
Відносини та статеве 
виховання (RSE)

Освіта в Уельсі змінюється. Учителі й освітні експерти з усього Уельсу 
спільно розробили навчальну програму для Уельсу
Ми повинні допомогти всій молоді досягнути чудових результатів у всіх 
аспектах життя, щоб вони виросли здоровими та впевненими дорослими. 
Освіта повинна заохочувати й підтримувати молодь у повазі до себе та до 
інших, цінуванні різноманітності, а також дати їм змогу побудувати здорові, 
засновані на повазі відносини. 
У новій навчальній програмі, що починається з вересня 2022 року, передбачене 
навчання щодо Відносин та статевого виховання (RSE) відповідно до віку.

Інформація для шкіл, навчальних закладів, 
батьків і опікунів

Молодь повинна мати доступ до інформації, яка 
захистить їх від шкоди. Сюди входить навчання 
про здорові відносини, забезпечення безпеки 
онлайн і офлайн, а також впевненість, щоб 
ставити запитання відповідальним дорослим. 

Навчання з RSE призначене для захисту 
наших дітей і молоді, надання їм підтримки 
для розвитку знань, навичок і поведінки, що 
допоможе їм захищатися протягом усього життя. 

Це має критично важливе значення для 
побудови суспільства, у якому до інших людей 
ставляться з розумінням і співчуттям незалежно 
від їхнього етнічного, соціально-економічного 
походження, обмежених можливостей, статі, 
гендеру чи сексуальної орієнтації.

Що таке RSE?
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Що міститься в Кодексі RSE?
Кодекс навчання щодо відносин та статевого виховання 
(RSE) містить детальну інформацію для шкіл і навчальних 
закладів щодо того, що й коли потрібно вивчати. Ми 
заохочуємо батьків ознайомитися з опублікованим 
Кодексом RSE, де чітко вказано, що та коли будуть вивчати 
їхні діти. Комплексні теми для розробки вашої навчальної програми 
- Hwb (gov.wales)

Велика увага була приділена забезпеченню того, щоб усе навчання з RSE відповідало віку, а залучені до 
його розробки вчителі, зацікавлені сторони та професіонали забезпечили врахування цього в Кодексі. 

Розділ «Відносини та статеве виховання (RSE)» Навчальної програми для Уельсу містить:

• Кодекс RSE – що буде вивчатися й на якому етапі;
• Обов'язкові методичні вказівки – підтримка шкіл у розробці власної навчальної програми з RSE.

Відносини та статеве виховання (RSE) 
відповідно до віку
Згідно із законодавчими вимогами RSE має відповідати віку, у тому числі щодо 
ресурсів, які використовують школи для запровадження RSE.

Кодекс містить такі теми, як безпека онлайн, згода та сексуальне здоров'я, але на відповідних віку 
етапах, щоб учні не вивчали речі, які не відповідають їхньому віку й рівню розвитку.  

Наприклад, у молодшому віці їх навчатимуть ставитися 
один до одного з добротою та співчуттям. У міру 
дорослішання дітей вони почнуть орієнтуватися в таких 
темах, як безпека онлайн, згода та сексуальне здоров'я, 
кожна з яких розглядається чутливим способом. 

Навчання з RSE також передбачає визнання, 
розуміння та відкрите обговорення всіх форм 
дискримінації, насильства, жорстокого поводження 
та зневаги, а також пошук підтримки та порад щодо 
ряду питань у надійних джерел.

Законом також вимагається, щоб RSE було 
об'єктивним, критичним і плюралістичним: це 
означає, що школи й навчальні заклади повинні 
надавати фактичну інформацію та запитання 
про цінності, ряд поглядів на конкретну тему, які 
є поширеними в суспільстві.
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Обов'язкові методичні вказівки є дуже 
чіткими щодо того, що ми очікуємо від 
шкіл тісної співпраці з батьками, щоб 
забезпечити їхнє розуміння того, що 
вивчають діти.

Школи й навчальні заклади повинні встановити 
чіткі лінії комунікації щодо RSE й повинні 
залучати учнів, батьків, опікунів і широку 
спільноту до навчання RSE.

Школи повинні повністю інформувати батьків 
і опікунів про те, що й коли вивчається, 
з можливістю поставити запитання й уточнити.  
Кодекс RSE опублікований із метою 
забезпечення батькам і опікунам чіткого 
розуміння та прозорості того, що та коли 
вивчатимуть їхні діти.

Залучення батьків і опікунів

Корисні посилання:

Посібник із навчальної програми 
для батьків і опікунів 

Список відтворення RSE 

Обов'язкові методичні вказівки 
та кодекс навчання щодо 
відносин та статевого виховання

A guide to the 
new Curriculum 
for Wales 

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Gymraeg. 

This document is also available in Welsh.

ART

1

3

https://hwb.gov.wales/api/storage/4e66c555-73aa-44ee-93e5-1e612906f1d2/220208-parents-carers.pdf
https://hwb.gov.wales/repository/resource/7a72a785-af96-4e50-aa30-8c2f68498be1
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/cross-cutting-themes-for-designing-your-curriculum/#relationships-and-sexuality-education-(rse):-statutory-guidance


Навчання щодо відносин та статевого виховання 
охоплює вивчення здорових відносин, співчуття, 
забезпечення безпеки, а також впевненість, щоб 
ставити запитання відповідальним дорослим. 

Розгляд окремого прикладу:
Початкова школа Blaenymaes, Свонсі

Учні 1 класу початкової школи Blaenymaes у Свонсі вивчали 
питання здорових відносин на занятті в класі з проєктом 
Spectrum у червні 2022 р. Заняття передбачало відповідне до 
віку навчання з таких тем, як згода, різноманітність і відносини. 
Учні взяли участь у таких активностях, як приготування 
«дружнього супу», для розуміння якостей, якими повинен 
володіти хороший друг.

Під час заняття заступник директора 
школи пані Амірат сказала: «Справді 
важливо, щоб ми дбали про добробут 
учнів і виховували їх здоровими та 
впевненими людьми, і я вважаю, що 
навчальна програма з RSE підходить 
для цієї мети. Вони заводять дружбу, 
навчаються проявляти співчуття до інших 
і відчувають себе частиною команди, але 
цінують відмінності інших і розуміють, що 
це нормально, на відповідному віку рівні».

Відео з цим прикладом 
можна переглянути тут:

ПОСИЛАННЯ
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