
 

   

 

 

Чи скасовує нове законодавство (законопроект Сенату 5395) 
можливість гнучкого підходу на місцях? 
Ні. Здебільшого в округах уже здійснюється статеве виховання, і округи й надалі зможуть 
користуватися тією самою програмою. Шкільні округи й надалі працюватимуть із батьками, 
сім’ями та громадськістю над вибором і створенням навчального плану, який найкраще 
відповідає потребам учнів і громадян.  

Чи вимагає закон єдиної навчальної програми для всього штату? 
Ні. Відповідно до нового закону, округи можуть вибирати з кількох навчальних програм, які 
відповідають вимогам, або створювати власні.  

Чи можуть батьки відмовитися від участі їхньої дитини в статевому 
вихованні? 
Так, батьки й опікуни й надалі зможуть відмовитися від участі їхніх дітей у статевому 
вихованні.  

Як батьки залучатимуться до статевого виховання, що здійснюється 
школою, де навчається їхня дитина, та інформуватимуться про нього? 
Округ інформуватиме батьків та опікунів про плановане навчання і програму, що 
застосовуватиметься. У будь-який час вони зможуть переглянути навчальну програму свого 
округу. Крім того, батьки й опікуни є дуже важливими партнерами в статевому вихованні 
своїх дітей. Деякі комплексні навчальні програми включають домашні завдання для кожного 
уроку, щоб заохочувати та стимулювати обговорення сімейних цінностей, оскільки вони 
пов’язані зі статевим вихованням.  

Що розуміється під «комплексним» статевим вихованням? 
Відповідно до законодавства, комплексне статеве виховання є періодичним інформуванням 
про розвиток людини та її репродуктивну систему. Це навчання обґрунтоване з медичної й 
наукової точок зору, відповідає віку та підходить усім учням, незалежно від категорії 
населення.  

Якими є вимоги до дитячих садків? 
Соціально-емоційне навчання є новою вимогою для класів K-3. Соціально-емоційне 
навчання — це процес формування обізнаності й навичок керування емоціями, постановки 
цілей, встановлення взаємин і прийняття відповідальних рішень, які сприяють досягненню 
успіху в школі та в житті. Здебільшого в округах уже здійснюється соціально-емоційне 
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навчання. Для учнів класів K-3 матеріали сексуального змісту та відповідні програми не 
застосовуються. 

Хіба програма Права, повага, відповідальніст ь (Rights, Respect, 
Responsibility) не є єдиною навчальною програмою, яка розглядається 
управлінням OSPI для класу K-3? Округам не потрібно застосовувати 
її? 
Округам не потрібно застосовувати програму Права, повага, відповідальність (Rights, 
Respect, Responsibility — 3R). Округи зобов’язані забезпечити в класах K-3 тільки соціально-
емоційне навчання (з навчальною програмою або без неї). Програма 3R містить уроки з 
питань дружби й особистих кордонів, які стосуються навчання соціально-емоційним 
навичкам, але вона не є програмою для соціально-емоційного навчання, тому округи не 
зобов’язані використовувати її.  

У якому класі починається статеве виховання? 
Наразі обов’язкове інформування з профілактики ВІЛ-інфекції має починатися не пізніше 
5 класу. Починаючи з 2020–2021 навчального року, статеве виховання має здійснюватися 
для учнів 6–12 класів. Починаючи з 2022–2023 навчального року, статеве виховання 
почнеться в 4 або 5 класі (залежно від рішень округу). Навчання має відповідати освітнім 
стандартам штату Washington з охорони здоров’я та фізичного виховання для учнів до K–
12 класу, але матеріали для різних класів і надалі будуть на вибір округів.  Обов’язкове 
навчання для учнів 4–5 класів направлено на те, щоб допомагати їм розуміти та поважати 
особисті кордони, розвивати здорову дружбу, а також отримати базові знання про ріст і 
розвиток людини. 

Які теми мають подаватися в 4–12 класах? 
Законодавство вимагає включення таким тем відповідно до періоду розвитку:  

• фізіологічний, психологічний і соціологічний розвиток людини; 
• розвиток внутрішньоособистісних і міжособистісних навичок шанобливого й 

ефективного спілкування, зниження ризиків для здоров’я та вибір здорової поведінки 
та взаємин, що ґрунтуються на взаємній повазі й прихильності та вільні від 
насильства, примусу та залякування; 

• охорона та профілактика здоров’я; 
• розвиток важливих взаємин та уникнення експлуататорських стосунків; 
• розуміння впливу сім’ї, однолітків, спільноти та засобів масової інформації протягом 

усього життя на здорові сексуальні відносини; 
• підтверджена згода, розпізнання та безпечне й ефективне реагування на насильство 

або ризик його виникнення з використанням методів, які включають підготовку 
свідків. 

Учням ніколи не надаються практичні інструкції зі статевого акту. 
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Хіба в школах уже не викладається навчально-превентивна програма 
щодо сексуального насильства? 
Ні. У 2018 р. законодавчими зборами штату Washington прийнято «Закон Еріна» (Erin’s Law) 
(законопроект палати представників 1539). Ним управлінню OSPI доручалося переглянути 
навчальні програми з питань сексуального насильства та розробити рекомендації для шкіл, 
які хочуть запровадити навчально-превентивну програму щодо сексуального насильства. 
Але ним не затверджена обов’язковість такого навчання. 

Що таке «підтверджена згода» та «підготовка свідків» і чому ці 
поняття включені в законодавство? 
Підтверджена згода — це надання й отримання згоди, що передбачає чіткий і добровільний 
дозвіл на участь у статевих відносинах. Це не просто відсутність заперечення. У молодших 
класах фокусування може здійснюватися на обіймах або шумних іграх, а в старших — на 
обіймах або сексуальних контактах. Під час підготовки свідків учнів вчать, як безпечно 
втручатися в ситуацію, коли вони бачать сексуальне домагання або небажані сексуальні дії. 
Вони включені в цей закон для боротьби шкіл із високими показниками небажаних 
сексуальних контактів, з якими стикається молодь у нашому штаті. Докладніше про це можна 
дізнатися з результатів опитування щодо здоров’я молоді 2018 Healthy Youth Survey. 

Як комплексне статеве виховання підвищує безпеку учнів? 
Дослідження на тему сексуального насильства показують, що комплексне статеве виховання 
є важливим та ефективним профілактичним методом.i Коли учні дізнаються про 
підтверджену згоду й розвивають такі навички, вони вчаться краще встановлювати особисті 
кордони й поважати кордони інших.  

Звідки графічні ілюстрації, поширені в соціальних мережах? 
Кілька публікацій у соціальних мережах містили ілюстрації з книги, призначеної для батьків, 
із плану уроку для учнів 4-х класів. Книга є однією з кількох факультативних книг із 
роздаткового матеріалу для батьків і опікунів, які бажають продовжити розмову зі своєю 
дитиною про статеве дозрівання та репродуктивну функцію, а не є частиною уроку, 
навчальної програми або інструкції. 

i Schneider, M., & Hirsch, J. S. (2018). Comprehensive sexuality education as a primary prevention strategy for sexual 
violence perpetration. Trauma, Violence, & Abuse. (Комплексне статеве виховання як первинний профілактичний 
метод запобігання сексуальному насильству. Травма, насильство й образа.) 
https://doi.org/10.1177/1524838018772855 
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