
    
 

Агендерність; агендер 

Гендерна ідентичність, що передбачає відсутність відчуття приналежності до будь-

якого гендеру й самоідентифікацію поза межами гендерних систем; людина, що має 

таку ідентичність. 

Андрогінність; андрогін 

Гендерна ідентичність або експресія, в якій одночасно поєднуються прояви 

фемінності та маскулінності; людина, що має таку ідентичність або експресію. 

Андрофілія 

Сексуальний, романтичний або емоційний потяг до людей чоловічої статі або 

гендеру. 

Аромантичність; аромантик 

Відсутність романтичного потягу до будь-яких людей, яка не виключає можливості 

сексуального або емоційного потягу (такого як дружба); людина, якій це властиво. 

Асексуальність; асексуал[ка] 

Відсутність сексуального потягу до будь-яких людей, яка не виключає можливості 

романтичного або емоційного потягу; людина, якій це властиво. 

Аутинг 

Процес, коли сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність людини розкривається 

перед іншими без добровільної згоди на це самої людини. 



 

[Бажані] займенники 

Особові займенники певного граматичного роду або родів, які людина бажає, щоб 

вживалися щодо неї при спілкуванні або згадуванні. Зазвичай відповідають гендерній 

ідентичності людини, проте не обов’язково, залежно від її бажання. 

Бігендерність; бігендер[ка] 

Гендерна ідентичність, що передбачає відчуття приналежності до жіночого та 

чоловічого гендеру одночасно або почергово; людина, що має таку ідентичність. 

Чергування може відбуватися залежно від певних обставин або спонтанно. 

Бісексуальність; бісексуал[ка] 

Сексуальний, романтичний або емоційний потяг до людей жіночої та чоловічої статі 

або гендеру; людина, що має такий потяг. 

Гей 

Чоловік, який має сексуальний, романтичний або емоційний потяг до інших 

чоловіків. 

Гендер 

Сукупність соціально сконструйованих ознак, таких як ролі, гендерна експресія 

(самопрезентація), види діяльності, поведінкові моделі, які зазвичай асоціюються зі 

статтю (в гендерно-бінарній системі - чоловічою або жіночою). 

Гендерквір 

Збірний термін на позначення гендерних ідентичностей, експресій та інших проявів, 

які виходять за межі гендерно-бінарної системи; людина, що має таку ідентичність. 

Іноді використовується як синонім небінарності, проте гендерквір більшою мірою 

передбачає свідому систему переконань, яка відкидає гендерну бінарність як норму, 

причому незалежно від гендерної ідентичності самої людини, що дотримується таких 

поглядів. 

Гендерна дисфорія 

Відчуття дистресу та дискомфорту, яким може супроводжуватися розбіжність між 

гендерною ідентичністю та статевими й гендерними ознаками людини, а також 

пов’язаними з ними суспільними очікуваннями. Може бути чинником до здійснення 

трансгендерного переходу, однак, не є обов’язковою умовою для цього. 

Гендерна експресія 

Зовнішні та поведінкові прояви людини, які сприймаються та оцінюються відносно 

переважних суспільних уявлень про гендер. Вони можуть включати одяг, прикраси, 

стиль поведінки, розмови тощо. 



 

Гендерна ідентичність 

Внутрішнє глибинне відчуття приналежності людини до того чи іншого гендеру, 

який може збігатися (або ні) зі статтю, приписаною цій людині при народженні. 

Гендерна невідповідність 

Назва діагнозу в Міжнародній класифікації хвороб 11 перегляду (запропонованій для 

впровадження) в категорії станів, пов’язаних із сексуальним здоров’ям, який 

пропонується ставити трансгендерним людям, що потребують медичних втручань 

для здійснення трансгендерного переходу. 

Гендерна неконформність 

Наявність у людини проявів, які сприймаються як невідповідні переважним 

суспільним уявленням про гендер, до якого належить ця людина. 

Гендерна роль 

Сукупність соціальних практик (занять, стилів поведінки, способів взаємодії), яка 

зазвичай сприймається в суспільстві як притаманна певному гендеру (в гендерно-

бінарній системі - чоловічому або жіночому). 

Гендерний маркер 

Позначення гендеру або статі людини в її документах посвідчення особи, таких як 

паспорт, свідоцтво про народження тощо. 

Гендерно-бінарна система 

Система суспільних уявлень та переконань, яка передбачає існування виключно двох 

статей: чоловічої та жіночої, з якими жорстко пов’язані відповідні гендери (в т.ч. 

якою має бути жінка чи чоловік, та як себе поводити у суспільстві). 

Гендерфлюїд 

Людина, гендерна ідентичність якої не є сталою, а пливкою, змінною в часі. 

Гетеронормативність 

Система переконань, властива гендерно-бінарній системі, у якій нормою вважається 

лише гетеросексуальна орієнтація та відповідні стосунки, а будь-яка інша - 

відхиленням, що потребує виправлення, викорінення або обмеження в правах. 

Гетеросексуальність; гетеросексуал[ка] 

Сексуальний, романтичний або емоційний потяг до людей протилежної (за 

визначеннями гендерно-бінарної системи) статі або гендеру; людина, що має такий 

потяг. 



 

Гінефілія 

Сексуальний, романтичний або емоційний потяг до людей жіночої статі або гендеру. 

Гомонормативність 

Система переконань як розширення до гетеронормативної системи, у якій 

гомосексуальна орієнтація та відповідні стосунки долучаються до норми в межах її 

установок та інститутів, таких як моногамність та шлюб. 

Гомосексуальність; гомосексуал[ка] 

Сексуальний, романтичний або емоційний потяг до людей тієї ж (зазвичай - за 

визначеннями гендерно-бінарної системи) статі або гендеру; людина, що має такий 

потяг. 

Гомофобія (біфобія, квірфобія, лесбофобія) 

Емоційна відраза, страх, гнів або інші негативні почуття чи прояви, спрямовані проти 

гомосексуальних людей (бісексуальних, квір-людей, лесбійок) або тих, що 

сприймаються як такі. 

Депатологізація [трансгендерності] 

Рух, спрямований на визнання трансгендерності нормальним варіантом людського 

різноманіття, що не є хворобою; зокрема, на вилучення діагнозів, пов’язаних з 

трансгендерністю, із патологічних медичних категорій. 

Драг-квін 

Людина, яка створює сценічний жіночий образ, зазвичай гротескно-фемінний, при 

цьому сама, як правило, не є жінкою. 

Драг-кінг 

Людина, яка створює сценічний чоловічий образ, зазвичай гротескно-маскулінний, 

при цьому сама, як правило, не є чоловіком. 

Жінка 

Людина, яка має жіночу гендерну ідентичність незалежно від її статі та гендерної 

експресії. 

ЖСЖ 

Жінки, які мають секс із жінками. При цьому вони не обов’язково ідентифікують себе 

як лесбійки. 

 



 

Замісна гормональна терапія (ЗГТ) 

Медичне втручання, яке часто буває частиною транс-переходу. Має на меті зміну 

рівнів статевих гормонів в організмі людини, що призводить до відповідної зміни її 

вторинних статевих ознак. Це дозволяє привести вторинні статеві ознаки до стану, 

який краще співвідноситься з її гендерною ідентичністю. 

Інтерсекс 

Збірний термін на позначення таких біологічних та фізіологічних варіацій, коли 

сукупність статевих ознак людини не може бути визначена однозначно як “чоловіча” 

або “жіноча” (за визначеннями гендерно-бінарної системи). 

Камінг-аут 

Процес розкриття своєї сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності перед 

іншими. 

Квір 

Збірний термін на позначення сексуальних орієнтацій та гендерних ідентичностей, 

які виходять за межі гетеросексуальності та цисгендерності. Іноді вживається на 

позначення людей, які свідомо відкидають гетеронормативність, циснормативність і 

взагалі будь-яке унормування гендеру та сексуальності. 

Ключові спільноти 

За визначенням ЮНЕЙДС, суспільні групи, які мають найвищий ризик зараження та 

передачі ВІЛ і водночас найменший доступ до послуг профілактики та медичної 

допомоги через стигму та криміналізацію. Зазвичай до них відносять ЧСЧ, 

трансгендерних осіб, секс-працівниць, споживачів ін’єкційних наркотиків тощо. 

 

Кросдресінг; кросдресер[ка] 

Схильність до переодягання в одяг, який у суспільстві зазвичай приписують іншому 

гендеру, та загалом відтворення його проявів у гендерній експресії; людина, яка до 

цього вдається. Зазвичай вживається по відношенню до чоловіків, що переодягаються 

в одяг, який у суспільстві переважно вважається жіночим. 

ЛГБТ[ІК+] 

Абревіатура: лесбійки, геї, бісексуальні, трансгендерні, інтерсекс, квір-люди та інші. 

Лесбійка 

Жінка, яка має сексуальний, романтичний або емоційний потяг до інших жінок. 



 

Маскулінність 

Характеристика гендерних проявів, які за переважними суспільними уявленнями 

вважаються властивими чоловікам. 

Небінарність; небінарна людина 

Збірний термін на позначення тих випадків трансгендерності, за яких гендерна 

ідентичність людини є іншою, ніж жіноча або чоловіча; людина, якій це властиво. 

Небінарні люди можуть як мати, так і не мати потреби в трансгендерному переході. 

Пансексуальність; пансексуал[ка] 

Сексуальний, романтичний або емоційний потяг до людей незалежно від їх статі або 

гендеру; людина, що має такий потяг. 

Полісексуальність; полісексуал[ка] 

Сексуальний, романтичний або емоційний потяг до людей більш ніж однієї, але не 

будь-якої статі або гендеру; людина, що має такий потяг. 

Прайд 

Публічний захід, зазвичай у формі вуличної ходи, що регулярно проводиться ЛГБТ+ 

спільнотою і слугує для її зґуртування, підвищення видимості в суспільстві та 

просування повістки з досягнення рівних прав за ознаками СОГІ. 

Примусова стерилізація 

Медичні втручання, що мають наслідком безплідність і, у випадку трансгендерних 

людей, ставляться як передумова для отримання доступу до певних прав - як правило, 

до юридичного визнання гендеру. Визнаються такими, що порушують права людини. 

Сексуальна орієнтація 

Індивідуальна внутрішня властивість людини мати сексуальний, романтичний або 

емоційний потяг до людей певної статі або гендеру. 

СОГІ[ЕСО] 

Абревіатура: сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність; експресія, статеві ознаки. 

Стать 

Сукупність біологічних та фізіологічних ознак людини, що стосуються 

репродуктивної та сексуальної сфери. В гендерно-бінарній системі зводиться до 

чоловічої та жіночої. 

 



 

[Трансгендерний] перехід (транзишен) 

Процес зміни статевих та гендерних ознак людини, зазвичай з метою приведення їх 

до стану, який краще співвідноситься з її гендерною ідентичністю. Може містити в 

собі зміну гендерної експресії, юридичне визнання гендеру та медичні втручання зі 

зміни статевих ознак гормональним, хірургічним або іншим шляхом. 

Трансгендерність; трансгендерна людина (трансгендер[ка]) 

Збірний термін на позначення випадків, у яких гендерна ідентичність людини не 

збігається зі статтю, приписаною їй при народженні, або ж коли людина змінює чи 

прагне змінити свої статеві та гендерні ознаки, щоб привести їх до стану, який краще 

співвідноситься з її гендерною ідентичністю; людина, якій це властиво. 

Транс-жінка 

Трансгендерна людина, яка має жіночу гендерну ідентичність. 

 

Транссексуалізм 

Назва діагнозу в Міжнародній класифікації хвороб 10 перегляду (чинній) в категорії 

психічних захворювань, який зазвичай ставлять трансгендерним людям, що 

потребують медичних втручань для здійснення трансгендерного переходу. Термін є 

патологізаційним і не рекомендується для вживання за межами формальних 

медичних контекстів. 

Транссексуальність; транссексуал[ка] 

Застарілий термін на позначення трансгендерності, що походить з медичного 

дискурсу. Зараз іноді може вживатися на позначення тих випадків трансгендерності, 

в яких людина здійснює або прагне здійснити трансгендерний перехід таким чином, 

щоб максимально вписатися в гендерно-бінарну систему; людина, якій це властиво. 

Транс-статус 

Ознака того, що людина є трансгендерною. 

Трансфобія 

Емоційна відраза, страх, гнів або інші негативні почуття чи прояви, спрямовані проти 

трансгендерних людей або тих, що сприймаються як такі. 

Транс-чоловік 

Трансгендерна людина, яка має чоловічу гендерну ідентичність. 

 



 

Фемінність 

Характеристика гендерних проявів, які за переважними суспільними уявленнями 

вважаються властивими жінкам. 

Цисгендерність; цисгендер[ка] 

Відсутність розбіжності між гендерною ідентичністю людини та статтю, приписаної 

їй при народженні, й відповідного бажання змінювати свої статеві та гендерні ознаки; 

людина, у якої приписана стать відповідає гендерній самоідентифікації є 

цисгендерною. Цисгендерність є протилежністю до трансгендерності. 

Циснормативність 

Система переконань, властива гендерно-бінарній системі, у якій нормою вважається 

лише цисгендерність, а трансгендерність - відхиленням, що потребує виправлення, 

викорінення або обмеження в правах. 

Чоловік 

Людина, яка має чоловічу гендерну ідентичність незалежно від її статі та/або 

гендерної експресії. 

ЧСЧ 

Чоловіки, які мають секс із чоловіками. При цьому вони не обов’язково 

ідентифікують себе як геї; ЧСЧ - це сексуальна поведінка, що стосується сексуальних 

практик 

Юридичне визнання гендеру 
 

Процес зміни імені та гендерного маркеру в документах, що посвідчують особу 

людини, на відповідні її гендерній ідентичності. 


