповідальності, як жінки, 
оскільки багато пар живуть у гендерно сегрегованому суспільстві, 
яке відводить чоловікам роль годувальників. На відміну від 
жінок, від яких, як правило, очікується виконання ролі матері та 
домогосподині.

Зазвичай зміна чоловіками способу розставляння пріоритетів 
у плануванні свого часу надає їм більше можливостей для 
проведення часу зі своїми дітьми. 

Якщо робота заважає чоловікам брати більш активну участь, слід 
пам’ятати, що проведення «вільного» часу з дітьми – це те, що 
насправді має значення: наприклад, не звертання уваги на телефон 
чи телевізор у присутності дітей. 

З появою дітей рівень задоволеності у стосунках пари може 
змінюватися, іноді підвищуючись, а іноді – знижуючись. Є чоловіки, 
які заздрять своїм дітям з огляду на увагу, яку матері приділяють 
останнім. Є жінки, які обурюються через навантаження вдома, 
причиною якого може бути дитина. Деякі пари можуть розходитися 
в думках щодо навчання своїх дітей.

У разі конфлікту чоловіки повинні навчитися вести переговори у 
ненасильницький спосіб для досягнення домовленостей щодо 
виховання, не забуваючи про благополуччя своїх дітей. Підкреслити 
важливість поваги до матері дитини та уважності до неї, незалежно 
від того, чи є батько членом родини або колишнім партнером, чи 
мав лише статеві стосунки з матір’ю дитини.
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Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання. 

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями заняття.

ЗАХІД 1: КІЛЬКІСТЬ ГОДИН У ДЕНЬ 

. Надати кожному учаснику чистий аркуш паперу і попросити намалювати на 
ньому велике коло. Уявити, що коло – це пиріг, який розрізається на скибки 
часу, причому весь пиріг відповідає 24-годинній добі. 

. Запропонувати учасникам намалювати у пирозі скибки, які відображають 
кількість часу, витраченого ними на щоденні завдання: роботу, сон, їжу, 
відпочинок, дозвілля, домашні справи тощо. Також попросити їх визначити час, 
витрачений на завдання з виховання дітей, навчання та ігри з дітьми. Куратор/
ка показує групі зразок пирога, який він/вона намалював/ла. Якщо присутні 
учасники, які не можуть писати, куратор/ка може допомогти, або ці учасники 
можуть намалювати свої завдання. 

. Потім запропонувати учасникам намалювати ще один пиріг, але цього разу 
з позиції матерів своїх дітей. Іншими словами, як вони думають, яким чином 
партнерка планує свій час в межах доби? 

. Якщо заняття проводиться з парами (обома батьками), запропонувати 
кожному зобразити свій пиріг часу окремо, а потім ділитися своїми пирогами у 
парах з метою обговорення відмінностей між пирогами. 

ЗАХІД 2: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

. Надати час кожному учаснику для висловлення своєї думки. Якщо заняття 
проводяться з парами, запропонувати кожній парі поділитися відчуттями від 
порівняння свого пирога з партнером/кою. 

. Потім поставити такі запитання: 

. Виконуючи цю вправу, що ви зрозуміли про те, як чоловіки та жінки у 
різний спосіб використовують свій час?

. Як ви ставитесь до різниці у способі проведення часу чоловіками та 
жінками? Чи вважаєте ви, що ці відмінності справедливі? Чому так або 
чому ні? 

. Як ваша партнерка ставиться до поточного розподілу домашніх справ 
за часом? (Якщо партнерка присутня, поставити їй це запитання 
безпосередньо). 
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. Чому ми схильні недооцінювати домашні справи, такі як приготування 
їжі чи прибирання, та час, витрачений на догляд за дітьми? І чому 
оплачувана праця вважається більш цінною? 

. Що б ви зробили для зміни поточного способу розподілу часу?

. Що можуть отримати чоловіки, якщо вони більше займатимуться 
домашніми справами, такими як приготування їжі та прибирання? Чому 
жінки виграють від цього? 

. Потім пояснити, що під час наступного заняття всі розігруватимуть рольову гру 
саме щодо цього виду діяльності – виконання домашніх справ! 

. Що ви відчували, виконуючи цю вправу? 

ЗАХІД 3: МАТІР МОєЇ ДИТИНИ ТА Я — РОБОТА В КОМАНДІ

. Запропонувати декільком учасникам зіграти ролі членів домогосподарства, 
які виконують домашні справи та доглядають за дитиною. Кожному учаснику 
слід призначити виконання такої роботи, як догляд за дитиною, прасування, 
приготування їжі, прання білизни, прибирання оселі чи покупки. Сказати 
учасникам, що вони почнуть рольову гру на рахунок «три». «Один, два, ТРИ!» 

. Усі учасники починають виконувати домашні справи. За одну хвилину 
попросити одного з учасників припинити займатися домашніми справами, 
а решті учасників – розподілити його частку робіт між собою. Тим часом 
непрацюючий/а учасник/ця слухає радіо, сидить «вдома» або відпочиває. 

. Попросити іншого учасника/цю також припинити роботу. Він/вона також може 
десь відпочити, потанцювати, поспати. І знову його/її частка повинна бути 
розподілена серед решти учасників\ць. 

. Продовжувати цю послідовність дій, доки не залишиться лише один/одна 
учасник/ця, а інші – дрімають, читають газету або розмовляють по мобільному 
телефону. 

. Нарешті попросити останнього/ю учасника/цю припинити роботу. 

ЗАХІД 4: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

. Попросити учасників «вийти» зі своїх ролей та поставити їм такі запитання: 

учаСникам/Цям рОльОвОї Гри
. Що ви відчували, виконуючи цю вправу?

. Що відчували працюючі учасники/ці, коли інші припинили працювати?

. Що відчував останній/я робітник/ця? 
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ЗаПитання Для вСієї ГруПи 
. Який з розіграних видів роботи ви виконуєте вдома? Примітка. Дехто з 

чоловіків може зауважити, що деякі домашні справи виконують саме чоловіки, 
наприклад, міняють електричний запобіжник або ремонтують зламаний 
мотоцикл. Слід дослідити, як ці завдання також поглиблюють гендерну 
нерівність між чоловіками та жінками. 

. Хто зазвичай виконує цю роботу? Чому?

. Чи реально для чоловіків виконувати цю роботу? Чому так або чому ні? 

. Яким чином чоловіки можуть брати більш активну участь у виконанні домашніх 
справ, навіть якщо вони працюють повний робочий день?

. Існує декілька доказів того, що хлопчики, які бачили, як їхні батьки брали участь 
у виконанні домашніх справ, частіше займалися тим самим пізніше в житті. Якої 
ви думки з цього приводу? 

. Як впливатиме ваша участь у виконанні домашніх справ на майбутні стосунки 
дочок?

. Існує декілька доказів того, що жінки, чоловіки-партнери яких беруть участь 
у виконанні домашніх справ, отримують більше сексуального задоволення у 
своїх стосунках. Чому, на вашу думку, так відбувається? 

. Які одну-дві справи можна зробити на цьому тижні вдома? 

якщО Партнерки ПриСутні
. Що ви очікуєте від чоловіків щодо виконання домашніх справ? Або до чого ви б 

хотіли їх долучити? 

ПрикінЦеве СлОвО

Нагадати ключові ідеї, подякувати всім за участь і наголосити, що для чоловіків важливо 
приділяти час не лише догляду за дитиною, а й побутовим завданням. Хоча може не 
бути можливості приділяти рівну кількість часу, головне – домовитись та забезпечити 
справедливий розподіл завдань у родині. 

ДОмашнє ЗавДання

В якості домашнього завдання запропонувати учасникам проаналізувати розподіл 
завдань між собою та своєю партнеркою вдома. Потім учасники повинні виконати 
принаймні один вид домашньої роботи, яку зазвичай вони ніколи не роблять. Яка реакція 
партнерки? Вони повинні прийти на наступне заняття і поділитися своїми думками. 
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ЗАНЯТТЯ 13: СПІЛКУВАННЯ У ПАРІ

Цілі
. Описати і навчитись використовувати правильні навички спілкування, які 

складають основу відкритих та надійних стосунків.

. Обговорити важливість спілкування у парі та оволодіти нестандартними 
способами спілкування для успішного вирішення конфліктів.

рекОменДОваний чаС: 2 години

ауДитОрія: чоловіки та їх партнерки

ПОтріБні матеріали
. Маркери

. Фліпчарт

. Клейка стрічка

. Пов’язка на очі або шматок тканини

. Зображення пари, яка спілкується позитивно, у ненасильницький спосіб і пари, 
в якій кричать одне на одного або пари, в якій чоловік кричить на дружину

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття

. Роздрукувати копії роздаткових матеріалів: Вправа з розпитування мого 
партнера/моєї партнерки

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання. 

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями сьогоднішнього заняття.

ЗАХІД 1: ВПРАВА З ПОВ’ЯЗКОю НА ОЧІ

. Запросити чоловіків та їх дружин стати у пару. Один з подружжя буде 
Провідником/цею. (Примітка: надати кожній парі пов’язку на очі або шарф.)

. Провідники/ці надягають пов’язку на партнера\ку. Переконатися, що пов'язка 
на очі (або шарф) прилягає досить щільно і партнер/ка нічого не бачить. 
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. Провідники/ці проведуть свого партнера/ку із зав'язаними очима на 
прогулянку до Діалогового клубу. Не слід заходити занадто далеко від місця 
проведення заходу. 

. Коли куратор/ка каже: «Стоп», пара міняється ролями. Людина, у якої були 
зав'язані очі, тепер буде Провідником/цею. Попередній/я Провідник/ця тепер 
повинен/на носити пов’язку на очах.

. Нові Провідники/ці ведуть партнера/ку із зав'язаними очима. Спробувати нові 
маршрути, але не надто далеко від місця проведення зборів.

. Коли куратор/ка каже: «Стоп», потрібно припинити виконання вправи і 
повернутись до приміщення для зборів. 

ПОСтавити Ці аБО інші ЗаПитання ПрО віДчуття учаСників/Ць, які Були 
З ПОв'яЗкОю на Очах 

. Що ви відчували, прогулюючись з пов'язкою на очах? 

. Ви довіряли людині, яка вас вела? Чому? Чому ні?

. Що зробив/ла Провідник/ця, щоб ви почувались більш комфортно та впевнено? 

. Що зробив/ла Провідник/ця, що змусило вас відчувати невпевненість або 
дискомфорт?

. Поставити ці або інші запитання про відчуття учасників/ць, які були 
Провідниками/цями: 

. Що ви відчували, коли вели людину із зав'язаними очима?

. Ви надавали якісь вказівки? Чому так або чому ні?

. Які вказівки ви надавали? 

. Чи спрацювали вказівки? Якщо ні, то чому?

. Що ви зробили/сказали, щоб людина з зав'язаними очима почувалась 
комфортніше?

. Запитати групу про висновки, які вони зробили після вправи. 

ЗАХІД 2: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ МОГО/єЇ ПАРТНЕРА/КИ

. Зазначити, що відкриті запитання найкраще використовувати для 
нормального спілкування. Оскільки: 

. Вони надають більше інформації. 

. За допомогою своїх відповідей люди можуть ділитися інформацією, 
почуттями, думками та своїм розумінням теми. 

. Нагадати, що відкриті запитання зазвичай починаються з таких слів: 

. Чому?

. Що?
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. Коли?

. Яким чином?

. Запропонувати групі навести приклади відкритих запитань. 

. У разі потреби розглянути інші приклади відкритих запитань:

. Що ти думаєш з цього приводу?

. Чому ти це зробив/ла?

. Як ти плануєш досягти цього? 

. Як ти гадаєш, що станеться зараз? 

. Яким чином ти змінив/ла б стан справ?

. Що ти хочеш, щоб сталося?

. Що спричиняє проблему?

. Розкажи мені більше про….

. Пояснити, що закриті запитання потребують лише відповіді «Так» чи «Ні» і не 
надають багато інформації. 

. Запитати: як можна змінити ці закриті запитання на відкриті? 

. Ти приготував/ла обід? (Наприклад: «Що нам слід приготувати на обід?»)

. Я засмутив/ла тебе? (Наприклад: «Чим я засмутив/ла тебе?») 

. Запропонувати учасникам/цям подумати про те, що нещодавно їх дуже 
порадувало. 

. Сказати: «Я думаю про те, що мене дуже порадувало. Поставте мені по черзі 
відкриті запитання про те, що мене порадувало».

. Запитати: Наскільки складно було дізнатися, що мене порадувало?

. Запитати групу: Чому ми говоримо про різні типи запитань? Зазначити, що 
такі запитання можуть допомогти у налагодженні та поглибленні стосунків. Це 
створить міцну основу для вирішення непорозумінь. 

. Запросити учасників/ць повернутися до свого/своєї чоловіка/дружини. 
Запропонувати парам знайти у приміщені місце, де вони зможуть поговорити, 
і їх ніхто не почує. Примітка: якщо вони хочуть вийти з приміщення, слід 
спочатку пояснити учасникам суть вправи, а потім їм можна виходити. 

. Пояснити, що в цій вправі все, що їм потрібно робити, це – ставити відкриті 
запитання та чесно відповідати. Учасникам/цям потрібно по черзі ставити одне 
одному такі відкриті запитання: 

. Яка згадка з дитинства близька тобі до серця? 

. Хто саме тебе надихає? Чому вони тебе надихають?

. Якби ти міг/могла бути де завгодно у світі, де б ти був/була і чому? 
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. Людина, яка ставить запитання, повинна слухати і не перебивати. Однак вона 
може ставити додаткові відкриті питання, щоб отримати більше інформації з 
відповіді свого/своєї партнера/ки. 

. Надати їм 15-20 хвилин для виконання цієї вправи і повернення до кола.

. Запропонувати парі добровольців поділитися своїми думками щодо цієї вправи.

ЗАХІД 3: ЧОТИРИ фРАЗИ

. Сказати групі, що відкрите спілкування – це дуже важливий спосіб вирішення 
конфлікту і навіть може допомогти уникнути його. Зараз потрібно обговорити 
та застосувати на практиці нестандартні способи спілкування з метою 
вирішення конфлікту – способи, які можна використовувати у стосунках зі 
своїм подружжям/партнерами(ками), а також з друзями, членами родини та 
іншими людьми.

. Запитати групу: «Коли ви засмучені або незгодні з партнером/кою чи іншим 
членом родини, ви зазвичай повідомляєте, чому ви засмучені? Яким чином?»

. Після того, як група закінчить обговорення, запропонувати їм, використовуючи 
нижче наведену інформацію, декілька зразків фраз, які можуть бути корисними 
для передачі своїх почуттів. 

. Запитати: «Якими ще способами ми можемо спілкуватися, не застосовуючи 
насильство для вирішення суперечок?»

. Розділіть учасників на невеликі групи з 3 або 4 осіб. Ці групи можуть складатися 
з чоловіків та жінок. Пояснити, що кожна група тепер матиме 10 хвилин для 
розіграшу рольові гри, в якій вони зобразять здорові стосунки, використовуючи 
спілкування для вирішення конфлікту, а не насильство чи агресію.

. Пояснити, що кожна група повинна уявити собі ситуацію, в якій чоловік 
і дружина сваряться через витрачання грошей з сімейного бюджету, і 
обидва партнери розлючуються. У рольовій грі потрібно застосовувати 
спілкування для вирішення конфлікту, не вдаючись до насильства. Тут можна 
використовувати деякі з чотирьох фраз, але це не обов’язково. Заохочувати 
чоловіків також до застосування деяких стратегій управління гнівом, які вони 
обговорювали на попередньому занятті.

. Надати групам 20 хвилин для застосування на практиці обговорення та 
спілкування з метою вирішення конфлікту.

. За 20 хвилин запросити всіх повернутися до кола. Нагадати групі, що 
конфлікти виникатимуть завжди, але вони можуть бути шансом для особистого 
зростання та розвитку, а не можливістю для застосування насильства. 
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ЗАХІД 4: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

ЗаПитання
. Ви щось відкрили для себе, виконуючи цю вправу?

. Які основні причини суперечок або конфліктів між подружжям/партнерами? А 
щодо інших видів стосунків?

. Часто ми знаємо, як уникнути конфлікту, не застосовуючи насильства, але іноді до 
цього не вдаємося. Чому?

. Чи реальні ці методи для запобігання погіршенню ситуації? Чому так або чому ні?

. Які переваги повідомлення про свої почуття під час конфлікту?

. Як ви думаєте, чи могли б ви використовувати ці навички для спілкування в 
реальному житті? Чому так або чому ні?

ПрикінЦеве СлОвО
. Для збереження здорових, відкритих стосунків потрібно використовувати 

правильні навички словесного спілкування, щоб пояснити свої бажання та 
точку зору.

. Правильне спілкування передбачає також взаємну довіру.

. Як було показано в першій вправі, важливо проявляти терпіння, розуміння та 
повагу до партнера/ки, навіть у разі незгоди з ним/нею. 

ДОмашнє ЗавДання

Пояснити, що завдання тижня в рамках цього заняття – почати вживати заходи для 
налагодження більш здорових стосунків з партнером/кою. Якщо виникає конфлікт, 
слід спробувати висловити одне одному,свої почуття, а не кричати або застосовувати 
насильство. Подумати про відчуття, які виникають при цьому. Чи це спрацьовує? 
Прийти на наступне заняття готовими розповісти про деякі кроки, які ви зробили для 
налагодження здорових стосунків.

106



примітки дЛя курАторів/ок

На цьому занятті чоловікам та жінкам слід запропонувати 
поділитися один з одним особистими історіями про себе. Деякі 
пари можуть бути готові брати участь у цих більш делікатних 
обговореннях, тоді як іншим знадобиться більше часу. Слід 
враховувати динаміку стосунків в групі та, наскільки це можливо, 
у парах. Переконатися, що всі почуваються комфортно, і нікого не 
змушувати ділитися почуттями.

Нижче наведено декілька прикладів фраз, якими можна висловити 
свої почуття під час конфлікту. Можна поділитися цими фразами 
з групою для сприяння обговоренню. Слід заохочувати учасників 
до придумування власних фраз, які можуть бути корисними для 
вирішенні конфлікту.

Чотири фрази для вживання під час конфлікту:

Я бачу… Фраза, за допомогою якої можна виразити своє 
ставлення до поведінки іншої людини. Наприклад: «Я бачу, ти не 
привітав/ла мене, коли я прийшов/ла».

Я уявляю… Ця фраза свідчить про те, що саме одна людина 
уявляє, спостерігаючи за поведінкою іншої людини. Наприклад: «Я 
уявляю твоє роздратування.»

Я відчуваю… Цією фразою людина говорить про почуття до іншої 
людини, які є результатом того, що перша може бачити та уявити. 
Наприклад: «Я відчуваю сум від того, що сталося, мені дійсно 
боляче, тому що для мене наші стосунки важливі».

Я хочу… Наприклад: «Я хочу, щоб ти сказав/ла мені, якщо тебе 
щось турбує.»
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ЗАНЯТТЯ 14: ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Цілі
. Проаналізувати досвід, який отримали учасники у цьому циклі занять. 

. Учасникам: взяти на себе обов’язок бути більш відповідальним батьком.

. Заохочувати учасників до продовження зустрічей після закінчення занять. 

рекОменДОваний чаС: 1-2 години

ауДитОрія: тільки чоловіки

ПОтріБні матеріали
. Клубок ниток, стрічка або мотузка яскравого кольору

ПіДГОтОвка
. Заздалегідь переглянути Примітки для кураторів/ок до цього заняття.

. Для цього заняття роздаткові матеріали не передбачені.

Привітання та реєСтраЦія учаСників
. Привітати всіх з поверненням у групу. 

. Зареєструвати учасників.

. Повернутися до заняття попереднього тижня та розглянути домашнє завдання. 

. Також переглянути основні правила.

. Ознайомити групу з цілями сьогоднішнього заключного заняття.

ЗАХІД 1: ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ 

. Запропонувати учасникам сформувати коло та попросити кожного з них 
закінчити такі фрази: 

. «Мій улюблений момент під час занять в цій групі...»

. «В групі сталося щось несподіване, і це було...»

.  «Я стану кращим та відповідальнішим батьком впродовж наступного/них...» 

. «Я пишаюся тим, що...» 
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ЗАХІД 2: БАТЬКІВСЬКА МЕРЕЖА 

. Потім, тримаючи в руках клубок ниток, сказати, що це буде останнє заняття, 
яке учасники проведуть разом як група у супроводі куратора/ки, але ви 
сподіваєтесь, що група продовжить збиратися після завершення циклу занять. 

. Сказати, що для цього заходу кожен згадає щось, про що він дізнався, 
перебуваючи в цій групі, і застосує у своїй родині. Потім вони триматимуть 
мотузку і передаватимуть клубок іншій людині в групі. Це триватиме доти, доки 
кожний не висловиться. 

. Почати захід фразою: «Те, про що я дізнався, перебуваючи в цій групі, і 
застосую у своїй родині, це...»

. Коли кожен закінчить говорити про отримані знання, утвориться мережа. 
Пояснити, що ця мережа відображає сукупність їхнього досвіду, отриманого в 
цій групі, а також зв’язок між ними, оскільки вони здобули нове розуміння того, 
що означає «бути батьком». 

. Факультативно: Розрізати мотузку на частини та зв’язати з них браслети для 
кожного з учасників. 

ЗАХІД 3: ОБМІН КОНТАКТНОю ІНфОРМАЦІєю 

. Заохочувати учасників продовжувати зустрічатися та надавати підтримку 
один одному. Це допоможе їм виконати свої зобов’язання перед групою та 
слугуватиме джерелом емоційної підтримки у складних ситуаціях. 

. Надати учасникам час для обміну контактною інформацією, такою як номери 
мобільних телефонів, адреси профілю у Facebook та іншою інформацією для 
зв’язку. Якщо можливо, скласти заздалегідь перелік контактної інформації 
учасників, який міститиме прізвище, ім’я, номер мобільного телефону, номер 
домашнього телефону та іншу контактну інформацію, яку потім можна надати 
кожному з них (за умови отримання дозволу всіх учасників). 

ПрикінЦеве СлОвО

Є ймовірність того, що учасники можуть мати бажання поділитися отриманими 
знаннями з іншими мешканцями місцевої громади. У цьому випадку див. Розділ 3 
про мобілізацію громади та початок проведення кампанії на рівні громади. Це може 
бути хорошим способом змінити існуючі у громаді норми маскулінності та догляду 
чоловіків за дітьми. 

Перш за все, подякувати учасникам за їхню відкритість та участь. Потрібно докласти 
багато зусиль, щоб не боятися показати свою уразливість і ділитися досвідом з групою. 
Навіть якщо хоч один погляд учасників щодо батьківства та догляду змінився або один 
учасник став більш обізнаним, програма матиме успіх.
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 ДОДАТОК І:  
«КРИГОЛАМИ» ТА РУХАНКИ

«КРИГОЛАМИ»
Гра в імена
час: 15-20 хвилин

Ціль: Мета цієї гри – у невимушений спосіб дізнатися імена всіх учасників. Ця гра 
допоможе запам’ятати ім’я кожного з них. 

опис: Гра проводиться у два раунди, під час яких група гратиме в м’яч і кожен матиме 
можливість назвати своє ім’я. У першому раунді кожен гравець вимовляє своє ім’я 
перед тим, як кидати м’яч. Отже, один за одним кожен/на учасник/ця вимовляє своє 
ім'я, а потім кидає м’яч іншому/ій гравцю/чині. Гру може почати куратор/ка, щоб 
показати, як грати. Цей раунд закінчується, коли кожен/на отримав/ла можливість 
назвати своє ім’я, а м’яч повернувся до куратора/ки. Провести другий раунди гри, але 
після того, як учасник/ця назве своє ім'я, він/вона повинен/на покласти руку на голову, 
щоб сигналізувати, що він/вона вже вибув/ла. Продовжувати другий раунд, доки до 
кожного/ої не дійде черга. 

автОБуС емОЦій
час: 10-15 хвилин

Ціль: Ця гра сприяє тлумаченню або вираженню учасниками/цями різних емоцій та 
наданню допомоги один одному. 
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опис: Запропонувати чотирьом учасникам/цям «рольову гру» у людей, які сідають у 
«автобус». Кожна людина повинна підійти до автобуса, зображуючи різні емоції. Коли 
водій/ка та пасажир(к)и бачать цю емоцію, вони переймаються нею і починають її 
відтворювати. Кожен/на наступний/на доброволець/иця дотримується цього правила. 
Наприкінці слід обговорити цю гру і запитати учасників/ць, що вони спостерігали, а 
потім запитати їх, що вони відчували під час виконання цієї вправи. 

лиСтОнОша
час: 15-20 хвилин

Ціль: Мета цієї гри – надати можливість учасникам/цям обмінятися особистою 
інформацією та трохи більше дізнатися один про одного у невимушеній формі. 

опис: Учасники/ці розміщуються на стільцях і створюють коло. Тільки куратор/
ка залишається стояти. Куратор/ка пояснює, що він/вона почне виконувати роль 
«листоноші», і що листоноша принесе лист різним людям. Учасники/ці, яких викликав/
ла листоноша, повинні поміняти місце. Наприклад, якщо листоноша каже: «Несу 
листи всім людям, які люблять морозиво», всі люди, які люблять морозиво, міняються 
місцями. Коли люди підводяться, щоб пересісти на інше місце, листоноша займає одне 
місце, і один/одна учасник/ця залишається стояти. Ця людина стає листоношею і гра 
триває. 

ПрО мОю рОДину
час: 15-20 хвилин

Ціль: Дізнатись більше про інших людей у групі.

опис: Запропонувати учасникам/цям сформувати пари, а потім звернутися до свого/єї 
партнера/ки по грі та назвати своє ім’я/прізвище, розповісти про кількість дітей та три 
інші факти про себе, які інші можуть не знати. Надати на виконання 3-5 хвилин. Потім 
кожна пара представить один одного групі. Це допомагає познайомити незнайомих 
людей і почуватись їм комфортно, оскільки вони вже знають щонайменше одну людину, 
і на початку зборів їм не довелося ділитися інформацією одразу з великою групою. 

Дві ПравДи та ОДна неПравДа
час: 15-20 хвилин

Ціль: Для ближчого знайомства учасників/ць групи. 

опис: Запропонувати всім написати два правдивих твердження про себе і одне 
неправдиве. Потім кожен/на учасник/ця зачитує їх, і вся група повинна здогадатися, 
яке з них є хибним. Це допоможе учасникам ближче познайомитись та розслабитись. 

ГОлОСування нОГами
час: 15-20 хвилин

Ціль: З’ясування цінностей батьківства



опис: Запропонувати всій групі стати в одну шеренгу. Учасники/ці, які «згодні» з 
твердженням роблять крок вперед. Ті з них, хто «не згоден» із цим твердженням, 
роблять крок назад. Надати добровольцям/ицям можливість пояснити свою згоду чи 
незгоду. Приклади тверджень: 

. Чоловіки менш емоційні, ніж жінки.

. Чоловіки менше здатні доглядати за дітьми, ніж жінки.

. Чоловіки краще виховують хлопчиків, ніж дівчат.

. Шльопання дитини по сідницях є необхідною формою привчання до 
дисципліни.

. Жінки можуть краще виконувати домашні справи, такі як прибирання, ніж 
чоловіки.

РУХАНКИ
СПаГеті
Групи з 5-10 осіб.

. Група утворює тісне коло. Всі простягають руки в центр. Однією рукою кожен/
на учасник/ця бере за руку іншого/у. Потім другою рукою він/вона бере за руку 
зовсім іншу людину.

. Завдання гри – розплутатися, не відпускаючи рук. Опускаючись і піднімаючись, 
сповзаючи та обертаючись, учасники/ці можуть створити одне велике коло 
або іноді два окремих кола.

. Якщо вони повністю заплуталися, куратор/ка каже їм, що вони можуть 
позбутися однієї ланки, а потім учасник/ця, що вибув/ла, знову долучається, 
коли він/вона впевниться – це спрацювало.

. Ця руханка весела і створює приємний фізичний зв’язок між учасниками. Вона 
також ненав’язливо передає ідею спільної роботи задля виконання завдання. 

айСБерГ
Групи з 5-8 осіб.

. Покласти на підлогу плед або декілька аркушів газети. Запропонувати групі 
стати на нього/них. Потім поясніть, що це айсберг, який тане, щомісяця 
зменшуючись наполовину у розмірі. Їх мета – побачити, як довго всі вони 
зможуть на ньому залишатися.

. Запропонувати їм зійти з нього/них і скласти плед удвоє або прибрати 
половину аркушів паперу. Кожного разу зменшувати площу вдвічі і дивитися, 
як учасники/ці знаходять способи підтримувати одне одного, щоб всі 
залишалися на «айсбергу». 
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крик
Використовувати, тільки якщо це не заважатиме іншим людям.

. Запросити групу підвестися. Запропонувати їм заплющити очі. Дихати 
повільно та глибоко. Попросити всіх дихати в унісон. Продовжувати дихати 
разом і підняти руки якомога вище. Запропонувати їм разом підстрибувати і 
наприкінці закричати якомога голосніше. 

Злива
Може проводитись наприкінці заняття. 

. Запропонувати групі стати в коло із закритими очима. Сказати, що 
наближається злива.

. Попросити усіх потерти долонями їхні ноги крізь штани. Потім запропонувати 
їм легко погладжувати стегна кінчиками пальців. Потім погладжувати сильніше.

. Тепер попросити їх плескати руками по стегнах. Потім починати плескати 
руками по стегнах все швидше і швидше.

. Згодом повернутися до легкого поплескування, потім гладження і т.д., діючи у 
зворотному порядку, доки знову не стане тихо і злива не закінчиться.

. [Спочатку вітер ворушив гілки дерев, потім почався дрібний дощ, потім 
сильніший дощ, потім злива, а потім злива поступово слабшала.]

рОЗминка
. Простіша за всі інші. Попросити когось з учасників очолити групу для 

виконання вправ з простої розтяжки. 

ГОСтрий ПереЦь
. Зібрати учасників у коло. Обережно кидати м'яч (або інший предмет, який 

можна безпечно кидати) учаснику/ці. Учасники/ці продовжують обережно 
кидати м'яч, вимовляючи «гострий», коли ловлять його.

. Коли м’яч кидають, у довільному порядку вигукувати: «Перець!» Людина, яка 
тримає м’яч, коли вигукнули «Перець!», залишає коло.

. Продовжувати кидати м’яч, доки не залишиться лише одна людина. 

я йДу ДО маГаЗину…
. Поставити стільці у коло в центрі приміщення. Кількість стільців повинна бути 

на один менше, ніж кількість учасників/ць.

. Один/одна учасник/ця стає в центрі кола. Учасники/ці повинні розпочати гру 
фразою: «Я йду до магазину і беру із собою свого друга, у якого...» і вибрати 
ознаку, яку мають деякі з людей, що сидять у колі. Наприклад, "Я йду до 
магазину і беру із собою свого друга, у якого червона сорочка». Усі учасники/ці 
у червоній сорочці підводяться і біжать до іншого стільця, в тому числі і людина 
в центрі, а учасник/ця, який/а залишається без стільця, стає посередині кола. 

. Наступний/а учасник/ця в центрі повторює фразу і називає нову ознаку. 
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Правило полягає в тому, що учасники/ці ПОВИННІ підводитися і займати інший 
стілець, якщо вони мають зазначені ознаки. Вони не можуть займати стілець, 
що знаходиться поруч з ними. 

. Повторити декілька разів. 

віДБивання ритму
. Показати учасникам/цям ритм у три такти та відбити ритм разом. (Ритм: туп-

туп-хлоп, туп-туп-хлоп).

. Показати учасникам/цям ритм у чотири такти (Ритм: туп-туп-туп-хлоп, туп-туп-
туп-хлоп). 

. Розділити групу навпіл. Одночасно одна група відбиває перший ритм, а інша – 
другий ритм.

. Якщо є достатньо часу, можна запропонувати учасникам/цям придумати 
власний ритм для групи. 
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ДОДАТОК IІ: ІНСТРУМЕНТИ 
ТА РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ ЗАНЯТЬ

ПЕРЕВАГИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА
. Хлопчики та дівчатка у відповідальних та люблячих батьків успішніше 

навчаються та демонструють кращий соціальний та емоційний розвиток.

. Ненасильницька поведінка батька допомагає хлопцям зменшити свою 
агресивну поведінку та критично ставитися до сексизму.

. Щодо дівчат, то тісні та позитивні відносини з батьками чи авторитетами-
чоловіками є передумовою здорових та ненасильницьких стосунків у 
дорослому житті та кращого усвідомлення особистих прав та можливостей.

. Життя сімейних пар щасливіше, якщо вони ділять обов’язки з догляду за 
дитиною. 

. Відповідальні батьки живуть довше, також повідомляється, що вони мають 
менше проблем із психічним та фізичним здоров'ям, таких як високий 
кров'яний тиск, серцеві захворювання та зловживання алкоголем. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ МЕТОДІВ 
КОНТРАЦЕПЦІЇ32

М
Е

ТО
Д

И
 К

О
Н

ТР
А

Ц
Е

П
Ц

ІЇ

Періодична 
абстиненція

Механіч-
ний

Бар’єрний Хімічний Гормональ-
ний

Хірургічний 
або стерилі-
зація

Це практики, 
які переважно 
залежать від 
поведінки 
чоловіка чи 
жінки та від 
спостережен-
ня за тілом.

Невеликий 
пристрій 
з пластику 
та міді з не-
йлоновою 
ниткою на 
кінці, який 
поміщується 
всередину 
матки.

Методи, за 
допомогою 
яких утворю-
ється бар’єр, 
що запобігає 
контакту спер-
матозоїдів з 
яйцеклітиною.

Речовини, які 
після введен-
ня у вагіну 
вбивають або 
знерухомлю-
ють спермато-
зоїди.

Таблетки 
або ін’єкції, 
які містять 
синтетичні 
гормони.

Це не зовсім 
метод контр-
ацепції, це –  
хірургічне 
втручання, 
яке проводять 
чоловікові чи 
жінці з метою 
постійного 
запобігання за-
чаттю. Жіноча 
стерилізація 
більше відома 
як перев’язка 
маткових труб, 
а чоловіча – як 
вазектомія.

В
И

Д
И

Календарний 
метод церві-
кального сли-
зу, темпера-
турний метод; 
переривання 
коїтусу (при-
пинення).

ВМП (Вну-
трішньо-
матковий 
пристрій).

Діафрагма,  
Чоловічі та 
жіночі презер-
вативи.

Крем, гель, 
свічки та пінка.

Таблетки, 
ін’єкції.

Вазектомія, 
перев’язка  
маткових труб.

Д
ІЇ

Для при-
пинення 
запліднення 
за допомо-
гою статевої 
абстиненції у 
період, який 
вважається 
фертильним. 
Використо-
вувати лише 
у комбінації з 
презервати-
вом / діафраг-
мою.

Перешко-
джає доступу 
спермато-
зоїдів до 
яйцеклітини. 
Потрібен 
медичний 
огляд кожні 6 
місяців.

Перешкоджає 
контакту спер-
матозоїдів з 
яйцеклітиною.

Сперміцид, 
який вбиває 
або знерухом-
лює сперма-
тозоїди; слід 
застосовувати 
у комбінації з 
презервати-
вом / діафраг-
мою.

Запобігання 
овуляції. 
Застосовується 
під наглядом 
лікаря.

Вазектомія: 
перериває 
потік сперма-
тозоїдів під час 
еякуляції.

Перев’язка 
маткових 
труб: запо-
бігає контакту 
яйцеклітини із 
сперматозої-
дами.

32 За матеріалами Промундо (2002 р.). Серія посібників Проекту «Х»: робота з молодими чоловіками. 
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Е
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Е

В
А

ГИ

Надає 
можливість 
краще знати 
своє тіло.

Ефективний 
та зручний 
метод для 
більшості 
жінок.

Презерватив, 
чоловічий та 
жіночий захи-
щає від ризику 
захворювання 
на ІПСШ / 
ВІЛ / СНІД. 
Застосування 
презервативу 
не потребує 
медичного 
рецепту та 
огляду, як 
правило, вони 
наявні у вільно-
му продажу. 
Використання 
чоловічих 
презервативів 
надає чоловіко-
ві можливість 
брати активну 
участь у контра-
цепції.

Ефективний 
метод, якщо 
застосовуєть-
ся у комбінації 
з презерва-
тивом або 
діафрагмою.

За умови 
правильного 
застосування, 
протизаплід-
ні таблетки 
є одним з 
найефектив-
ніших методів 
контра-цепції.

Дуже висока 
ефективність.

Н
Е

Д
О

Л
ІК

И

Не захищає 
від захво-
рювання на 
ІПСШ / ВІЛ / 
СНІД.

Збільшує 
обсяг крово-
втрати і 
тривалість 
менструації. 
Не реко-
мендується 
жінкам, які не 
мали дітей. 
Не захищає 
від захво-
рювання на 
ІПСШ / ВІЛ / 
СНІД.

Діафрагма не 
захищає від за-
хворювання на 
ІПСШ / ВІЛ.

Використання 
лише спер-
міциду часто 
призводить до 
незадовільно-
го результату, 
а також не 
захищає від 
захворювання 
на ІПСШ / ВІЛ.

Потрібно до-
тримуватися 
режиму при-
йому таблеток 
щодня в один 
і той саме час. 
Жінкам, які 
палять, мають 
підвищений 
артеріаль-
ний тиск або 
варикозне 
розширення 
вен, не слід 
застосовувати 
цей метод. 
Застосування 
тільки цього 
методу не 
захистить від 
захворювання 
на ІПСШ / ВІЛ.

Метод остаточ-
ного незворот-
ної стерилі-
зації з малою 
ймовірністю 
відновлення 
репродуктив-
ної функції.
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ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО СЕКСУАЛЬНЕ 
ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ33

. Більшість жінок можуть продовжувати статеве життя доти, доки у них не 
почнуться перейми. Сексуальна активність не зашкодить дитині. Дитину 
захищають навколоплідний міхур, шийка матки та м’язи матки. Також є товста 
слизова пробка, яка щільно закриває шийку матки і захищає дитину від 
інфікування. 

. Зменшення статевого потягу у жінок у першому триместрі через чутливість 
грудей, втому від нудоти є нормальним. Інші жінки вважають, що можливість не 
турбуватися про контрацепцію чи зачаття приносить більше задоволення під 
час сексуальної активності. На другому триместрі у більшості жінок слабшає 
нудота, вони відчувають підвищений статевий потяг. 

. Батьки можуть підтримувати та/або підвищувати самооцінку партнерки щодо 
свого зміненого тіла, роблячи їй компліменти. 

. Оскільки під час вагітності тіло змінюється, парам може знадобитися спробувати 
різні сексуальні позиції і знайти ту, яка є зручною для партнерки. Деякі жінки 
відчувають нове або посилене сексуальне задоволення під час вагітності 
завдяки таким експериментам. Поза «ложка» у положенні сидячи забезпечує 
достатньо місця для мануальної стимуляції, у положенні лежачи на боці – зручна 
для оральної стимуляції, а експерименти з подушками та підпірками можуть 
допомогти у опануванні та вдосконаленні різноманітних поз та дій. 

. Через відчуття наповненості деякі жінки вважають, що вагінальне проникнення 
в певні моменти вагітності не є зручним, і замість цього вибирають мануальний, 
оральний секс або самозадоволення. 

. Легкі судоми після статевого акту – це нормальне явище під час всієї вагітності. 
Матка скорочується під час оргазму, і ці скорочення можуть бути помітнішими у 
період вагітності, оскільки розмір матки збільшується. 

. Якщо у партнерки наявний ризик виникнення ускладнення вагітності 
(вагінальна кровотеча, витікання навколоплідних вод тощо), лікар/ка 
порекомендує вам припинити статеве життя. Потрібно бути відвертими зі 
своїм лікарем/кою, слід запитати про вид сексуальної активності, якою можна 
замінити статевий акт. 

33 Витяг з Глави 6: Стосунки, секс та емоційна підтримка наших тіл, нас самих: вагітність та народження  
© 2008 р. Boston Women's Health Book Collective. 

120



ФАКТИ ПРО ПІСЛЯПОЛОГОВУ ДЕПРЕСІЮ  
У ЧОЛОВІКІВ34

Декілька фактів
. У близько 10% батьків у всьому світі виявляють ознаки депресії у період 

першого триместру вагітності їхньої партнерки і до шести місяців після 
народження дитини.35

. Післяпологова депресія у чоловіків найбільш поширена (26%) у період між 3-ім 
та 6-им місяцями після народження дитини.36

ОЗнаки ПіСляПОлОГОвОї ДеПреСії у чОлОвіків
Симптоми післяпологової депресії можуть відрізнятися у чоловіків та жінок. 

. Гнів, дратівливість, агресивність

. Втрата інтересу до сексу, роботи чи улюблених занять

. Занурення у роботу

. Відстороненість або відмова від сім'ї та друзів

. Відчуття розчарування, знеохочення чи цинічна поведінка

. Відчуття суму, безнадії чи пригніченість

. Відчуття нікчемності

. Ризикована поведінка: зловживання алкоголем або наркотиками, азартними 
іграми або позашлюбні стосунки

фактОри риЗику
. Наявність післяпологової депресії у партнерки 

. Наявність депресивних станів у минулому

. Недосипання

. Гормональні зміни

. Напружені стосунки з дружиною, батьками, батьками партнерки

. Фінансові проблеми

34 Джонатан Р. Скарф (2019 р.) Післяпологова депресія у чоловіків. Інновації в клінічній неврології. 1 травня 
2019 року; 16 (5-6): 11-14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6659987/

35 Дж. Ф. Полсон, С.Д. Бейзмор. Допологова та післяпологова депресія у батьків та її зв’язок з депресією 
матері: мета-аналіз. Журнал Американської медичної асоціації. 2010 р.; 303 (19): 1961–1969. Ідентифікатор 
цифрового об'єкту (ІЦО):10.1001/jama.2010.605

36 Там само. 
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як ПіклуватиСя ПрО СеБе

. Спати – намагатися дрімати, коли дрімає дитина 

. Робити фізичні вправи, навіть якщо це просто прогулянка надворі

. Добре харчуватися; дотримуватися правильного режиму харчування

. Пити багато води

. Поговорити про свої почуття з родиною чи друзями (або з будь-якою особою, 
яка слухатиме без осуду)

. Звернутися за допомогою до консультанта або лікаря/ку

Батьківство – це величезна робота, і більшість суспільств не підтримують чоловіків у цій 
діяльності. Стрес і занепокоєння є нормальними явищами у цей період, і немає нічого 
поганого у зверненні за допомогою – це означає, що ви намагаєтеся бути найкращим 
батьком, яким тільки можна бути!
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ЕДИНБУРЗЬКА ШКАЛА  
ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ ДЕПРЕСІЇ37

Наступний опитувальник – це інструмент аналізу. Він не призначений для діагностування 
післяпологової депресії або тривожного стану. 

1. Упродовж минулого тижня я міг/могла сміятися і помічати кумедну  
сторону речей:

• Наскільки міг/могла завжди 
• Зараз рідше ніж завжди 
• Зараз не так часто, як зазвичай
• Зовсім не міг/могла

(0)
(1)
(2)
(3)

2. Упродовж минулого тижня у мене були радісні очікування:

• Як не було ніколи до цього
• Скоріше менше ніж раніше
• Безумовно менше ніж раніше
• Майже не було взагалі 

(0)
(1)
(2)
(3)

3. Упродовж минулого тижня я безпідставно звинувачував/ла себе,  
коли щось відбувалось не так:

• Так, майже завжди
• Так, інколи
• Не дуже часто 
• Ні, ніколи

(3)
(2)
(1)
(0)

4. Упродовж минулого тижня я непокоївся/лася чи хвилювався/лася  
без вагомих причин:

• Ні, зовсім ні 
• Майже ніколи 
• Так, інколи 
• Так, дуже часто 

(0)
(1)
(2)
(3)

5. Упродовж минулого тижня я відчував/ла страх чи паніку без вагомих причин:

• Так, досить часто 
• Так, інколи 
• Ні, нечасто 
• Зовсім ні 

(3)
(2)
(1)
(0)

6. Упродовж минулого тижня я був/ла не в змозі впоратися з проблемами:

• Так, здебільшого я взагалі не міг/могла справлятися 
• Так, іноді я справлявся/лася не так добре, як зазвичай 
• Ні, здебільшого часу я справлявся/лася досить добре 
• Ні, я справлявся/лася так само добре, як завжди 

(3)
(2)
(1)
(0)

37 Единбурзька шкала післяпологової депресії (ЕШПД). За матеріалами Британського журналу психіатрії, 
червень 1987 р., Вип. 150 Дж. Л. Кокс Дж. М. Холден, Р. Сеговскі.
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7. Упродовж минулого тижня я почувався/лася настільки нещасним/ою,  
що страждав/ла на безсоння:

• Так, майже весь час 
• Так, інколи 
• Ні, не дуже часто 
• Зовсім ні 

(3)
(2)
(1)
(0)

8. Упродовж минулого тижня мені було сумно або я почувався/лася покинутим/ою:

• Так, майже весь час 
• Так, досить часто 
• Не дуже часто 
• Зовсім ні 

(3)
(2)
(1)
(0)

9. Минулого тижня я почувався/лася настільки нещасним/ою, що від цього плакав/ла:

• Так, майже весь час 
• Так, досить часто 
• Тільки час від часу 
• Ні, ніколи 

(3)
(2)
(1)
(0)

10. Упродовж минулого тижня мені спадало на думку завдати собі шкоди:

• Так, досить часто 
• Іноді 
• Майже ніколи 
• Ніколи 

(3)
(2)
(1)
(0)

ЗАГАЛЬнА СумА БАЛів: ––––––

. Якщо ви отримали 1, 2 або 3 бали за Запитання 10, прохання звернутися до 
свого суб’єкта надання медичних послуг (сімейного/ої лікаря/ки, медсестри, 
акушерки, психолога/ині, психіатра/ині) або одразу вирушайте до відділення 
швидкої допомоги для забезпечення власної безпеки та безпеки своєї дитини.

. Якщо загальна сума балів становить 11 і більше, у вас може бути післяпологова 
депресія або тривожний стан. Прохання звернутися до свого суб’єкта надання 
медичних послуг (сімейного/ої лікаря/ки, медсестри, акушерки, психолога/ині, 
психіатра/ині) задля власної безпеки та безпеки своєї дитини. 

. Якщо загальна сума балів становить 9-10, рекомендується повторити цей 
тест за тиждень або звернутися до свого суб’єкта надання медичних послуг 
(сімейного/ої лікаря/ки, медсестри, акушерки, психолога/ині, психіатра/ині).

. Якщо загальна сума балів становить 1-8, ваші почуття можуть бути 
нормальними – у новоспечених батьків часто спостерігаються перепади 
настрою. Однак, якщо стан погіршується або триває протягом 1-2 тижнів, слід 
звернутися до свого суб’єкта надання медичних послуг (сімейного/ої лікаря/
ки, медсестри, акушерки, психолога/ині, психіатра/ині).

. Незалежно від загальної суми балів, якщо існують побоювання щодо наявності 
депресії або тривожного стану, прохання звернутися до свого суб’єкта надання 
медичних послуг (сімейного/ої лікаря/ки, медсестри, акушерки, психолога/ині, 
психіатра/ині). 
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З ВІДПОВІДАЛЬНИМ БАТЬКОМ  
ВИГРАЮТЬ УСІ!
Коли батьки беруть участь і присутні у допологовий період та під час народження 
дитини, користь від цього надзвичайна. 

Для матерів: 
. Відповідальні батьки сприяють зменшенню стресу матерів під час вагітності.

. Матері, яких батьки супроводжують під час відвідування жіночої консультації, 
зазвичай відвідують її частіше порівняно з матерями, яких не супроводжують. 

. Коли батько присутній в пологовому залі для надання допомоги матері своєї 
дитини, жінки отримують більше позитивних емоцій і відчувають менше болю 
під час пологів, ніж коли вони самі. 

Для Дітей: 
. Немовлята з відповідальними батьками мають кращі когнітивні функції. 

. Немовлята з відповідальними батьками частіше стають дітьми з високою 
самооцінкою, які можуть вирішувати конфлікти без насильства.

. Діти з відповідальними батьками зазвичай мають менше проблем з 
поведінкою. 

Для Батьків: 
. Батьки, які беруть участь у житті своїх дітей, є більш задоволеними та частіше є 

відповідальними в подальшому. 

. У відповідальних батьків кращий стан здоров'я: вони вживають менше 
наркотиків, менше алкоголю, живуть довше і почуваються психічно та фізично 
здоровішими. 

. Деякі дослідження свідчать, що батьки, які беруть участь у догляді, мають більш 
повноцінні стосунки зі своїми партнерками, почуваються більш зв'язаними зі 
своїми родинами та повідомляють про краще статеве життя зі своєю партнеркою. 
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РЮКЗАК БАТЬКА:  
ЩО МЕНІ ПОТРІБНО ВЗЯТИ З СОБОЮ?38

Сімейній парі потрібно підготувати свої рюкзаки попередньо до прибуття до лікарні чи 
клініки для народження дитини. Суб’єкт надання медичних послуг повинен надати матері 
список речей, які вона повинна взяти з собою до лікарні. І батьки, які супроводжуватимуть 
своїх партнерок, також повинні бути готовими. Нижче наведено декілька порад щодо 
того, що батько повинен мати з собою під час перебування у лікарні. 

. Щось поїсти чи попити. Слід пам’ятати, що пологи можуть тривати 
декілька годин. Вирішивши з партнеркою питання щодо своєї присутності 
під час пологів, потрібно обов’язково підготувати або придбати потрібні 
речі. Необхідно поцікавтесь у працівника/ці клініки чи лікарні, чи є у них 
мікрохвильова піч, яку можна використовувати батькам у разі потреби. 
Потрібно пам’ятати, що партнерці може бути не дозволено їсти протягом 
цього періоду часу (якщо передбачається кесарів розтин або існує високий 
ризик такого втручання), тому слід знайти місце, де можна поїсти поза межами 
пологової зали.

. Мобільний телефон. Доки декілька людей чекатимуть на ваш дзвінок, інші 
телефонуватимуть вам. Не можна користуватися мобільним телефоном у 
пологовому залі. Якщо доводиться ним користуватися, слід робити це поза 
межами пологового залу, щоб ваша розмова не заважала іншим пацієнтам і 
не заважала роботі персоналу. Також слід попросити медичних працівників/
ць утриматися від використання своїх особистих мобільних телефонів у 
пологовому залі.

. фото- або відеокамера. Якщо ви хочете сфотографувати і задокументувати ці 
незабутні моменти, краще це робити до і після народження дитини з дозволу 
вашої партнерки, звичайно! Прихід дитини у світ є достатньо стресовою подією.

. Одяг. Зазвичай можна пробути в клініці чи лікарні одну або дві ночі. Тому 
знадобляться додаткові комплекти одягу у рюкзаку, щоб не довелося їхати 
додому за ними. 

ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ ТА ІНШІ МЕТОДИ 
ЗМЕНШЕННЯ БОЛЮ ПІД ЧАС ПОЛОГІВ39

Дихальні вправи оптимізують надходження кисню до організму матері і допоможуть 
полегшити біль під час переймів. У цей період партнерці потрібно робити повільні та 
глибокі вдихи. Дуже важко підтримувати рівномірний ритм дихання, тому партнеру 
слід допомогти їй розслабитися, доки вона відчуває перейми. 

38 За матеріалами посібника «Школа батьків: крок за кроком».

39 За матеріалами посібника «Школа батьків: крок за кроком».
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Для Партнерки: 
. Партнерці потрібно підтримувати ритм дихання і повторювати цикл кожні 

чотири секунди.

. Вдихнути носом у першу секунду.

. Видихати ротом через короткі проміжки, відлічуючи дві, три та чотири секунди. 

. Видихати довший час протягом четвертої секунди.

. Повторити. 

вОДнОчаС БатькО ПОвинен: 
. Дихати разом зі своєю партнеркою.

. Переконатися, що партнерка м’яко видихає йому повітря в обличчя. 

. Допомогти їй розслабитися в інтервалах між переймами.

Вам потрібно спостерігати за своєю партнеркою, і ви повинні тримати її за руки або 
м’яко покласти її руки на свої плечі. Вона може продовжувати дихати, вдихаючи носом 
і м’яко видихаючи повітря в обличчя партнера. Слід попрактикуватися у цьому під час 
вагітності. На початку це може здатися дивним і обидва партнери можуть почуватися 
незручно або відчувати сором. Проте, спільне дихання з партнером – це чудовий 
прийом, який слід використовувати під час пологів, особливо в періоди, коли партнерка 
відчуває, що більше не може терпіти біль. 

ПОлОження тіла: 
Якщо партнерка відчуває біль у попереку, спричинений переймами, їй буде потрібно 
скорегувати положення свого тіла для зниження напруги. Для таких дій можна віднести 
нахил вперед, вставання на карачки, нахил до столу або стільця або витягнення рук 
вперед і тримання партнера за плечі. Вона також може спробувати сидіти на великому 
м’ячі під час переймів. 

маСаж: 
. Матір може використовувати обидві руки для масажу живота, починаючи 

знизу тазу і рухаючи руки вгору по обидва боки живота (ліворуч і праворуч). 

. Партнер може робити масаж спини партнерки в діагональному напрямку 
закритим кулаком або долонями.

. Матір може прийняти теплий душ або покласти на поперек наповнену гарячою 
водою пляшку (або рушник, змочений у теплій воді).

. Партнер може погладжувати кінчиками пальців живіт партнерки в такт 
спільному ритму дихання.

. Також можна круговими рухами масажувати її стегна та внутрішню поверхню 
стегон. 

. Масажувати її сідничну область закритим кулаком. Цей масаж може бути як 
м’яким, так і жорстким, залежно від почуттів матері. 
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Декілька ПОлОжень тіла ПіД чаС ПОлОГів40

ДОГЛЯД ЗА НЕМОВЛЯТАМИ:  
ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ТА ІНСТРУКЦІЇ
як Змінити ПіДГуЗОк

. Вимити руки з милом теплою водою. Використовувати чисті рушники для 
витирання рук. Завжди користуватися паперовим рушником, закриваючи кран. 

. Підготувати приміщення/місце для перевдягання. Переконатися, що наявні 
всі необхідні матеріали, і що сміттєвий бак або мішок для сміття знаходяться у 
межах досяжності. 

. Покласти дитину на місце для переодягання. Не використовувати запобіжні 
ремені. Постійно підтримувати фізичний контакт з дитиною.

40 Малюнки з сайту https://www.thebump.com/a/birthing-positions

128



. Зняти підгузок. Використовувати вологі рушники для витирання дитини 
спереду назад. Користуватися тільки чистим рушником для витирання. 
Викидати будь-які забруднені речі у сміттєвий бак або мішок для сміття.

. Мити руки з милом теплою водою під краном, тільки якщо можливо 
підтримувати фізичний контакт з дитиною. В іншому випадку використовувати 
одноразові вологі рушники.

. Покласти дитину на чистий підгузок, і одягнути його на неї. 

як тримати і нОСити Дитину 41

. Завжди підтримувати спину та голову дитини при її перенесенні. Шия дитини 
не може утримати її голову приблизно протягом перших трьох місяців.

. Однією рукою підтримувати дитині спину, а другою рукою підтримувати її 
голову, щоб вона не хиталася.

. Коли дитина на руках, слід підтримувати все тіло дитини на одній руці, 
поклавши її голову на згин ліктя, а іншою рукою підтримувати нижню частину 
спини. За умови достатньої практики можна тримати дитину однією рукою.42 

41 Малюнки з сайту https://raisingchildren.net.au/newborns/health-daily-care/holding-newborns/how-to-hold-
your-newborn

42 За матеріалами «Bebes y Más» (www.bebesymas.com). 
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ЧОЛОВІКИ БІОЛОГІЧНО ЗДАТНІ 
ДОГЛЯДАТИ ЗА СВОЇМИ ДІТЬМИ43

Жінки не єдині біологічно здатні доглядати за своїми дітьми. Нове дослідження 
показало, що батьківство призводить до гормональних змін у чоловіків, таких як 
зниження рівня тестостерону, що допомагає їм стати кращими батьками. Таке зниження 
рівня тестостерону не означає, що чоловіки втрачають статевий потяг, також це не 
позначається на їх репродуктивних функціях. Зниження рівня тестостерону сприяє 
кращому контакту «батько-дитина», а також пристосовує організм батька для розвитку 
міцного біологічного та психологічного зв'язку з дитиною. 

На думку вчених з Північно-західного університету США це «різке зниження» чоловічого 
гормону робить чоловіків більш схильними залишатися вдома зі своїми родинами. 
Крім того, дослідження показало значне зниження рівня тестостерону у період, коли 
чоловіки брали активнішу участь у догляді за своїми дітьми. «Виховання дитини – важке 
завдання; отже, його потрібно виконувати спільно. І наше дослідження демонструє, 
що чоловіки біологічно здатні допомогти у вихованні дитини», – кажуть дослідники. 
Багато чоловіків зазначають набуття позитивного досвіду і відчуття спокою в цей час. На 
додаток до зниження рівня тестостерону, у чоловіків, які мають тісний фізичний контакт 
з немовлятами або маленькими дітьми, також спостерігається збільшення рівня інших 
гормонів, таких як вазопресин, що сприяє зміцненню зв’язку батьків з дітьми. 

БАТЬКИ ВІДІГРАЮТЬ ВАЖЛИВУ РОЛЬ  
У ГРУДНОМУ ВИГОДОВУВАННІ44

Підтримка здоров’я вашої родини – це велика відповідальність, і ви хочете зробити 
правильний вибір. Тому батькові потрібно заохочувати свою партнерку до годування 
груддю.

Деякі батьки можуть відчувати себе відстороненими, якщо їхні партнерки годують 
грудьми новонароджену дитину, але ж є багато інших способів допомогти партнерці 
піклуватися про дитину, зокрема такі: 

. Допомогти у виконанні домашніх справ та приготуванні їжі. 

. Допомогти в обмеженні кількості відвідувачів та часу відвідин. 
Новоспеченим матерям потрібно багато відпочивати! 

. Можна змінювати підгузки, співати своїй дитині та розмовляти з нею. 
Якщо дитина шукає груди матері, смокче кулак або видає смоктальні звуки, 

43 БіБіСі Мундо (БіБіСі Хелс), “La paternidad reduce la testosterone,” Вівторок, 13 вересня 2011 року. http://
www.bbc.co.uk/mundo/ noticias/2011/09/110913_paternidad_testosterona_men.shtml. 

44 Міністерство сільського господарства США, Служба продовольства та харчування, Спеціальна додаткова 
програма для жінок, немовлят та дітей (WIC). (2002 р.). http://www.fns.usda.gov/wic/fathers/ MakingtheDecision-
brochure.pdf. 
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слід віднести її до матері для годування. Матері потрібен час, щоб навчитися 
годувати грудьми. Якщо їй незручно або у неї виникає біль під час годування 
груддю, це може означати, що дитина неправильно прикладається до грудей, 
або що груди переповнені молоком. Багатьом новоспеченим матерям на 
початку потрібна допомога. Слід звернутися до консультанта/ки з грудного 
вигодовування, наприклад до акушерки, яка може допомогти матері 
правильною порадою. 

. Віднести немовля до матері, коли вона готова годувати. Подивіться на 
крихітний кулачок вашої дитини і пам’ятайте, що він приблизно такого ж 
розміру, як його/її шлунок! Дитину потрібно буде часто годувати, кожні 1-3 
години, цілодобово. 

. Перше молоко матері, яке називається молозивом, з’являється з самого 
початку і є єдиною їжею, необхідною дитині. Особлива роль молозива – 
допомогти новонародженій дитині бути здоровою. Воно збагачене важливими 
вітамінами, мінералами, білками та речовинами, які зміцнюють імунітет. 
У період з третього до п’ятого дня після народження дитини матір почне 
відчувати набрякання своїх грудей, що свідчить про появу молока. 

. Якщо можливо, не слід давати дитині воду або молочні суміші протягом 
перших шести місяців. Намагатися уникати використання соски в перший 
місяць, доки не налагодиться грудне вигодовування та лактація.

. Годування дитини будь-чим, крім грудного молока, заважає організму 
матері виробляти достатню кількість молока. 

. Слід говорити партнерці, як ви пишаєтесь! Грудне вигодовування – це 
рішення люблячих батьків. Іноді матері хвилюються, що їхні діти не отримують 
достатню кількість молока. Можна заспокоїти її декількома способами, які 
доводять, що дитина отримує багато грудного молока: 

. Дитину потрібно годувати кожні 1-3 години цілодобово. 

. Дитина прокидається для годування.

. Матір може бачити або чути, як дитина ковтає. 

. Після годування дитина виглядає ситою і задоволеною. 

. Груди матері під час годування пом’якшуються. 

. На 3-5-ий день з народження наявні 3-5 мокрих підгузків та 3-4 брудних 
підгузків.

. На 5-7-ий день з народження наявні 4-6 мокрих підгузків і 3-6 брудних 
підгузків. 

. Кал немовляти жовтий та зернистий (до 3-го дня). 

Не слід хвилюватися, якщо дитина втрачає трохи ваги протягом перших декількох днів. 
Приблизно за 5 днів дитина повинна отримувати 120-240 грам ваги або більше на тиждень 
завдяки грудному молоку. За 6 тижнів кількість брудних підгузків може зменшитися. 
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. у вас також може бути зв’язок з немовлям! 

. Немовлята люблять тілесний контакт зі своїми батьками!

. Розмовляйте з дитиною, саджайте, качайте її, співайте, читайте їй, носіть 
на руках, щоб дитина відригнула, або міняйте їй підгузок.

. Протягом дня слід приділяти деякий час лише собі і своїй дитині – 
немовляті потрібні обійми також і свого батька. 

. Грудне молоко – найздоровіше харчування для немовлят. 

. Немовлята, яких годують грудним молоком, рідше мають діареї, запори 
та коліки ніж діти, яких не годують груддю. 

. Грудне молоко містить антитіла для боротьби з інфекціями. 

. У дітей менший ризик розвитку ожиріння, діабету та інших захворювань. 

. При вигодовуванні груддю немовлята мають менший ризик розвитку 
астми, алергії та деяких видів раку.

. Грудне молоко містить особливі інгредієнти, які сприяють росту мозку. 

. Грудне вигодовування – це здоров’я матері. 

. Грудне вигодовування сприяє скороченню матки матері до допологового 
розміру. 

. Це може допомогти матері швидше схуднути. 

. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку молочної залози та 
яєчників і остеопорозу (ламкість кісток) у подальшому житті. 

. Грудне вигодовування економить гроші. 

. Це заощаджує гроші, які б витрачалися на молочні суміші, пляшки, 
комунальні послуги та сплату за медичними рахунками.

. Зменшується кількість днів, проведених на лікарняному працюючими 
матерями.

. Це корисно для навколишнього середовища, оскільки зменшується 
кількість сміття та пластикових відходів. 

ДЕКІЛЬКА ВАРІАНТІВ ПРИВЧАННЯ ДО СНУ45

У віці п’яти-шести місяців дитина вже досить «зріла» з неврологічного погляду для 
самостійного засинання. Вироблення правильних звичок засинання на ранніх етапах 
розвитку має вирішальне значення для належної поведінки та життєдіяльності дитини. 
І якщо дитина добре висипається, батьки можуть також краще виспатися, зменшуючи 

45 А. Браун та Д. Філдс (2003 р.). Дитина 411: чіткі відповіді та розумні поради для першого року життя 
дитини. Windsor Peak Press.
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ймовірність появи післяпологової депресії, тривожного стану та напруження у 
стосунках. Лабораторією сну Бостонської дитячій лікарні у Гарварді пропонується 
наступний метод. 

Зверніть увагу: цей метод підходить лише для дітей старше 4 місяців.

метОД ПОСтуПОвОГО Привчання
. Забезпечити ідентичний ритуал відходу до сну (читання, спів, обійми) перед 

денним і нічним сном.

. Дитині слід спати на тому самому місці, призначеного для денного та нічного сну. 

. Уникати застосування допоміжних засобів для засинання (таких як соска).

. Класти дитину в ліжко у розслабленому стані, але не сплячою.

. Поступове привчання. Якщо ваша дитина не хоче засинати, потрібно на короткий 
час з’являтися у полі її зору, збільшуючи інтервали (додавати щоразу п’ять 
хвилин), щоб запевнити дитину, що ви поруч. Такі дії не мають на меті втішити 
дитину. Насправді вона голосніше кричатиме. Згодом дитина засне сама. 

. Цей процес вимагає від дитини докладання зусиль для засинання. Вона здатна 
на це. Але першу ніч буде дуже важко витримати. 

. Якщо вибрано цей метод, його слід ретельно дотримуватися. Другий вечір буде 
набагато легшим. Вечірні події триватимуть половину часу першого вечора. 
Події третього вечора можуть тривати лише десять хвилин. На четвертий вечір 
дитина повинна вже пристосуватися до свого нового режиму сну.

Для батьків, яким занадто важко надавати дитині можливість плакати, існують інші, 
більш гнучкі методи, в рамках яких рекомендується перевіряти свою дитину настільки 
часто, наскільки вони та їхня дитина можуть терпіти плач, і доки дитина не навчиться 
заспокоюватися сама. Головне – встановити режим сну і бути послідовним у цьому.

ЗАПИТАННЯ ПРО МАСТУРБАЦІЮ46

Мастурбація є загальним і нормальним явищем для дітей різного віку і є частиною 
процесу дослідження власного тіла. Це може розпочатися дуже рано на першому 
році життя: мастурбація немовлят підпадає під ту саму категорію самозаспокійливої 
поведінки, що і смоктання великого пальця. Тема незручна для багатьох батьків, які 
часто не знають, як на це реагувати.

Слід пам’ятати про декілька моментів: 

. Мастурбація у дітей є здоровою та нормальною поведінкою під час розвитку.

. До 18 місяців у батьків небагато способів для реагування. 

46 А. Браун та Д. Філдс (2003 р.). Дитина 411: чіткі відповіді та розумні поради для першого року життя 
дитини. Windsor Peak Press.
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. Починаючи приблизно з 18-місячного віку дитини, батьки можуть почати 
розмову з нею про публічну та приватну поведінку та навчити її, що ніхто не 
повинен торкатися її статевих органів чи дивитись на них, крім лікаря/ки та 
батьків або близьких людей, які доглядають за нею.

. До 6 років багато дітей є достатньо соціально обізнаними, щоб припинити 
мастурбувати в громадських місцях, хоча вони продовжуватимуть робити це 
приватно, що також відповідає процесу розвитку та є здоровим явищем. Не 
потрібно за це карати. 

ІГРИ ТА РОЗВАГИ У ПЕРШИЙ РІК ЖИТТЯ47

Пам’ятайте, що кожна дитина сама вирішує, чому вона хоче вчитися, коли і яким чином. 
Вона вибере те, що вважатиме найбільш привабливим. Деякі діти намагатимуться 
засвоїти різноманітні нові навички, використовуючи одне або декілька своїх почуттів. 
Одним дітям здається особливо цікавим досліджувати цей новий світ за допомогою 
своїх очей. Деякі вважають за краще випробовувати свої навички розмови та слухання. 
Інші намагатимуться стати вправнішими у керуванні своїм тілом. Те, що немовляті 
подобається або не подобається, визначається її унікальною сутністю: будовою тіла, 
вагою, темпераментом, вподобаннями та інтересами. Важливо пам’ятати, що дитина 
сама робитиме вибір і не робитиме все одразу. 

ТИЖНІ ЧОГО НАВЧАюТЬСЯ ДІТИ ІГРИ ТА РОЗВАГИ

8 тижнів 
(прибл.)

Можливості
Дитина може: 
• Вивчати/роздивлятися складні 

форми та кольори;
• Тримати голову вертикально; 
• Повертати свою голову до чогось 

цікавого;
• Намагатися підняти голову і тіло, 

лежачи обличчям вниз;
• Видавати короткі звуки;
• Намагатися схопити об’єкти, що 

перебувають у межах досяжності 
(але невдало).

• Розміщувати іграшки на різній відстані 
від дитини; таким чином ви тренуєте її 
очні м’язи. 

• Показати дитині «справжні» речі: 
чи подобається вашій дитині щось 
особливо? Підняти дитину, щоб вона 
чітко бачила об’єкт.

• Показати дитині різні речі: сімейна 
кімната вже стає нудною. Час 
розмаїття!

• Слід відповідати, якщо дитина 
«лепече».

• Показувати своїй дитині багато речей з 
візерунками.

47 X. Плас-Пуїдж , Ф.К. Пуїдж та Х. ван де Рійт, (2019 р.). Тижні див: безстресовий посібник із поведінки вашої 
дитини. The Countryman Press.
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ТИЖНІ ЧОГО НАВЧАюТЬСЯ ДІТИ ІГРИ ТА РОЗВАГИ

12 тижнів 
(прибл.)

Розвиток
Дитина може: 
• Робити плавні рухи головою, 

повертаючи її вбік;
• Плавно рухати очима, стежачи за 

рухомим предметом;
• Самостійно перевертатися зі 

спини на живіт або навпаки;
• Виражати задоволення від 

спостереження;
• По різному поводитися з різними 

людьми;
• Потрусити брязкальце один-два 

рази.
• Відкривати для себе крики та 

белькотіння, легко переходячи від 
гучних до тихих тонів, від низьких 
до високих нот і навпаки;

• Надувати бульбашки зі слини.

• Сковзання дитини з ваших колін 
(гратися дуже обережно).

• Гойдання.
• Трясіння брязкальця.
• Дати відчути тканини.
• Гра у «літачок».
• Спробувати заохотити дитину до 

засвоєння нових навичок.
• Відповідати на лепет дитини (цей  

лепет – це спосіб, яким ваша дитина 
тренує голосові зв’язки).

• Навчити дитину хапати речі, тримаючи 
іграшки перед нею, привертаючи її 
увагу та кладучи іграшку в руку, якою 
дитина користується, щоб дотягнутися 
до предмета.

• Робити дитині багато компліментів, 
коли вона намагається щось зробити і 
заохочувати її продовжувати спроби.

• Допомагати дитині перевернутися зі 
спини на живіт.

19 тижнів 
(прибл.)

Події
Дитина може: 
• Шукати вас і обертатися для цього;
• Почати рухати практично всіма 

частинами тіла, як тільки її 
поставлять на підлогу;

• Хапати речі будь-якою рукою;
• Засунути вашу руку собі до рота;
• Брати предмети до рота, щоб 

відчути і вкусити їх;
• Пробувати грати за столиком для 

ігор;
• Озиватися на власне ім’я;
• Сердитися через нетерплячість;
• Вимовляти приголосну «д».

• Заохочувати дитину перевертатися 
з живота на спину та навпаки, 
перетворивши це на гру.

• Дозволити дитині іноді грати оголеною 
(щоб краще відчувати своє тіло, що 
допоможе засвоїти фізичні навички).

• Придбати дитині столик для ігор, щоб 
вона могла гратися і відчувати багато 
різних предметів та матеріалів.

• Надати дитині час для пізнання світу. 
Слід дозволити їй спостерігати за 
чимось дрібним і незначним скільки 
завгодно довго.

• Грати з предметами, які найбільше 
привертають увагу вашої дитини. Може 
дитина любить музику? Слід багато 
співати і програвати багато різної 
музики.

• Потрібно грати в такі ігри, як «хованки», 
співати пісень та робити кумедні личка 
перед дзеркалом.
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ТИЖНІ ЧОГО НАВЧАюТЬСЯ ДІТИ ІГРИ ТА РОЗВАГИ

26 тижнів 
(прибл.)

Відносини
Дитина може: 
• Приділяти багато уваги дрібним 

деталям або частинам іграшок та 
інших предметів;

• Піднімати килимки, щоб заглянути 
під них;

• Розв'язувати ваші шнурки;
• Спорожняти шафи та полиці;
• Набирати до рота повітря та 

видувати його.

• Гра в хованки.
• Гра в хованки з предметами (слід 

переконатися, що прихований предмет 
все ще трохи видно).

• «Читати» картинки у книжках. 
• Співати пісень і рухатися під спів.
• Дати дитині коробку, наповнену 

іграшками (веселе завдання – вийняти 
всі іграшки з коробки!)

• Гра у «сісти встати».

37 тижнів 
(прибл.)

Категорії
Дитина може:
• Показати, що вона думає, що щось 

є брудним;
• Частіше імітувати інших людей, 

повторюючи те, що вони роблять;
• Робити кумедні личка перед 

дзеркалом і сміятися;
• Перебільшувати свій настрій, щоб 

дати всім зрозуміти свої почуття;
• Грати у хованки з молодшою 

дитиною;
• «Прохати» матір чи батька 

заспівати пісню.

• Багато розмовляти зі своєю 
дитиною. Слід називати речі, які ви 
бачите, або предмети, які здаються 
їй цікавими, але батькам слід бути 
обережними і пам’ятати про свої 
слова. Називати лише речі, які вона 
може бачити в цей момент, або 
предмети, які займають її увагу.

• Слід показувати різні категорії 
об'єктів. Наприклад, можна показати 
дитині справжню корову, потім 
показати їй зображення корови та 
абстрактний малюнок корови.

• Навчіть малюка поняттям «грубе» та 
«ніжне».

• Читати багато книжок з картинками, 
в яких є різні матеріали, до яких 
дитина може доторкатися.

• Досліджувати зовнішній світ разом з 
дитиною.

46 тижнів 
(прибл.)

Послідовності
Дитина може:
• Пробувати скласти три фрагменти 

простої головоломки;
• Пробувати говорити у слухавку;
• Повторювати гру;
• Показати один-два предмети, які 

ви повинні назвати;
• Говорити «ням», коли вона хоче 

щось укусити;
• Імітувати приготування їжі, 

стукаючи ложкою у мисці.

• Звертати пильну увагу. Дитина 
почне експериментувати та іноді 
здійснюватиме небезпечні дії. 
Дитина не знає, що безпечно, а що 
ні. Тепер батькам слід бути особливо 
пильними!

• Дозволити дитині робити щось 
самостійно, якщо вона хоче, 
наприклад, розчесати волосся чи 
управлятися з ложкою. Неважливо, 
якщо їй це ще не завжди вдається, 
вона пишається тим, що робить це 
самостійно і її впевненість у собі 
зростатиме.

• Дозволити дитині «допомагати» 
у виконанні щоденних домашніх 
справ. Прохати її щось вам передати 
або дозволити дитині трохи 
протерти щось тканиною.
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ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ГНІВУ48

. Вийти з ситуації, залишити приміщення або прогулятися. Для того, щоб 
заспокоїтися, слід вийти з приміщення і порахувати до 10, глибоко дихати, 
прогулятися або зайнятися фізичною роботою. Це «охолодить голову» і 
прояснить думки. Важливо також, щоб розлючені люди ділились своїми 
почуттями з іншою причетною до конфлікту людиною. Наприклад, можна 
сказати: «Я зараз дуже злий/зла, і мені потрібно піти. Мені зараз слід щось 
зробити, наприклад, погуляти, щоб я міг/могла подолати свій гнів. Коли я 
охолону і заспокоюся, я хотів/ла би поговорити і вирішити цю проблему». 

. Слід використовувати слова для висловлення своїх почуттів без агресії. 
Потрібно висловлювати гнів, не «нападаючи». Наприклад, можна сказати: «Я 
злюсь, тому що...» або «Я хотів/ла би, щоб ти знав/ла ...» Ще один приклад: 
якщо ваш партнер/ка запізнюється на зустріч, можна кричати щось на кшталт: 
«Ти дурень/дурепа, ти завжди запізнюєшся, і я повинен/на весь час чекати на 
тебе». Або можна використовувати слова без агресії. Наприклад, сказати: 
«Я засмучений/а, бо ти запізнився/лася. Я хотів/ла би, щоб ти прийшов/ла у 
призначений час або попередив/ла мене, що збираєшся запізнитися». 

СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ
Застосування ефективного стилю спілкування є ключем до будь-яких успішних 
стосунків, а також батьківства! Чоловіки можуть допомогти, пояснивши власні бажання 
у ненасильницькі способи та заохочуючи своїх партнерок бути більш позитивними. 

. Позитивне спілкування: Прохати про те, що ви хочете, або говорити чесно та 
з повагою про те, як ви почуваєтесь, щоб це не зачіпало права іншої людини та 
не завдавало їй шкоди.

. Пасивне спілкування: Власні потреби та почуття висловлюються настільки 
слабко, що їх не буде почуто. 

. Агресивне спілкування: Прохати про те, що ви хочете, або говорити, як ви 
почуваєтесь, загрозливо, саркастично, з викликом чи принижуючи партнера/ку.

48 За матеріалами «Запобігання насильству серед молоді: семінари щодо гендерних питань  
та маскулінності» – CulturaSalud.
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
ВІК 
ДИТИНИ

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЯК Я ПОВОДЖУСЯ

0-6 
місяців

• Мені дещо лячно, тому мені 
потрібно відчувати безпеку та 
захист.

• Я поки не можу зрозуміти 
правила чи пояснення.

• Мені потрібна безумовна любов і 
прихильність.

• Я плачу, коли мені потрібно 
повідомити вам про щось. Я не 
знаю жодного слова.

• Багато плакати – це нормально. 
Іноді я навіть не знаю, чому плачу.

• Я люблю класти речі собі до рота. 
Це мій спосіб дослідження світу.

6-12 
місяців

• Я починаю вимовляти звуки типу 
«ба» і «ма».

• Мені потрібно знати, що ви 
поруч. Так я будую довіру до вас. 

• У мене починають прорізуватися 
зуби. Це завдає мені сильного 
болю, тому я можу багато 
плакати.

• Мені подобається, коли ви 
розмовляєте у відповідь на 
мої звуки. Це заохочує мене до 
спілкування з вами.

• Я менше плачу і більше посміхаюся. 
Іноді мій плач може розпочинатися 
щодня у той самий час. Це так мій 
мозок «самоорганізовується».

1-2 роки • Я дослідник/ця! Я починаю 
говорити і ходити.

• Я дуже швидко вивчаю багато 
нових слів.

• Я люблю свою нову 
самостійність, але мені потрібно 
жити у безпечному середовищі.

• Мені хочеться до всього торкатися 
і все роздивлятися. Я вивчаю слово 
«ні!». Це спосіб сказати вам, як я 
почуваюся.

• У мене істерики, тому що моє 
розчарування зростає і я не можу 
передати словами те, що відчуваю.

2-3 роки • Я починаю розуміти свої почуття.

• Раптом я можу боятися таких 
явищ, як темрява. Це тому що я 
розумію небезпеку.

• Я можу раптово соромитися 
людей, яких не знаю. Це показує, 
що я розумію різницю між 
знайомими та незнайомими 
людьми.

• Якщо вам доведеться вийти з 
кімнати, я можу заплакати, тому що 
не знаю, чи ви повернетесь.

• Якщо ви прохаєте мене сказати 
«привіт» комусь, кого я не знаю, я 
можу відмовити, тому що не знаю, 
чи ця людина доброзичлива.

3-5 років • Я хочу всього навчитися! Це 
може бути небезпечним для 
мене, тому правила важливі.

• Гра – це важливо для розвитку 
мого мозку. Це те, як я сприймаю 
точку зору інших людей і 
розвиваю емпатію.

• Я ставлю багато запитань. Одне з 
моїх улюблених слів – «чому?»

• Я люблю грати в ігри, які 
потребують уяви. Я розгублююсь, 
тому що це відбувається настільки 
реалістично.

• Я хочу допомогти вам виконувати 
щоденні справи, щоб я міг/могла 
засвоїти важливі життєві навички.
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ПРИНЦИПИ ПОЗИТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ49

З раннього віку у маленьких дітей є чотири основні потреби:

. відчуття приналежності (зв’язку);

. відчуття особистої влади та самостійності (можливості);

. соціальні та життєві навички (участь);

. лагідна і тверда дисципліна, яка навчає (з гідністю та повагою).

Наведені нижче принципи – це основи позитивної дисципліни, яка надає пріоритет 
потребам дитини у зв’язку, можливостях, участі, гідності та повазі:

. Взаємна повага. Батьки виявляють твердість, поважаючи себе та враховуючи 
особливості ситуації, і лагідність – поважаючи потреби дитини та виявляючи 
людяне ставлення до неї. 

. Розуміння переконань, які обґрунтовують поведінку. Будь-яка поведінка 
людини має причину, і діти від самого народження починають формувати 
переконання, які творять їх особистість. Вплив на поведінку дитини 
буде набагато ефективнішим, коли батьки зрозуміють переконання, які 
обґрунтовують цю поведінку. Якщо дитині менше трьох років, батькам також 
потрібно буде розуміти її здібності та потреби у розвитку. 

. Розуміння розвитку дитини та відповідність заходів її віку. Це необхідно, щоб 
батьки не очікували від дітей поведінки, яка виходить за межі їхніх можливостей 
та розуміння. (Наприклад, слово «ні» – це абстрактне поняття, яке малюки не 
можуть зрозуміти на просунутому рівні, а батьки вважають, що можуть).

. Ефективне спілкування. Батьки та діти (навіть маленькі) можуть навчитися добре 
слухати та використовувати ввічливі слова, коли просять про те, що їм потрібно.

. Дисципліна, яка навчає. Ефективна дисципліна навчає цінних навичок і точок 
зору і не є ані потуральною, ані каральною. 

. Зосередження уваги на рішеннях, а не на покаранні. Осуд ніколи не вирішує 
проблем. Спочатку батькам слід прийняти рішення щодо підходів до викликів 
та проблем. У процесі дорослішання та розвитку малюка батьки спільно 
знаходитимуть шанобливі та продуктивні способи вирішення проблем, з якими 
вони стикаються: від пролитого молока до складних ситуацій перед сном. 

. Заохочення. Заохочення відзначає зусилля та вдосконалення, а не лише успіх, 
а також формує довгострокове відчуття самоповаги та впевненості у собі.

. Діти поводяться краще, коли вони почуваються краще. Чому у батьків 
виникає точка зору: щоб «змусити» дитину бути слухняною, вони повинні 
змусити її відчувати сором, приниження чи навіть біль? Діти більше готові 
співпрацювати, засвоювати нові навички та висловлювати прихильність та 
повагу, коли вони відчувають заохочення, зв’язок та любов. 

49 Дж. Нельсон, К. Ервін та Р. Даффі (2015 р.). Позитивна дисципліна: Перші три роки. Harmony.
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ІНСТРУМЕНТИ ПОЗИТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ50

Нижче наведено декілька прикладів інструментів позитивної дисципліни, які надають 
пріоритет навчанню, а не покаранню, та потребам дитини у зв’язку, можливостях, 
участі, гідності та повазі.

ЗВ'ЯЗОК ПОПЕРЕДНЬО ДО КОРЕКЦІЇ
Створити близькість та довіру замість дистанціювання та ворожості, передаючи почуття 
любові.

. «Я люблю тебе і моя відповідь – ні».

. «Ти для мене важливіший/а за свої оцінки. Що для тебе значать твої оцінки?»

. «Я люблю тебе і вірю, що ми можемо знайти належне рішення».

ПриДіляти чаС навчанню
Навчання є важливим для засвоєння дитиною життєвих навичок. Не слід сподіватися, 
що без покрокового навчання вона знатиме, що і яким чином робити. 

. Пояснити завдання доброзичливо, виконати його, дитина тільки спостерігає. 

. Виконувати завдання разом.

. Дозволити дитині робити це самостійно, батьки контролюють.

. Коли вона почуватиметься готовою, дозволити виконувати завдання 
самостійно. 

лаГіДний і тверДий ПіДхіД
Твердість і доброта повинні завжди йти рука об руку задля уникнення крайнощів однієї 
чи іншої. Слід почати з перевірки правильності почуття та/або прояву розуміння. 
Пропонувати вибір, коли він можливий. 

. «Я знаю, що ти не хочеш чистити зуби, та ми можемо зробити це разом». 

. «Ти хочеш продовжувати грати, але час лягати у ліжко. Прочитати тобі одну 
казку чи дві?».

виГрашна СПівПраЦя
Діти відчувають піднесення, коли батьки розуміють та поважають їхню точку зору.

. Висловлювати розуміння точки зору і почуттів дитини.

. Виявляти співпереживання, не потураючи проблемній поведінці.

. Розказати їм про той час, коли ви почувались чи поводились подібним чином.

. Ділитися своїми думками та почуттями. Діти слухають батьків тоді, коли 
відчувають, що слухають їх.

. Зосередитися на спільному пошуку рішень. 

50 Дж. Нельсен, М.Н. Тамбровскі та Б. Ейндж. (2016 р.). Інструменти позитивного виховання дітей: 45 
найефективніших методів припинення боротьби за владу, налагодження спілкування та виховання 
натхненних, здібних дітей. Random House USA Incorporated.
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уСвіДОмлення ПОчуттів
. Дозвольте дітям переживати свої почуття, щоб вони могли дізнатися, що здатні 

справлятися з ними. 

. Не виправляти почуття, не рятувати від них і не намагатися відмовити дітей від них. 

. Перевірити правильність розуміння почуття дитини: «Я бачу, що ти справді 
сердишся [чи засмучений/а чи сумний/а]».

. Потім слід замовчати і вірити, що ваша дитина зможе з цим впоратися. 

РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ51

У процесі дорослішання діти вчаться самовираженню і, коли вони цьому вчаться, 
дивляться на батьків як на приклад. Маленьким дітям важко визначити, як вони 
почуваються, і вони часто реагують неприємно, наприклад, б'ються чи кусаються. 
Однак ці моменти також є можливостями для навчання. Починаючи з шестимісячного 
віку, дитина відчуває, яким чином батьки реагують на певну ситуацію, і це в свою чергу 
впливає на те, яким чином вона сама реагує. 

чОму СліД ГОвОрити ПрО ПОчуття? 
. Це допомагає дітям зрозуміти емоції (тобто, що людина робить, коли їй 

сумно?), а також яким чином справлятися з конкретними емоціями та 
використовувати розуміння своїх емоцій для зміни своєї поведінки. 

. Це допомагає дітям встановити зв’язок між почуттям та діями і зрозуміти мову 
свого тіла. 

. Діти дізнаються, що всі почуття ПРАВИЛЬНІ та важливі! 

. Це допомагає батькам дізнатися про почуття дитини.

. Дітям стає легше відчувати емпатію та встановлювати зв’язок з почуттями батьків. 

. Це допомагає дітям розпізнавати почуття інших людей.

. Це показує дітям, що вони мають вибір моделі поведінки. 

СтратеГії, які ДОПОмОжуть Дітям виСлОвлювати емОЦії 
. Називати відчуття. Допомагати дитині говорити про свої почуття, називаючи 

їх. «Тато повинен був піти на роботу, ти сумуєш. Ти сказав/ла, що хочеш, щоб 
тато повернувся». Називаючи почуття, батьки допомагають маленькій дитині 
розвивати словниковий запас щодо емоцій, який забезпечує їй засоби для 
розмови про свої почуття. 

. Визначати свої почуття та почуття інших людей. Говорити про почуття 
дитини і про почуття, які вона бачить у інших людей. Наприклад, «Я чую, ти 
смієшся, ти щасливий/ва?» Або «Вона впала, як ти думаєш, що вона відчуває?» 

51 Промундо (2020 р.). Програма «П» – Дошкільний розвиток: залучення чоловіків як рівних партнерів до 
розвитку дитини дошкільного віку, запобігання насильству та забезпечення гендерній рівності. Посібник 
куратора/ки. 

141



. Говорити про способи висловлення почуттів. Подавати приклад. Говорити 
про власні почуття та про свої способи їх виражати. Що ви робите, коли 
злитеся? Звідки люди знають, що ти щасливий/а? Говорити про те, яким чином 
дитина може висловити свої емоції.

СПОСОБи кОментувати ПОчуття 
. Ти дуже гордо виглядаєш, коли взуваєшся самостійно! 

. Це неприємна гра, а ти зберігаєш спокій.

. Я відчуваю себе щасливим/ою, коли ти вітаєш мене з посмішкою. 

. Ти виглядаєш радісним/ою, коли ми разом йдемо на прогулянку.

. Мені дуже сподобалося грати з тобою!

. Прибирати іграшки може бути сумно. 

. Я почуваюся добре, коли ти допомагаєш братові. 

Вміння виявляти та виражати емоції у позитивний та здоровий спосіб допомагає 
маленьким дітям закласти міцні основи свого благополуччя у подальшому житті! 

РОЗУМІННЯ ДИТЯЧИХ СТРАХІВ52

Страх рОЗлуки
Приблизно у віці 6 місяців ваша дитина почне сприймати відстань між речами, в тому 
числі між вами та нею. Це може викликати страх, оскільки вона усвідомлює, що не 
може контролювати ваші рухи і не може утримати вас від уходу від неї. Немовлята 
починають вчитися «постійності об’єктів» у віці від 6 до 12 місяців, а до того часу, 
якщо ви вийдете з кімнати, для них ви вже не існуєте. У цей період ваша дитина може 
більше чіплятися до вас, і якщо вона може повзати, повзтиме за вами з кімнати в 
кімнату. Ви можете допомогти своїй дитині в цей період, частіше беручи її на руки, 
залишаючись поруч із нею довше, ніж зазвичай, і дозволяючи їй слідувати за вами. Ви 
можете привчити дитину до відстані, попереджаючи її перед тим, як піти, і розмовляючи 
з нею, знаходячись в іншій кімнаті. Ви також можете допомогти їй, граючи в «хованки»; 
наприклад, ховаючи обличчя в руки, а потім прибираючи руки, або ховаючись за стіною, 
дверима та меблями та з’являючись знову.

Страх ПереД неЗнайОмЦями
Страх перед незнайомими людьми, як правило, досягає піку у дітей віком від 12 
до 18 місяців; дитина може плакати або чіплятися за вас, коли хтось, кого вона не 
знає, дивиться на неї або намагається поговорити, торкнутися або затримати її. Це 
нормальна, здорова реакція і вона не триватиме вічно. Ви можете допомогти своїй 
дитині пройти цей період розвитку, надаючи їй час оцінити нових людей до початку 

52 А. Браун та Д. Філдс (2020 р.). Дитина 411 6-те видання : чіткі відповіді та розумні поради для 
вашої дитини. Windsor Peak Press та X. Плас-Пуїдж , Ф.К. Пуїдж та Х. ван де Рійт, (2019 р.). Тижні див: 
безстресовий посібник із поведінки вашої дитини. The Countryman Press.

142



взаємодії з ними, проводячи дружні бесіди, щоб показати, що ви знаєте нову людину і 
вона вам подобається. Слід також попередити членів родини, які нечасто бачать дитину, 
що може знадобитися декілька днів, доки ваша дитина звикне до них. 

фантаЗія та реальніСть
До 6 або 7 років дитина не здатна розрізняти реальність та фантазію і це може викликати 
тривогу та страхи, які батьки можуть не зрозуміти, наприклад, страх перед монстрами, 
що ховаються під її ліжком або в шафі. Говорити дитині, що її страх ірраціональний, 
і вона не повинна боятися, не допоможе. Будьте ласкаві та визнайте, що її страх – 
реальний (адже для неї він дійсно реальний) і спробуйте разом вирішити цю проблему.

кОшмари
Кошмари є нормальними явищами для немовлят, і це не свідчить про те, що щось не 
так, чи ви зробили щось неправильно. Вони можуть виникати вже у віці чотирьох місяців 
і, як правило, посилюються під час стресу, зокрема, коли ваша дитина відчуває страх 
розлуки. Хоча думки лікарів різняться, багато хто з них рекомендує дозволити дитині 
продовжувати спати, коли їй сниться кошмар; деякі батьки намагатимуться обережно 
заспокоїти дитину, поклавши руку на її голову або живіт, не розбуджуючи дитину.

нічні жахи
Нічні жахи відрізняються від звичайних кошмарів і зазвичай спостерігаються у віці 2 
або 3 років; ваша дитина може зазнати панічної атаки під час сну і невтішно плакати та 
кричати. Нічні жахи трапляються під час глибокого сну в першій половині ночі і можуть 
бути викликані стресом або перевтомою. Вони можуть снитися регулярно в один і 
той самий час щоночі. У цьому випадку батьки використовують один із способів: слід 
розбудити дитину за 15-30 хвилин до часу, коли зазвичай вони бачать нічний жах уві 
сні. Це часткове пробудження допоможе дитині оминути кінець циклу сну, коли сниться 
нічний жах, і розпочати сон з наступного циклу. Однак у довгостроковій перспективі 
слід з’ясувати основну причину цього явища. Якщо дитина перевтомлена, потрібно 
переконатися, що вона спить вдень або рано лягає спати. Варто подумати про способи 
зменшення рівня стресу в родині.

УПРАВЛІННЯ ІСТЕРИКОЮ53

Всі малюки переживають істерики в певний момент свого розвитку; це нормально, і 
розуміння причин їх емоційної реакції (що може здатися ірраціональним для дорослих) 
може допомогти батькам управляти нею і навчити дітей визначати власні почуття та 
справлятися з розчаруваннями у житті.

Маленькі діти відчувають сильні емоції, як і дорослі, але їм не вистачає слів, щоб назвати 
і зрозуміти ці почуття, а також навичок управління ними. Іноді ці почуття можуть бути 
надмірними і призвести до істерики.

53 Дж. Нельсон, К. Ервін та Р. Даффі. (2015 р.). Позитивна дисципліна: Перші три роки. Harmony.
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щО рОБити ПіД чаС наПаДу іСтерики
. По-перше, батькам слід заспокоїтись самим. Зробити глибокі вдихи. 

Коли батьки спокійні, вони зможуть краще реагувати на емоції дитини і бути 
хорошим прикладом для наслідування. Залишатися твердими, але лагідними.

. Забезпечити фізичну безпеку дитини. Не кричати на дитину та не читати їй 
нотації, прибрати подалі від дитини будь-які потенційно шкідливі предмети 
або предмети, які можна кинути або зламати. У разі необхідності потрібно 
відвести дитину в безпечніше або більш приватне приміщення, якщо ви 
перебуваєте у громадському місці.

. Не намагатися «виправити» ситуацію, висуваючи вимоги або пропонуючи 
винагороду. Це навчить вашу дитину, що істерика – це спосіб отримати 
бажане. Діти навчаються, повторюючи успішні моделі поведінки. 

. Залишатися спокійними, лагідними і твердими. Слід надати дитині 
можливість закінчити істерику, як би довго вона не тривала. Дитина не 
намагається бути вередливою чи поганою – у цьому віці вона просто не знає 
відповідних слів і не має навичок управління своїми емоціями. 

щО рОБити ПіСля наПаДу іСтерики
. Слід дати дитині охолонути. Потрібно залишити її у спокої, щоб вона 

прийшла в себе.

. Почніть розмову ПЕРШИМИ. Поговоріть з нею спокійним тоном про те, 
що сталося. Скажіть дитині, що її поведінка була неналежною, але ви її дуже 
любите. Дитині також можуть знадобитися обійми після переживання таких 
сильних емоцій. Вона може почуватися краще після заспокійливих обійм без 
слів. Коли ви починаєте розмову першими, найімовірніше дитина вивчить цей 
емоційний досвід.

. Допомогти дитині «все налагодити». Як тільки всі заспокояться, 
запропонуйте дитині допомогу у прибиранні будь-якого спричиненого 
безладу або у лагодженні всього, що було поламано. Слід переконатися, 
що запропонована дитині справа відповідає рівню її розвитку. Наприклад, 
збирання кинутих речей, повернення подушок на диван або наклеювання 
стрічки на порвану книгу. Це може допомогти дитині відчути певний 
самоконтроль і дізнатися, що означає «все налагодити».

. Пробачити і забути, але планувати наперед. Зосередитися на відновленні 
стосунків з дитиною та розумінні причини нападу. Істерики іноді можуть бути 
спричинені зміною у повсякденному житті або відбуватися, коли дитина 
голодна, втомлена або знаходиться в незнайомому середовищі. 
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СЦенарій, який ДОПОмОже Дитині рОЗПіЗнати ЗліСть та уПравляти нею
. Використовувати слова для визначення почуття дитини. «Ти виглядаєш 

дуже злим/ою! Я бачу, що твої кулаки стиснуті, брови нахмурені, і ти тупаєш 
ногами». Визначення та опис можуть допомогти дитині встановити зв’язок між 
тим, що робить її організм, і тим, що вона відчуває.

. Підтвердити правильність почуття дитини. «Сердитися – це нормально. Я 
б також розсердився/лася, якщо хтось забрав би мою іграшку. Неправильно 
бити мене або свою сестру. Мені страшно, коли люди кидають речі». 
Зазначити, що почуття завжди правильні, але деякі дії – ні. Уникайте 
звинувачувальних висловлювань і замінюйте слово «ти» твердженням про те, 
що ви відчуваєте, коли у дитини істерика.

. Запропонувати дитині належні способи висловлення своїх почуттів. «Що 
допомогло б тобі почуватися краще зараз? Ти хочеш зобразити свою злість на 
малюнку? Ти хочеш якнайшвидше вибігти на двір?» Фізична розрядка може бути 
корисною для управління емоціями, перш ніж вони перетворяться на істерику. 

УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ У ДІТЕЙ54

Навчання поводженню із повсякденними стресовими чинниками є важливим аспектом 
розвитку дитини. Коли позитивний стрес має місце в умовах люблячих та дбайливих 
стосунків він допомагає дітям сформувати здорову систему реагування на стрес. 
Зустрічі з новими людьми, початок відвідування дитячого садка та знімки у кабінеті 
лікаря – це приклади повсякденних стресових факторів, які можуть бути позитивними, 
якщо дитина має потрібну їй підтримку від люблячих батьків. Підвищений стрес може 
негативно вплинути на мозок, але, як правило, він не є тривалим; організм дитини може 
відновити свій стан та зменшити шкідливі наслідки. Стрес може статися, коли домашня 
тварина або близька людина помирає після серйозної аварії, під час розлучення або 
через структурну або системну дискримінацію. Як і позитивний стрес, підвищений 
стрес може допомогти дітям навчитися справлятися з негативними переживаннями, 
якщо їх підтримують турботливі дорослі.

Однак коли дитина не пізнає світ у сприятливих умовах, коли реакція на стрес тривала 
і екстремальна, це може призвести до токсичного стресу. До чинників токсичного 
стресу можна віднести сильну занедбаність, фізичне або сексуальне насильство, а 
також негаразди в родині (домашнє насильство, психічне захворювання). Токсичний 
стрес погіршує функції мозку, які відповідають за навчання, пам’ять та виконавчі 
функції. З часом це може спричинити проблеми з навчанням, поведінкою і успішністю 
в школі та соціальною адаптацією, а також призвести до депресії і хронічних фізичних 
захворювань, таких як діабет. 

54 Гарвардський університет (без дати). Центр з питань розвитку дитини. «Токсичний стрес». Доступно за 
посиланням: https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/ та Техаська дитяча 
лікарня (2019 р.). «Вплив токсичного стресу на дітей». Доступно за адресою https://www.texaschildrens.
org/blog/impact-toxic-stress-children

145

https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/


як мОжна ДОПОмОГти Дитині ПОДОлати СтреС, СПричинений 
ЗОвнішніми ОБСтавинами: ПанДемією COVID-19 аБО ЗБрОйним 
кОнфліктОм? 
Дослідження показують, що діти можуть відновитися та стати стійкими до токсичного 
стресу, коли вони мають здорові стосунки з турботливими, співчутливими та надійними 
дорослими, які допомагають їм у ситуації, що склалася. Декілька способів побудувати 
дбайливі відносини з дитиною: 

. Проводити час, граючись і обіймаючи дитину

. Проводити час, розмовляючи з дитиною та вислуховуючи її

. Гуляти з дитиною та проводити час на свіжому повітрі

. Використовувати релігійні або культурні традиції з метою створення для 
дитини атмосфери надії та стабільності.

ТОКСИЧНИЙ СТРЕСПІДВИЩЕНИЙ СТРЕСПОЗИТИВНИЙ СТРЕС
Легкий стрес в контексті 
надійної прив’язаності 

Серйозний,
тимчасовий стрес, який
перемагається  завдяки
дбайливим стосункам

Тривала активація
системи реагування на
стрес без належного
захисту

Тимчасове 
незначне 
підвищення 
рівня гормонів 
стресу і коротке 
збільшення 
частоти серцевих 
скорочень

Більш важка, 
тривала 
серцево-
судинна і 
гормональна 
реакція

Тривала 
активація 
системи реагу-
вання на стрес 
і порушення 
розвитку мозку 
та імунної 
системи

Активна 
підтримка 
не потрібна

Наявність 
турботливих 
дорослих

Відсутні 
дбайливі 
дорослі

Підвищена 
СТІЙКІСТЬ і 
довіра

Розвиток 
навичок 
подолання

Адаптація та 
відновлення
з певною 
можливістю 
завдання 
фізичної/
емоційної 
шкоди

Пожиттєві 
наслідки:

- Серцеві захворювання
- Алкоголізм
- Проблеми з навчанням 

та пам’яттю
- Тривожний стан/

депресія
- Рак
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ЧОТИРИ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
УЧАСТІ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ТА ВИКОНАННІ 
ДОМАШНІХ СПРАВ55

1. Виконання випадкових або нерегулярних завдань та збільшення їх частоти  
з часом. 

2. Розподіл деяких завдань більш рівномірно або виконання рутинних завдань, 
які зазвичай виконують жінки. 

3. Розподіл обов'язків порівну (або максимально справедливо) між чоловіками та 
жінками, що потребуватиме планування, організації, управління та реалізації 
групи взаємопов’язаних завдань.

4. Відкрите спілкування з партнеркою є ключем до обговорення перерозподілу 
завдань. 

ВПРАВА З РОЗПИТУВАННЯ МОГО 
ПАРТНЕРА/МОЄЇ ПАРТНЕРКИ
Відкриті запитання найкраще використовувати для нормального спілкування. 

. Вони надають більше інформації

. За допомогою своїх відповідей люди можуть ділитися почуттями, думками та 
своїм розумінням теми.

Відкриті запитання зазвичай починаються з таких слів:

. Чому?

. Що?

. Коли?

. Яким чином?

Наприклад:

. Що ти думаєш з цього приводу?

. Як ти плануєш досягти цього?

. Як ти гадаєш, що станеться зараз?

. Яким чином ти змінив/ла б стан справ?

. Що ти хочеш, щоб сталося?

. Що спричиняє проблему?

. Розкажи мені більше про…

55 Хорхе Руїс, Йоланда Санчес Утазу та Хосефа Валеро Пікасо. (дата відсутня). Trabajo doméstico. Роман 
Реєс (Ред.): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Мадрид, Іспанія. http://www.ucm.es/info/eurotheo/
diccionario/T/trabajo_domestico.htm 
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ВПРАВА: 15 ХВИЛИН

В цій вправі все, що учасникам/цям потрібно робити, це – ставити відкриті запитання та 
чесно відповідати. Учасникам/цям потрібно по черзі ставити одне одному такі відкриті 
запитання:

. Яка згадка з дитинства близька тобі до серця?

. Хто саме тебе надихає? Чому вони тебе надихають?

. Якби ти міг/могла бути де завгодно у світі, де б ти був/ла і чому?

Людина, яка ставить запитання, повинна слухати і не перебивати. Однак вона може 
ставити додаткові відкриті запитання, щоб отримати більше інформації з відповіді 
свого/своєї партнера/ки.

Ставлення запитань може бути способом побудови та поглиблення стосунків. Це 
сформує міцну основу відносин у парі для подолання випадків, коли партнер і партнерка 
в чомусь не згодні.
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