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Систематизуємо деякі поняття  

Гендер 

• Соціальна роль, яка 
приписується людині в 
залежності від паспортної статі.  

• У деяких людей їх гендерна 
ідентичність не збігається з 
біологічною статтю та певними 
соціокультурними вимогами у 
даному середовищі.  

 

Стереотипні:  

Маскулінні прояви – мужність, 
захист, фізична сили. 

Фемінні прояви – ніжність, 
поступливість, неконфліктність 
поведінки. 



Гендерна ідентичність  

Стійке усвідомлення людиною своєї 

приналежності до чоловічої (хлопчик або 

чоловік), жіночої (дівчинка чи жінка) або 

альтернативній статі (наприклад, 

трансгендерних осіб, гендерно-

невизначених особистостей (гендерквір) 

тощо). 

                      [Bockting, 1999; 

Stoller, 1964] 

 



Гендерні системи  

Бінарна 

Чоловічий гендер 

Жіночий гендер 

Мультигендерна  
Нескінченна кількість 
варіантів гендера в 
різних комбінаціях 





Гендерна роль, або гендерна самовираження 

  Особливості особистості, зовнішності й поведінки, 

які в даній культурі й історичному періоді 

вважаються чоловічими або жіночими (тобто 

найбільш типові для чоловічої чи жіночої соціальної 

ролі). 

[Ruble, Martin, & Berenbaum, 2006] 



Статистика 

у 1-1,5% людей їх 

гендерна ідентичність не 

збігається з біологічною 

статтю, присвоєною при 

народженні. 



Трансгендерність 

Неспівпадіння гендерної 
ідентичності людини з 
приписаною їй при 
народженні статтю.   

Не є розладом або 
хворобою. 



Гендерна дисфорія  

• дистрес, викликаний невідповідністю між гендерною 
ідентичністю людини і її зареєстрованою при народженні 
статтю (і пов'язаної з ним гендерної роллю і / або 
первинними і вторинними статевими ознаками).  

 
[Fisk, 1974; Knudson, De Cuypere, & Bockting, 2010b] 

 



Медичний кут зору: 

МКХ-10 

Діагноз F64.0 «Трансексуалізм» 
(розлад).  
Бажання жити і сприйматись 
оточуючими як особа 
протилежної статі 
 

 
«Гендерна невідповідність» 
перенесено в розділ «стани, 
що відносять до сексуального 
здоров'я» 
 

МКХ-11 



Причини страждання 

 

 

 

 

 

 

 

Як він/вона – 
бачить себе 

 
Як його/її – 

бачить соціум 
 



Мета роботи психолога з 
підлітком щодо його  ГІ 

– створити простір, де 
напруження, що 
відчуває 
особистість, буде 
зменшуватись.  



Дослідження 

 
• Усвідомлення своє СОГІ 12 років 

 
• Камінг-аут 15 років 

Кампанія проти гомофобії, Польща  



Вік усвідомлення своєї СОГІ серед представників ЛГБТ-
спільноти  

• 57% 11-15 років 

• 21% 6-10 років 

• 14% 16-20 років 

• 4%  Після 20 років 

• 4% 3-5 років 



Страхи ЛГБТ -підлітків 

74% молодих людей  – що друзі перестануть з ними спілкуватись; 

69%  –  бути відторгненими членами родини; 

66%  – появи цькування у школі, і через це проблем у навчанні. 

61% підлітків – проблем у навчанні. 

 

37% відчувають себе нещасливими. 

20-40% частіше опиняються без даху над головую через те, ким вони є. 

 

Ризик вчинення самогубства серед підлітків ЛГБТ вищий у 4 рази.  

 

 



Питання з якими можуть звертатись: 

• Прийняття себе і своєї ідентичності 
• Здійснення камінг-аут (Де? Кому? Як?) 
• Почуття і емоції 
• Депресія через неприйняття свого тіла та соціальний тиск 
• Питання самооцінки 
• Відчуття самотності та ізольованості 
• Стосунки з батьками та рідними 
• Булінг 
• Відсутність прикладів для наслідування 



Як психологу цей простір створити? 

• Толерантна лексика, не використовуємо стигматизуючу та 
дискримінаційну лексику 

• Пропрацювати власні міфи та стереотипи 

• Місгендерінг (звертатись у тому гендері, в якому просить підліток) 

• Не використовувати слова чи дії, що підсилюють дисфорію  

• Якщо щось не розуміємо, запитуємо клієнта, просимо привести 
приклад. 

• Висловлювати свої ідеї про «справжніх» чоловіків і жінок 

• Екзотизація – сприймати людину як щось незвичайне, особливе. 

• Не робити припущень щодо сексуальної орієнтації клієнта. 

  
 



Техніки, з якими ми працюємо 

  
 На консультаціях ви можете 

використовувати весь арсенал технік та 
прийомів що є у вас в професійній 
скарбничці, знову ж таки орієнтуємось на 
індивідуальність клієнта. 



Куди переадресувати: 

Батьків 

ГО «БІ Терго» 

 

https://www.facebook.com/tergouk/ 

https://tergo.org.ua/ 

 

«Дружній лікар» (проєкт ГО «Точка 
опори ЮА» 

https://friendlydoctor.org/ 

Інсайт 

https://www.insight-ukraine.org/ 

Транс*коаліція на пострадянському 
просторі 

https://www.transcoalition.net/ 
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Художні  фільми: 
Де йдеться про гендерну ідентичність: 

• Дівчина з Данії / The Danish Girl, США, 
Велика Британія, 2015 р. 

• Дівчина / Girls, Нідерланди, Бельгія, 2018 р. 

• Стерта особистість/ Boy Erased, Австралія, 
США, 2018 р. 

• Моє життя в рожевому кольорі / Ma vie en 
rose, Бельгія, Франція, Велика Британія, 
1997р. 

• Хлопець як Джейк /A Kid Like Jake, США, 
2018 р. 

• Восьме чуття/ Sense8, США, 2015-2020 
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