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Що таке інклюзія?

В Україні термін «інклюзія» протягом тривалого часу вживався
виключно у контексті доступності освітніх послуг для молоді із
особливими освітніми потребами. Проте зараз сприйняття даного
терміну вже зазнає трансформації, наразі він стосується
забезпечення доступності освіти для всіх, незалежно від наявності
особливих освітніх потреб. 

Попри це, в Україні інклюзія досі не трактується крізь призму інших
сфер суспільного життя, на відміну від американської та європейської
традицій. Так само, у якості суб’єктів інклюзії в Україні продовжують
розглядати переважно людей з інвалідністю.
 
У політичному дискурсі дії, спрямовані на сприяння соціальній
інклюзії, походять із занепокоєння щодо соціального виключення.
Термін «соціальне виключення» вперше був використаний
колишнім державним секретарем Франції з соціальних питань Рене
Ленуаром (1974) для позначення становища певних
маргіналізованих груп людей, які, за його оцінками, складали десяту
частину населення. Концепція соціального виключення
використовується як загальний термін для опису виключення з участі
або недостатньої участі в економічному, політичному, культурному,
громадському та/або соціальному житті [1]. 

[1] https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf

Інклюзія – процес вдосконалення умов участі в
суспільстві для людей, які позбавлені певних
сприятливих умов у зв’язку із їхнім віком, статтю,
інвалідністю, расою, етнічною приналежністю,
походженням, релігією, економічним чи іншим
статусом, завдяки розширеним можливостям, доступу
до ресурсів, надання голосу та поваги до прав.

https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf


Інклюзію можна розуміти як сукупність трьох пов’язаних між собою
та нескінченних процесів: збільшення участі та зменшення
виключення усіх людей; збільшення спроможності систем (процедур,
політик та законів) до реагування на різноманітність; введення
інклюзивних цінностей. Іншими словами, інклюзія – це включення
усіх людей. 

У світових системах освіти необхідність впровадження інклюзії
почала активно обговорюватися у 1970-х роках. Натомість ширшого,
більш сучасного трактування концепція інклюзії отримала на початку
2000-х років.

Щоб сприяти вирішенню ситуації із соціальним виключенням,
міжнародне співтовариство затвердило Програму сталого розвитку
до 2030 року – Трансформуємо наш світ (ООН, 2015), Паризьку
кліматичну угоду (Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, 2015) і
розробило нову урбаністичну Програму (Програма ООН з населених
пунктів, 2016). Усі вони містять зобов’язання по відповідності
діяльності нормам та принципам соціальної інклюзії, обіцяючи
«покінчити з бідністю та голодом у всіх їхніх формах та вимірах» і
«нікого не залишати позаду». «Не залишати нікого позаду»
трактується в універсалістській інтерпретації та засноване на
правозахисному підході, під цим розуміється включення всіх людей
на планеті до стійких та справедливих суспільств. Це справді могло б
трансформувати домінуючі соціально-економічні порядки, які
відтворювали та закріплювали бідність, нерівність та соціальне
виключення протягом історії [2].

Освіта

Освіта є невід’ємним правом кожної людини, проте можливість її
отримання для багатьох категорій молоді пов’язана зі значними
труднощами. Молодь, що представляє різні етнічні групи, а також
ЛГБТ-молодь чи представники інших груп часто зазнають булінгу у
колективі.

[2] https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/publication/document/2020/4/
pol%20soc%20incl.pdf

https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/publication/document/2020/4/pol%20soc%20incl.pdf
https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/publication/document/2020/4/pol%20soc%20incl.pdf


Це, безумовно, негативно відображається і на якості навчального
процесу, і на психологічному стані молоді, яка зазнає булінгу. Іншою
суттєвою проблемою є забезпечення доступу до навчання молоді з
особливими освітніми потребами (ООП). Інклюзивна освіта в Україні
ще знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Однак, як
захищати власні права, якщо питання із доступом до освіти потрібно
вирішувати тут і зараз? Пропонуємо деякі рекомендації для
вирішення проблем із доступом до освіти.

[3] https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani 
[4] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19#Text
[5] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#n15

Станом на 1 січня 2020 року в інклюзивних
класах навчається 19345 учениць/учнів із ООП. 
У 2019/2020 навчальному році 35% від загальної
кількості закладів загальної середньої освіти
організували інклюзивне навчання.
Із 2019/2020 навчального року інклюзивне
навчання запроваджено в закладах професійної,
професійно-технічної та вищої освіти, де
інклюзивно навчаються 1312 здобувачів освіти з
ООП [3].

Трохи статистики

Які існують форми навчання для молоді, яка не може навчатися у
звичайному класі? Здобувати середню освіту в Україні можливо за
очною (денною, вечірньою) та заочною (зокрема, дистанційною)
формами навчання [4]. Також існують індивідуальні форми здобуття
середньої освіти [5], а саме:

Сімейна (домашня) форма освіти. Навчатися за такою формою
може молодь, яка має можливість, разом із батьками, організувати
свій освітній процес в домашніх умовах. Проте водночас
потребується зарахування до певного закладу, який
відслідковуватиме прогрес у навчанні. Батьки також мають написати
заяву щодо навчання дитини за сімейною формою.

Екстернат. Для зарахування на екстернат учениця/учень має подати
заяву та документ, що підтверджує підставу для переведення. Серед
причин для переведення може бути неможливість відвідувати
заняття у школі чи проблеми у складанні оцінювання тощо.

https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#n15


Екстернат, зокрема, орієнтований на молодь, яка опанувала або
може опанувати один чи декілька предметів, класів чи навіть рівнів
освіти швидше, аніж їхні однолітки. 
 
Педагогічний патронаж. Така форма передбачена для молоді, яка
не може відвідувати школу кожного дня за станом здоров’я,
перебуває на стаціонарному лікуванні у медичних закладах. Також
даною формою можуть скористатися учениці/учні, які проживають у
сільській місцевості, де через малокомплектність (менше 5 учнів на
клас) не може бути організоване навчання у закладі. Педагогічний
патронаж передбачає індивідуальний супровід вчителем. 

Окремою категорією є інклюзивна освіта – це система освітніх
послуг, гарантованих державою, що базується на принципах
недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, включення до
освітнього процесу. Інклюзія в освіті передбачає створення
особливого підходу до навчання молоді з ООП. Цей підхід
передбачає наявність додаткових елементів навчального процесу –
індивідуальний план розвитку, спеціально облаштоване місце та
створення належних умов для навчання. 

5 вересня 2017 року прийнято новий Закон України «Про освіту» [6]. З
того часу молодь з ООП отримала повне право здобувати освіту в
усіх навчальних закладах, незалежно від «встановлення інвалідності».  

Як розпочати навчання в інклюзивному класі?

Передбачено, що процедурою оформлення навчання в
інклюзивному класі займаються батьки. Якщо ви маєте певні
особливі освітні потреби, ви можете повідомити про це батькам або
ж спробувати здійснити процедуру оформлення самостійно,
принаймні, це ніде не забороняється.

[6] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text


Батьки мають звернутись до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ)
за місцем проживання. Зробити це можна і в онлайн формі [7]. До
ІРЦ можуть звернутись батьки дітей, віком від 2 до 18 років, які
відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини, незалежно від
наявності в дитини інвалідності чи встановленого діагнозу. Якщо
у населеному пункту немає ІРЦ, можна звернутися до
найближчого. 
Фахівці ІРЦ проводять комплексну психологічно-педагогічну
оцінку дитини.
Батьки отримують висновок про комплексну оцінку та подають
його разом із заявою про зарахування до навчального закладу.
Школа чи дитячий садок обов’язково мають створити
інклюзивний клас або групу, якщо батьки подали висновок про
комплексну оцінку дитини. 
Наказом директора в закладі освіти створюється команда
психолого-педагогічного супроводу, до якої входять: директор
закладу чи його заступник, учителі, асистент учителя, практичний
психолог, батьки, асистент дитини та всі інші особи, залучені до
навчального процесу. Команда супроводу створює індивідуальну
програму розвитку (ІПР) дитини.
Батьки в обов'язковому порядку мають ознайомитись з ІПР та
підписати її.
В інклюзивному класі чи групі мають створити умови для
навчання дитини з особливими освітніми потребами відповідно
до індивідуальної програми розвитку з урахуванням потреб і
можливостей учениці/учня.
До роботи інклюзивного класу чи групи долучають асистента
вчителя чи вихователя. Ця людина не є особистим педагогом
дитини, а допомагає вчителю чи вихователю проводити освітній
процес.
Якщо фахівці інклюзивно-ресурсного центру у висновку
зазначили, що дитина потребує додаткової підтримки, то вона
має право на асистента дитини. Роль асистента дитини можуть
виконувати батьки, уповноважені ними особи чи соціальні
працівники.

Який алгоритм вступу до інклюзивного класу? 

[7] https://ircenter.gov.ua/

https://ircenter.gov.ua/


Що робити, якщо ви потребуєте спеціальних умов для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)?

Для створення таких умов необхідно надати відповідний медичний
висновок. Медичний висновок треба подати разом з іншими
реєстраційними документами, а під час формування реєстраційної
картки вказати на необхідність створення особливих умов. 

Щоб отримати висновок, особа має звернутися до закладу охорони
здоров’я, а саме до лікаря-спеціаліста відповідно до профілю
захворювання. Замість неповнолітньої особи до закладу охорони
здоров’я також може звернутися один з її батьків або законних
представників. Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) або медична
комісія згідно з рекомендаціями лікаря-спеціаліста: установлює
категорію особи з ООП; визначає особливі умови, які необхідно для
неї створити; ухвалює рішення про видачу форми №  086-3/о, де
зазначено про необхідність створення особливих умов.

Як діяти, якщо ви зазнаєте дискримінації за певними
ознаками у сфері освіти?

В Україні є поширеними випадки дискримінації молоді, яка
представляє різні вразливі групи. Іноді дискримінація виявляється
безпосередньо на рівні навчального закладу або системи освіти в
цілому, проте найчастіше дискримінація виявляється на рівні
стосунків у колективі.

[8] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16/paran4#n4
[9] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36

Дізнатися про допоміжні засоби або спеціальні умови, якими ви
можете скористатися під час ЗНО, можливо у документі «Перелік
особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з
особливими освітніми потребами в пунктах проведення
зовнішнього незалежного оцінювання» [8].

Також при наявності певних захворювань або станів можливо
не складати ЗНО, а вступати до закладу вищої освіти (ЗВО) за
результатами вступних іспитів з певного конкурсного предмета.
Перелік таких станів визначається документом «Перелік
захворювань та патологічних станів, що можуть бути
перешкодою для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання» [9].

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16/paran4#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36


Цькування людини, яка представляє певну етнічну групу, з боку
колективу. 
Цькування людини, яка має інвалідність або певне
захворювання, з боку колективу. 
Відмова викладача долучати людину до певного виду навчальної
діяльності на основі її статі. 
Аутинг (публічне розголошення інформації про сексуальну
орієнтацію або гендерну ідентичність людини без її на те згоди)
людини, яка представляє ЛГБТ-спільноту, перед колективом. 
Відмова викладача називати людину ім’ям та займенниками, які
відповідають її гендерній ідентичності (актуально для
трансгендерних, небінарних та інтерсекс людей). 
Примус до участі у тих релігійних обрядах, які не відповідають
релігійним віруванням людини (враховуючи наявні в Україні
кейси, актуально і для світських закладів освіти). 

Якими можуть бути ці ситуації? Наведемо приклади: 

Якщо ви зазнаєте дискримінації у колективі, про це варто
повідомляти батькам, вчителям, психологу, керівнику навчального
закладу. Якщо дискримінаційні дії здійснює вчитель, варто
звернутися до керівника навчального закладу.

Доволі поширеними є ситуації, коли навчальний заклад ігнорує
певну проблему. Якщо ви зазнаєте фізичних знущань або зазнали
іншого злочину, необхідно звертатися до правоохоронних органів. 

Також можна звернутися до громадських організацій, які надають
допомогу певним дискримінованим групам або Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини [10], Уповноваженого
Президента України з прав дитини [11], освітнього омбудсмена
України [12]. 

[10] http://www.ombudsman.gov.ua/ 
[11] http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/contacts/
[12] https://eo.gov.ua/

http://www.ombudsman.gov.ua/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/contacts/
https://eo.gov.ua/


Захист прав ЛГБТ-людей: «Інсайт» [13]
Спілка молодіжних організацій для захисту прав молоді:
«Національна молодіжна рада України» [14]
Представництво інтересів національних громад: «Конгрес
національних громад України» [15]
Захист прав біженців, осіб без громадянства, внутрішньо
переміщених осіб: «Право на захист» [16]
Гаряча лінія Уповноваженого ВРУ з прав людини: 0 800 50 17 20 

Контакти для звернень: 

 

Що робити у ситуації булінгу? 

Булінг (цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у
психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному
насильстві [17]. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною
стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може
бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю молоді, що
зазнає булінгу. Булінг – це не обов’язково реальна фізична дія, доволі
поширеним є також цькування в інтернеті: погрози, шантажування,
поширення образливих фотографій чи повідомлення. 

Людина, яка зазнавала булінгу, потребує дуже багато часу і ресурсів,
щоб подолати наслідки цього цькування. Надзвичайно важливо не
мовчати про ці ситуації, якщо вони відбуваються.   У таких ситуаціях
варто звертатися до батьків, вчителів, психолога, керівника
навчального закладу. 

Якщо заклад освіти ігнорує випадки булінгу, необхідно звернутися до
правоохоронних органів. Також варто звертатися до освітнього
омбудсмена України [18], звернення приймаються щодо усіх
порушень у сфері освіти. Часто постає питання про те, яким чином
можна довести наявність булінгу.  

[13] https://www.insight-ukraine.org/uk/page/legal-services
[14] https://nycukraine.org/
[15] http://www.kngu.org/
[16] https://r2p.org.ua/
[17] https://mon.gov.ua/ua/tag/protidiya-bulingu
[18] https://zvernennya.eo.gov.ua/

https://www.insight-ukraine.org/uk/page/legal-services
https://nycukraine.org/
http://www.kngu.org/
https://r2p.org.ua/
https://r2p.org.ua/
https://zvernennya.eo.gov.ua/


Телефонувати на Урядову «гарячу лінію» 1545  
Подати електронне звернення до органів виконавчої влади
через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua
Для громадян з порушенням слуху забезпечено можливість
звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 із пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами,
адресованими органам виконавчої влади за допомогою Skype-
зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова
гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3
До Міністерства освіти і науки України: ez@mon.gov.ua
(ознайомтеся із порядком подання електронних звернень [20])
або обрати на сайті номер необхідного підрозділу [21]

На сайті освітнього омбудсмена зазначено, що зйомки на мобільний
телефон (що є збиранням інформації) протиправних дій, що
здійснюється особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням
функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових
або службових повноважень, допускаються без їх дозволу за умови,
що зйомки спрямовані на захист прав людини [19].

Куди звертатися, якщо навчальний заклад відмовляється приймати
вас на необхідну форму навчання або ви зіштовхуєтеся із іншими
проблемами?  
      

[19] https://info.eo.gov.ua/bezpechne-osvtn-seredovishche/
bulng/foto-ta-vdeo-fksatsya-protipravnikh-dy-pd-chas-osvtnogo-protsesu/ 
[20] https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/gromadskosti/zvernennya-gromadyan
[21] https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/kontaktna-informaciya

Національна дитяча гаряча лінія (наразі лінія працює у будні з
12:00 до 20:00): 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного)
або 116 111 (з мобільного) 
Якщо ви або ваші знайомі зіштовхнулися із булінгом онлайн:
https://stop-sexting.in.ua/

 Куди ще можна звернутися?

http://www.ukc.gov.ua/
https://info.eo.gov.ua/bezpechne-osvtn-seredovishche/bulng/foto-ta-vdeo-fksatsya-protipravnikh-dy-pd-chas-osvtnogo-protsesu/
https://info.eo.gov.ua/bezpechne-osvtn-seredovishche/bulng/foto-ta-vdeo-fksatsya-protipravnikh-dy-pd-chas-osvtnogo-protsesu/
https://info.eo.gov.ua/bezpechne-osvtn-seredovishche/bulng/foto-ta-vdeo-fksatsya-protipravnikh-dy-pd-chas-osvtnogo-protsesu/
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/gromadskosti/zvernennya-gromadyan
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/kontaktna-informaciya
https://stop-sexting.in.ua/


Працевлаштування

Ейджизм (дискримінацію за віком) є одним із найпоширеніших видів
дискримінації в Україні. Згідно з соціологічними опитуваннями
станом на 2018 рік 39,7% громадян зазнавали цієї дискримінації,
серед них 33% людей від 18 до 29 років [22]. При цьому, в
оголошеннях (рекламі) про вакансії забороняється зазначати
обмеження щодо віку кандидатів (Закон України «Про зайнятість
населення» , Закон України «Про рекламу»).

У сфері праці заборонено будь-яку дискримінацію, зокрема, пряме
або непряме обмеження прав працівників залежно від від раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального
та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри
чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового
стану, сімейних обов’язків, місця проживання та ін. (КЗпП). Отже,
відмова у прийнятті на роботу, що ґрунтується на вказаних ознаках
(за винятком окремих, установлених законодавством випадків), є
неправомірною. 

Роботодавцям забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються
на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо
народження дітей [23].

Основною формою захисту від дискримінації при прийомі на роботу
є судовий захист. Якщо вас не беруть на роботу через вік, стать тощо,
то ви маєте право звернутися до суду із заявою про відновлення
порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Для цього необхідно звернутися з письмовою вимогою про надання
інформації про причини відмови (відповісти потенційний
роботодавець повинен в рамках Закону України  «Про звернення
громадян»). У випадку, якщо відмова буде необґрунтованою, можна
звернутися до суду, щоб її оскаржити.  

[22] https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/
humanrightsresearch-2018.html 
[23] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text


Претендент це може зробити у тримісячний строк з дня одержання
відмови. Також до суду можна звернутися і через незаконне
звільнення з роботи. 

Також існує інший механізм захисту від дискримінації, окрім судового
захисту. Варто звертатися до Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини, адже він наділений повноваженнями здійснювати заходи
щодо протидії дискримінації, розглядати звернення громадян з цих
питань, зокрема, у трудових відносинах.

З якого віку можна працювати?

Згідно зі ст. 188 КЗпП, приймати на роботу можна осіб, які досягли 16
років. Працевлаштуватися можливо і у 15-літньому віці, проте у
такому разі додатково слід отримати від одного з батьків (особи, яка їх
замінює) письмову згоду. 

Роботодавець має право приймати на роботу осіб з 14 років, але
тільки за одночасного дотримання таких умов: якщо ця особа є
ученицею/учнем загальноосвітньої школи, професійно-технічного
або середньоспеціального навчалього закладу; виконуватиме легку
роботу, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу
навчання; робота виконуватиметься у вільний від навчання час;
отримано згоду одного з батьків або особи, яка їх замінює. Усі вимоги
до працевлаштування молоді встановлюються Кодексом законів про
працю України [24]. 

[24] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Відмова в прийомі на роботу;
Психологічний тиск і цькування з боку колег;
Менший рівень заробітної плати, порівняно із іншими
співробітниками, які є рівними за посадою чи досвідом;  
Небажання керівництва реагувати на скарги щодо цькування з
боку колег; 
Доведення до звільнення або незаконне звільнення.

 Якими є прояви дискримінації у трудовій сфері загалом? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text


Де шукати роботу?

Оголошення про вакансії, зокрема, ті, які не вимагають значного
досвіду роботи, можна легко знайти на наступних сайтах:
https://rabota.ua/, https://www.work.ua/, https://happymonday.ua/. Не
варто також забувати про фріланс: https://www.upwork.com/,
https://kabanchik.ua/, https://freelancehunt.ua/. 

Існують також спеціалізовані групи у соціальних мережах. Варто
розглянути можливості стажування для подальшого вдалого
працевлаштування.

Аналогічні поради є релевантними і для молоді з інвалідністю, проте
важливо ознайомитися з усіма особливостями працевлаштування у
цьому випадку [25]. Таку інформацію надає, наприклад, ГС
«Всеукраїнське громадське  об’єднання «Національна Асамблея
людей з інвалідністю України». 

[25] https://naiu.org.ua/useful/jobs/
[26] https://dsp.gov.ua/
[27] https://www.msp.gov.ua/

Державна служба України з питань праці [26]
Міністерство соціальної політики України [27]
Громадська організація «Трудові ініціативи» [28]

Куди звернутися у випадку порушення трудових прав?

https://rabota.ua/
https://www.work.ua/
https://happymonday.ua/
https://www.upwork.com/
https://kabanchik.ua/
https://freelancehunt.ua/
https://naiu.org.ua/useful/jobs/
https://dsp.gov.ua/
https://www.msp.gov.ua/


Охорона здоров’я 

Самостійний доступ молоді до медичних послуг в Україні досі є
обмеженим. Багато молодих людей мають різноманітні проблеми,
які може вирішити кваліфікована допомога: консультації сімейного
лікаря, психолога або гінеколога. Невпевненість у конфіденційності,
незнання того, де шукати допомоги, призводять до виключення
молоді зі сфери надання медичних послуг. 

Що важливо знати?

Кожна дитина в Україні може отримати безоплатну медичну
допомогу за Програмою медичних гарантій. Для цього в неї має бути
укладена декларація з педіатром чи сімейним лікарем. 

Якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то
підписати декларацію з обраним лікарем (педіатром чи сімейним
лікарем) вона може самостійно. Починаючи із цього віку, ви можете
отримати консультацію в обраного лікаря. Проте для проведення
профілактичних засобів, діагностики, лікування та реабілітації вашої
згоди не достатньо — до 18 років у таких випадках потрібен
письмовий дозвіл батьків. 

Тестування на ВІЛ можна зробити з 14 років, але через протиріччя в
законодавстві клініки іноді відмовляються робити тест без згоди
батьків або повідомляти його результати, якщо підліткам менше 16
років. Не передбачена юридична відповідальність для медиків за
відмову пацієнтові у проходженні тестування чи ненадання медичної
допомоги у зв’язку з його ВІЛ-статусом.

[28] http://trudovi.org/

http://trudovi.org/


Клініка дружня до молоді (безкоштовні послуги для молоді 14-24
років) – представлена у різних містах України. 

«Teenergizer» [30]
«Інсайт» [31]
Клініка дружня до молоді 

«Дружній лікар» [32]
«Діалог хаб» [33]
«100% життя» [34]

Станом на грудень 2020 року ще не було ухвалено Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я» [29], який мав
суттєво розширити доступ молоді до медичної допомоги. 

Куди можна безпечно звернутися за медичною допомогою? 

Де можна отримати психологічну допомогу?

Де можна здати тест на ВІЛ?

[29] https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67795 
[30] https://teenergizer.org/consultations/  
[31] https://www.insight-ukraine.org/uk/page/psychological-services 
[32] https://friendlydoctor.org/ 
[33] https://www.facebook.com/olenapinchukfoundation 
[34] https://prozdorovia.in.ua/khochu-obstezhytys/

За даними опитувань U-Report серед молоді, медичний заклад —
перший в черзі вибору (85,9%), коли молодь потребує тестування чи
ліків. Головне очікування від закладу — конфіденційність (62,6%). 82%
опитаних підлітків проти того, щоб їхні медичні дані передавалися
батькам без їхньої згоди.

Молодь потребує додаткових знань у сфері охорони здоров’я,
найбільш необхідним уроком у школі, присвяченому здоров’ю, є
сексуальна просвіта (32%), надання невідкладної допомоги (28%),
здорове харчування (23%), принципи здорового способу життя (16%).

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67795
https://teenergizer.org/consultations/
https://teenergizer.org/consultations/
https://www.insight-ukraine.org/uk/page/psychological-services
https://friendlydoctor.org/
https://friendlydoctor.org/
https://www.facebook.com/olenapinchukfoundation
https://prozdorovia.in.ua/khochu-obstezhytys/

