
 

  

ІСТОРІЇ ПРО НАРОДЖЕННЯ 
Методичні  рекомендації 
для вчительства 

   

 КУЛЬТУРИ ДІТОНАРОДЖЕННЯ: 

подорож крізь європейську історію та традиції щодо дітонародження та материнства 



 

 

 

2 

 

 

КУЛЬТУРИ ДІТОНАРОДЖЕННЯ: НЯ: 

ПОДОРОЖ КРІЗ ЄВРОПЕЙСЬКУ ІСТОРІЮ ТА ТРАДИЦІЇ ЩОДО ДІТОНАРОДЖЕННЯ ТА 

МАТЕРИНСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії про народження 

дітонародження 
Методичні рекомендації для вчительства 

 

 

 

 

Христина да Мілано 

Паскуала Мігоне 

Стефанія Шмід-Альтрінгер 

 

Липень 2020 

 

Підтримка Європейською Комісією випуску цього допису не означає схвалення змісту, 
який відображає лише думки авторів. Комісія не несе відповідальність за будь-яке 
використання інформації з цього допису.    



 

 

 

3 

ЗМІСТ 

ВСТУП _________________________________________________________________ 4 

цифровИЙ СТОРІТЕЛІНГ ____________________________________________________ 6 

ЦІННІСТЬ СТОРІТЕЛІНГУ_____________________________________________________ 6 

ВІД АНАЛОГОВОГО ДО ЦИФРОВОГО СТОРІТЕЛІНГУ _________________________________ 9 

ЦИФРОВИЙ СТОРІТЕЛІНГ В КУЛЬТУРАХ НАРОДЖЕННЯ ____________________ 14 

ЧОМУ САМЕ ЦИФРОВИЙ СТОРІТЕЛІНГ? ________________________________ 14 

СЕМІНАРИ З ЦС _____________________________________________________ 16 

ВАРІАНТИ ТЕМ ДЛЯ СЕМІНАРІВ З СТОРІТЕЛІНГ ____________________________ 22 

ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ТА ДЖЕРЕЛА _____________________________________________ 24 

ДАНІ ЩОДО ГЕНДЕРУ, НАРОДЖУВАНОСТІ ТА МАТЕРИНСТВА ________________________ 26 

ОЦІНКА _______________________________________________________________ 35 

ФОКУС-ГРУПИ ___________________________________________________________ 35 

АНАЛІЗ РОЗПОВІДЕЙ ______________________________________________________ 36 

етичні міркування _______________________________________________________ 37 

ВІДБІР УЧАСНИЦЬ/-КІВ ____________________________________________________ 37 

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ____________________________________________________ 38 

АВТОРКИ ______________________________________________________________ 39 

ДОДАТКИ ______________________________________________________________ 41 

ДОДАТОК 1: РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ФОКУС-ГРУПИ _________________________ 41 

ДОДАТОК 2: АНАЛІЗ РОЗПОВІДЕЙ ____________________________________________ 43 

ДОДАТОК 3: ШАБЛОН ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ ___________________________________ 44 

ДЖЕРЕЛА ______________________________________________________________ 47 

 



 

 

 

4 

ВСТУП 
«Культури дітонародження: подорож крізь європейську історію і традиції щодо 

дітонародження та материнства» є проєктом, який співфінансується Європейським 

Союзом в рамках Програми «Creative EUROPE» (2014-2020), сприяє збереженню та 

передачі через мистецтво та культуру традиційних знань та практик пов’язаних з 

процесом народження і материнства як частини європейської нематеріальної 

культурної спадщини.  

 

Проєкт реалізується Interarts (Іспанія) у співпраці з музеями Frauenmuseum Hittisau (Австрія), 

Frauenmuseum Merano (Італія), Музеєм жіночої та гендерної історії (Україна) та асоційованими 

партнерами IAWM (Італія), ECCOM (Італія) та Birth Café Campaign (Німеччина). Проєкт триває з 

листопада 2019 року по квітень 2022 року.  

 

За даними німецьких асоціацій Birth Café Campaign та Hebammen für Deutschland (Акушерки 

Німеччини), відсутність інструментів, а саме історичних досліджень, виставок та адаптованої для 

різних аудиторій інформації, не дозволяє темі вагітності та пологів стати більш зрозумілою для 

різних груп суспільства.  

 

Тому проєкт «Культури дітонародження» ставить собі за мету: 

• посилити спроможність та співпрацю між жіночими музеями в Європі для підвищення 

обізнаності щодо здоров'я жінок, сексуальних та репродуктивних прав; 

• поліпшити міжкультурний діалог та посилити художню співтворчість навколо цінностей та 

практик, пов’язаних із культурою народження, пологів та материнства; 

• зробити доступнішими європейську творчість, мистецтво та нематеріальну культурну 

спадщину, особливо для молоді та мігрантів.  

Проєкт ґрунтується на визнанні залученого до життя суспільства мистецтва ефективним 

способом пояснення та просування тем, які мають особливу соціальну цінність, а також 

залучення різних верств суспільства через їхню участь в процесі. Поширення інформації або 

підняття тем обговорення сприятиме глибшому розумінню означених питань та розвитку 

емоційного інтелекту для пошуку відповідей на них.  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://www.interarts.net/
https://www.frauenmuseum.at/
https://www.museia.it/
https://www.museia.it/
http://www.eccom.it/
https://erzaehlcafe.net/the-birthcafe-campaign/?lang=de
https://www.hebammenfuerdeutschland.de/
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Пересувна виставка «Культури дітонародження», яка виникла завдяки проєкту, покращує 

видимість історичних і культурних знань про народження і пологи, підвищує обізнаність щодо 

найновіших надбань у цій сфері. Наприклад, питання кесарева розтину на вимогу, штучного 

запліднення, селекційних немовлят та інші усебічно розглядаються та критично оцінюються, 

оскільки традиційні знання сповитух, особливо в області вагітності та народження дитини, є 

такими ж цінними, як і досягнення сучасної медицини. Здорова культура народження та пологів 

ідеально поєднує обидва аспекти, і виставка пропонує цілісний підхід до пологів та материнства. 

Історичні експонати комбінуються з сучасними сталими концепціями. Окрім обговорення 

важливих надбань, митці розширюють тему художніми висловлюваннями. 

 

Мета цього посібника – надати тематичні та методичні рекомендації широкому загалу 

вчительства для роботи з означеними темами у закладах освіти. Методичні рекомендації 

переважно задумувались як інструмент для використання у поєднанні з пересувною виставкою 

під час реалізації проєкту в країнах-партнерах. Насправді, це універсальний інструмент, який 

може використовуватись у майбутньому за межами проєкту «Культура дітонародження» в 

школах різних країн. Таким чином, сам інструмент гарантує власну стійкість за межами проєкту, 

одночасно забезпечуючи широке розповсюдження теми та цілей проєкту. У наступному розділі 

представлено цифровий сторітелінг як прийнятна методологія для роботи з цими темами в 

підлітковій аудиторії. В подальших розділах пропонуються контекстуальні дані про гендерні ролі, 

народження, пологи та материнство, потенційні теми, на які слід звернути увагу під час семінарів 

зі сторітелінгу, та інші джерела інформації. Також наведено методологічні інструменти для оцінки 

проведених семінарів з цифрового сторітелінгу. Наприкінці представлено етичні міркування 

щодо участі у семінарах. 

 

 

  

«КУЛЬТУРИ ДІТОНАРОДЖЕННЯ» сприяє збереженню та передачі через 
мистецтво та культуру традиційних знань та практик повязаних з 
народженням, пологами та материнством як частини європейської 

нематеріальної культурної спадщини  
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ЦИФРОВИЙ СТОРІТЕЛІНГ  

ЦІННІСТЬ СТОРІТЕЛІНГУ 

«У своїй нескінченній різноманітності 

форм (розповідь) присутня завжди, в усіх 

місцях, у всіх суспільствах; насправді, вона 

виникла разом з самою історією людства; 

немає та ніколи не було жодного народу 

без розповідей; всі соціальні класи, усі 

верстви суспільства мають свої історії, і 

дуже часто ці історії подобаються людям різного і навіть протилежного культурного походження: 

на розповідь здебільшого не впливає якість літератури. Розповідь присутня в світі як саме життя: 

міжнародна, трансісторична, транскультурна» (Р. Барт 1975: 237). 

 

Сторітелінг – це широко розповсюджена комунікативна практика, що корениться в психічно-

культурній складності людства своїми витоками, мотиваціями та використанням. Тому він цікавий 

на теоретичному та практичному рівні різноманітним дисциплінам, які спрямовано на розуміння 

поширеності та механізмів, його освітньої, соціальної чи навіть терапевтичної ролі. Зазвичай 

сторітелінг складається із повідомлень про факти, події або дії, що здійснено у певний час в 

певному місці людьми  та представлено у формі розповідей, письмових текстів, літературних 

творів, мультимедійних комунікацій, фільмів, музики тощо. Абсолютно в усіх мовах та культурно-

комунікативні кодах присутній сторітелінг: казки, наприклад, містять розповіді з усього світу. 

 

Сторітелінг є характерним для усної/неформальної та офіційної культури включно з художніми 

виразами. Отже, він є загальною виразною рисою усіх, хто збирає та інтерпретує сенсорну 

інформацію, події, емоції та перетворює їх в історії. Структура людського розуму описується 

системною та комплексною теорією. У своєму фундаментальному нарисі «Рамки розуму» (1985) 

Говард Гарднер описує людей як наділених принаймні вісім’ю видами інтелекту: логіко-

математичним, лінгвістичним, просторовим, музичним, кінестетичним, міжособистісним, 

натуралістичним та екзистенціальним. Вони притаманні, хоча і в різних поєднаннях, всім людям 

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ  
 

• Що таке сторітелінг і чому він важливий? 

• Цифровий сторітелінг: створюємо особисті 
історії у цифровому форматі 

• 5 етапів ЦС: брифінг, написання, запис, 
редагування та розповсюдження 

• Чому ЦС? Наративний контроль, 
феміністична методологія, формування 
навичок ІКТ, забезпечення доступу та 
альтернативний інструмент дослідження 

• Основні кроки та концептуальна основа 
семінарів 
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та взаємодіють між собою за допомогою складних механізмів. Для інших науковців людська 

думка ґрунтується на трьох основних видах інтелекту: аналітичному (здатність порівнювати, 

аналізувати оцінювати, запитувати, досліджувати та пояснювати причини), практичному (вміння 

користуватися інструментами та створювати щось конкретне) та творчому (ґрунтується на інтуїції, 

уяві, здатності робити відкриття, виробляти щось нове за допомогою уяви та фантазій). 

Незважаючи на різний рівень розумових здібностей, усі люди наділені наративною 

компетентністю та формами мислення; інші здібності виникають в абстрактній або символічній 

формі (наприклад, формальні дисципліни та мови). Мови, форми міркувань та компетентності 

використовуються в різноманітних формах та в різному контексті. Наративне та символічне 

мислення можуть підтримувати та збагачувати одне одного (Брюнер 1997; 2003).  

 

Абстрактне мислення ідеально підходить для інтерпретації того, що є регулярним, очікуваним, 

нормальним, звичайним, не дивним, буденним; загалом, тим, що ми сприймаємо як належне. 

Навпаки, наративне мислення, яке вплетене e сторітелінг, ідеально підходить для розмови про 

виняткове, надзвичайне, несподіване, незвичне; все це породжує цікавість і хвилювання, які ми 

всі відчуваємо, слухаючи хорошу історію. Отже, розум і серце однаково цінують історії.  

 

Значення сторітелінг також підтверджується в процесі здобуття знань. Логіко-наукове та 

наративне мислення є основними способами, за допомогою яких всі люди структурують своє 

розуміння світу (Брюнер , 1997). Вони набувають різні форми в різних культурах, але жодна 

культура не існує без них. Однак більшість шкіл розглядають наративні мистецтва – пісні, п’єси, 

романи, театр тощо – як щось більш «декоративне», ніж потрібне, як те, що робить наше дозвілля 

приємним. Але ж ми зберігаємо своє культурне коріння та найважливіші переконання у формі 

історій; і найбільше нас захоплює не лише зміст цих історій, але здатність їх розповідати. Навіть 

наш безпосередній досвід, те, що сталося з нами вчора та позавчора, виражається у формі 

історій. Навіть більше, ми представляємо своє життя (в своїй голові та для зовнішнього 

використання) у формі оповіді: швидше за все, сторітелінг має таке саме значення для культурної 

згуртованості, як і для структурування життя людини. 

 

Усі люди, скрізь і в будь-який час, використовували сторітелінг. В неформальній обстановці ми 

розповідаємо історії практично кожну мить нашого повсякденного життя. Навіть діти незабаром 

засвоюють ритм і структуру сторітелінгу. Наш розум збудований для виконання цієї функції. Люди 
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засвоюють/збирають інформацію, спостерігаючи за діями, поведінкою та емоціями своїх ближніх 

через систему «дзеркальних нейронів», яка дозволяє нам розуміти та передбачати дії, рухи та 

наміри інших. Наративне мислення здатне сприймати і створювати зв’язки між послідовностями 

дій та почуттями. 

 

Наративне мислення та сторітелінг можна розуміти як адаптивні механізми, пов’язані із 

соціальними потребами нашого виду. Завдяки цим компетенціям ми можемо повідомляти про 

дії, події, небезпеки, необхідність вжити заходів; ми розбудовуємо соціальні стосунки, ділимось 

емоціями, навчаємо, обмінюємось знаннями та інформацією. З соціальної точки зору, наративна 

форма особливо доречна через свою практичність та безпосередній вплив: вона надає 

інформацію про об’єкт а та послідовність її/його дій, час та місце. Більше того, структура розповіді 

зрозуміла також тим, хто не має сталої формальної культури, тоді як інші виразні, пояснювальні та 

комунікативні форми вимагають практики та тривалого навчання для їх опанування. Здатність 

вигадувати та формулювати історії має адаптивну цінність в своєму потенціалі пояснення 

загадкового та неосяжного через доступні знання, тим самим задовольняючи людську потребу в 

містицизмі.  

 

Культура в будь-якому місці та часі створювала зрозумілі моделі реальності у формі космогонії, 

легенд, міфів та фантастичних історій з універсальними символами. Це також пояснює, чому 

люди цінують сторітелінг більше, ніж опис чи інші виразні форми: опис може підтримувати, 

інтегрувати переказ, але він не має такого ж когнітивного та емоційного значення. На більш 

базовому рівні, сторітелінг цінують тому, що він викликає у розповідача та слухача емпатію, а не 

просто доносить інформацію; тому що він співзвучний із індивідуальним або загальним 

людським досвідом, та стосується аспектів життя, які всі люди можуть розпізнати та відчути. Так 

саме сторітелінг не примушує людей до використання конкретної мови, і може мати декілька 

інтерпретацій та трактувань. Нарешті, сторітелінг потребує натхнення та креативності, таким 

чином, плекає появу нових ідей, історій, трактувань та культурних форм. 

 

Складність сучасних екологічних, соціальних, культурних та технологічних проблем вимагає 

складних форм, нових парадигм та підходів до освіти. Освітні вимоги та необхідні для вирішення 

завдань певного рівня складності компетентності відбиваються у формах системного, 

комплексного, критичного та реляційного мислення. Комплексне та системне мислення вимагає 
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наративного, не абстрактного або символічного стилю. Сторітелінг має потенціал донесення 

сенсів та розуміння рівня складності: він дозволяє пов’язати інформацію та знання, сприйняття та 

емоції, переживання, символічні дані та бачення світу. Сторітелінг лежить в основі народження, 

материнства та психосоціального здоров'я як фундаментальний людський та соціальний досвід. 

За допомогою розповідей ми ділимося своїм досвідом, надіями та страхами, тому додання 

історій про народження, пологи та материнство в шкільне середовище, в якому їх доволі часто 

бракує, дійсно стає на часі.  

 

Можна узагальнити кроки, якими сторітелінг веде оповідачок/-ів та слухачок/-ів, наступним 

чином: 

 

• Контакт 

• Знайомство 

• Занурення 

• Ідентифікація 

• Відрив 

• Дистанціювання 

• Трансформація 

 

За допомогою сторітелінгу ми зміцнюємо розумові здібності, пропонуємо оповідачці/-еві та 

слухачці/-у набуття досвіду комунікацій високого рівня та вчимось: адже цінності, знання, досвід 

можуть бути передані через аналітичне мислення логічного та раціонального типу. 

 

ВІД АНАЛОГОВОГО ДО ЦИФРОВОГО СТОРІТЕЛІНГУ  

Цифровий сторітелінг (ЦС) є творчим процесом, що поєднує мистецтво сторітелінгу та технології з 

метою розробки особистої історії в цифровому форматі: таким чином, комп’ютер із програмним 

забезпеченням для редагування відео та рекордером, стає універсальним інструментом в руках 

оповідачки/-а, яка/який ділиться своєю історією. ЦС виник у США між 1970-ми та 1980-ми роками 

та походив з мистецького руху, спрямованого на забезпечення більш всеохоплюючої участі у 

мистецтві шляхом використання та поширення новітніх технологій. Центр ЦС був створений в 

Берклі, штат Каліфорнія, в 1994 році і зіграв значну роль в розвитку цієї методології. У 

міжнародному контексті для ЦС застосовуються та переробляються різноманітні методи, що 
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відповідають конкретним потребам, наявному програмному забезпеченню або вибраним 

пристроям, таким як планшети та смартфони. 

 

У 2003 році, завдяки проєкту, який фінансується BBC під назвою Capture WALES, багато цифрових 

оповідачок/-ів пройшли навчання. На майстер-класах в Уельсі, Великобританія, було зібрано 

сотні історій та створено інтернет-архів цифрових історій. Порівняно з американською версією, 

відбулись певні зміни в методології, що спростило її та започаткувало теоретичну базу для так 

званої «короткої форми» ВВС. Цей термін застосовується для історій тривалістю не більше 3 

хвилин для текстів до 320 слів та добіркою 15-20 зображень, наданих самими оповідувачками/-

ами. Зазвичай уникають створення відео кліпів, оскільки вони не є центральними для історій, як і 

музика, за винятком випадків, коли вони суттєво пов’язані із історією чи оповідувачкою/-ем. 

Завдяки своєму описовому потенціалу, різнобічності та застосовності в будь-якому контексті – 

мистецтві, освіті, соціальній сфері, охороні здоров’я – ця методологія набула широкого вжитку.  

 

Структура «короткої форми» ВВС передбачає п’ять етапів в рамках 24/30-годинного навчання 

(щонайменше чотири-шість днів): 

Рис.1 - П’ять етапів цифрового сторітелінгу 

 

Джерело: власна інтерпретація «короткої форми» BBC  

 

Хоча ми усіляко рекомендуємо дотримуватися моделі BBC з точки зору структури та тривалості 

семінару, у цьому конкретному контексті ми хочемо підкреслити, що заклади освіти можуть 

скоротити семінар відповідно до своїх потреб і змінити спосіб остаточної презентації історії 

(наприклад, без використання цифрових інструментів, лише в усній чи письмовій формі). Однак, 

важливо дозволити учасницям/-кам глибше зануритись в тему та дослідити власні почуття і 

думки щодо неї, а також залишити простір для певної творчості в процесі створення кінцевого 

продукту. 

1. Інформаційна сесія. Брифінг 

Семінар з ЦС зазвичай починається з брифінгу. Його мета полягає в тому, щоб більш детально 

БРИФІНГ НАПИСАННЯ ЗАПИС РЕДАГУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
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інформувати учасниць/-ків про діяльність, до якої вони будуть залучені, та плану роботи на 

наступні дні. 

 

Слід проілюструвати різні типології цифрових історій, щоб показати учасницям/-кам кінцеві 

результати процесу та різноманітний спектр історій, які можна розробити. Учасниць/-ків слід 

поінформувати про правові наслідки неналежного використання матеріалів, захищених 

авторським правом. Учасницям/-кам пропонується використовувати власний матеріал, оскільки 

важливо захистити оповідувачці/-а (людей та/або організації) від небажаних правових наслідків. 

Наприклад, завжди потрібно використовувати примітку щодо авторства на фотоматеріалах. 

Насправді, відсутність зображень може надихнути людей на проявлення творчості, і результати 

цього є дуже вражаючими. 

 

Другим кроком цього етапу є безпосередній контакт з об’єктом майбутньої історії (це може 

статися на виставці, виставі, у розмові з друзями/батьками/іншими людьми тощо). Після цього 

відбувається обмін враженнями/емоціями/думками, які виникли на другому етапі. 

 

2. Написання 

Вибір історії, яку потрібно розповісти, починається з «кола історій». За допомогою низки ігор 

тренер(к)а допомагає оповідувачці/-у визначити тему історії, яку потім буде представлено у 

цифровому форматі. Історії стосуються змін, що відбулися всередині оповідувачці/-а , вирішення 

конфлікту, певних спогадів або рішення, які змінили професійне чи особисте життя. Семінар з 

сторітелінг починається із повідомлення про безпечне середовище, в якому всі учасниці/-ки 

можуть висловитись без остраху помилитися. Правило полягає в тому, що сказане всередині кола 

залишається всередині кола. Оповідувачці/-у пропонуються ігри з написання історій, за 

допомогою яких вони спочатку творчо ідентифікують історії, надихаючись цікавинками свого 

повсякденного життя. Потім вони діляться досвідом, який стоїть за об’єктами майбутніх історій, з 

групою, і, нарешті, обирають історію, яку хочуть розповісти. Після того, як історію ідентифіковано, 

учасницям/-кам надається недовгий час для написання своїх текстів відповідно до основних 

особливостей «короткої форми». На цьому етапі учасницям/-кам пропонується ділитися між 

собою своїми історіями, щоб переконатися, що вони мають значення та чіткий меседж. Коли 

сценарій завершено, настає черга розкадрування. Це означає, що у файлі Word або на папері 

кожне речення асоціюється із зображенням за обраною послідовністю, яке потім синхронізується 



 

 

 

12 

з голосом оповідачки/-а за допомогою програмного забезпечення для редагування. 

 

3. Аудіозапис 

Коли написання тексту завершено, оповідачки/-і записують власний голос, щоб пізніше 

синхронізувати із зображеннями. Можна використовувати дешеві, але якісні портативні 

диктофони. Запис є важливим етапом: чим точнішим він є, тим менше його потрібно буде 

«очищувати» за допомогою програми для редагування звуку. Більше того, в цифровій історії 

голос оповідувачки/-а веде слухача через образи; саме тому учасниць/-ків просять повторювати 

свої історії знову і знову перед тим, як відбувається запис. Треба говорити повільно, природним 

голосом, дотримуючись пунктуації та вибираючи правильну інтонацію. 

 

4. Редагування 

Цей етап передбачає синхронізацію зображень із звуком за допомогою програм для редагування 

відео. Існують кілька варіантів програмного забезпечення, які відрізняються за якістю та ціною; 

вибір залежить від конкретних обставин. Перевага вільного програмного забезпечення полягає в 

тому, що воно є дуже інтуїтивно зрозумілим і простим, а також економічно ефективним для 

організацій. З іншого боку, професійне програмне забезпечення пропонує більше опцій, але 

однозначно коштуватиме більше і його важче використовувати тим, хто не має попереднього 

досвіду. Бажано застосувати одне і те ж програмне забезпечення для всіх учасниць/-ків та мати 

технічну підтримку, яка допоможе вирішити конкретні проблеми. Цей етап також можна довірити 

зовнішній організації, але важливо, щоб оповідачки/-і відчували контроль над процесом, і щоб 

кінцевий продукт відповідав їхній ідеї, тобто вони мають відчувати себе власницями/-ками 

отриманого продукту. 

 

5. Розповсюдження 

Перегляд і обмін історіями з іншими учасницями/-ками є моментом сильного співпереживання, а 

також привід оцінити важливість всього процесу та прояснити можливі сумніви. Спостереження 

учасниць/-ків можна також зібрати за допомогою анкет на початку, під час семінарів та в кінці 

навчання.  

 

На цей час використання сторітелінг увійшло у вжиток в освіті для сприяння когнітивним та 

навчальним процесам. ЦС дозволяє розвивати та поєднувати декілька навичок: письмові та 

розмовні, використання технологій та художньої чутливості, а також соціальні навички. Не менш 
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важливим є те, що визвольний акт надання голосу власному досвіду має терапевтичне значення, 

оскільки дозволяє розвивати і підтримувати почуття самобутності, надати сенс тому, що 

відбувається у вашому житті, визнати власну здатність долати життєві ситуації та отримати 

визнання цінності вашого досвіду аудиторією. Соціальна та трансформаційна сила цифрового 

сторітелінг є широко визнаною. ЦО є доступним, демократичним та активним інструментом, який 

підкреслює різні типи знань, цінностей, соціальних смислів, культур, особистих та групових 

виражень. Більше того, ЦО грає важливу роль у підтримці прав людини та має інклюзивну силу, 

яка допомагає маргіналізованим або соціально вразливим групам, надаючи їм видимість та 

представляючи їхню індивідуальну та соціальну ідентичність.  

 

Саме завдяки фундаментальній ролі, яку відіграє емоційна частина особистих історій, дуже 

важливо провести різноманітні вправи-криголами на початку семінарів для побудови команди 

та створення середовища, яке сприйматиметься як відкрите та достатньо безпечне для того, 

щоб учасниці/-ки відкрились. 

 

Тому роль фасилітаторки/-а у створенні такого середовища та спрямуванні оповідачок/-ів на 

вірний шлях під час ідентифікації значущої особистої історії та роботі над нею є надзвичайно 

важливою. Допомога оповідувач(к)ам у створенні історії є доволі складним завданням для 

фасилітаторки/-а. Незважаючи на те, що порада викреслити частину історії може здатися 

безглуздою з першого погляду, вимога вживати обмежену кількість слів допомагає творчому 

процесу та спонукає оповідувач(к)ам зосередитися на одному моменті та глибоко вивчити його. 

Те саме стосується обмеження часу, яке характеризує кожен з п’яти етапів: учасницям/-кам 

пропонується зосередитись і виконати все, що потрібно на цьому конкретному етапі протягом 

певного часу, часто спираючись на навички, про які вони навіть не знали, що володіють ними. 

 

Історії (уявлені, розказані) мають велику індивідуальну та соціальну цінність. Вони відіграють 

фундаментальну роль у вивченні мови, набутті та обміні знаннями, формуванні освітніх процесів, 

спільному використанні морально-етичних правил, цінностей та традицій. Вони вносять свій 

внесок у формування або зміцнення особистої ідентичності та самооцінки. Фактично всі люди 

ідентифікують і впізнають себе в процесі «наративного створення Я» (Брунер, 2003) через 

особисті та родинні історії, історії про спільноту та культуру. Формування особистої ідентичності 

також дозволяє краще зрозуміти інших і допомагає створювати або консолідувати соціальні 
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ідентичності та спільну культуру. У свою чергу, різноманітність культурних кодів збагачує 

наративне мислення своїми історіями, традиціями, мовами, освітніми практиками. 

ЦИФРОВИЙ СТОРІТЕЛІНГ В КУЛЬТУРАХ НАРОДЖЕННЯ 

 

ЧОМУ САМЕ ЦИФРОВИЙ СТОРІТЕЛІНГ? 

 

Рис.2 - Методологія ЦС* 

 

 

Джерело: власна інтерпретація програми Women Win 

*Прим. перекладу: Narrative control - контроль за розповіддю; Alt. Research tool - Альтернативний інструмент 

досліджень; Enabling access - Розширення доступу; ICT skils building - Набуття навичок ІКТ; Feminist method - 

Феміністична перспектива 

На відміну від традиційного сторітелінг та сучасної медіа індустрії, ЦС представляє різноманітні 

унікальні аспекти (Women Win, 2020),1 що пояснює вибір цієї методології для проєкту «Культури 

дітонародження»: 

1. Контроль за оповіддю 

Методологія ЦО відрізняється від інших засобів (документальні фільми, широкоформатні 

фільми чи радіо) тим, що оповідач має повний контроль над процесом: учасниця/-к вибирає, 

що саме сказати і як це сказати. Як процес, розповідь своєї історії може мати суттєвий вплив 

 

1 https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project/about-dst 

https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project/about-dst
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на оповідувачку/-а та на слухачок/-ів. Учасниці/-ки активно конструюють та реконструюють 

себе та свої історії в процесі розповіді. 

2. Феміністична перспектива 

Метою розширення прав і можливостей є надання можливості жінкам брати участь у житті 

суспільства, впливати на власну ситуацію та мати рівні з чоловіками можливості. Гарсія Раміло 

з Асоціації прогресивних комунікацій описує цифровий сторітелінг як феміністичний метод, 

оскільки жінки отримують можливість висловити свою думку. Тим самим, розмежування між 

жіночою приватною сферою та чоловічою публічною може бути усунуто, оскільки 

маргіналізовані раніше жінки стають помітнішими за допомогою їхніх цифрових історій. 

Простіше кажучи, процес ламає ієрархію партріархату, передаючи владу сторітелінг жінкам і 

дівчатам, та також надає можливість «висловлюватись». З іншої точки зору, ЦС також можна 

сприймати як феміністичну методологію, що заохочує до спільної дискусії, в якій чоловіки та 

жінки можуть обмінюватися та обговорювати разом свої точки зору, думки та почуття, 

наприклад, щодо створення сім'ї, як спільного досвіду. 

3. Набуття навичок ІКТ 

У процесі участі у семінарі з ЦС та створення історій молоді жінки опановують різноманітні 

технічні навички та навички сторітелінгу, такі як створення сюжетного ланцюжка, здатність 

тримати слухачок/-ів зацікавленими, запис та редагування аудіо, вибір, створення та 

редагування зображень та, нарешті, створення відео. Окрім розширення особистого досвіду, 

мета цього тренінгу полягає в тому, що молоді лідер(к)и ділились цими навичками з іншими 

та інтегрували ЦО у свою суспільну діяльність. 

4. Розширення доступу 

Порівняно із традиційними, цифровий носій є відносно доступною технологією для 

неспеціалістів. Попередній технічний досвід не потрібен для участі у семінарі та створення 

цифрової історії. Для створення та редагування історій використовується непрофесійне 

обладнання та безкоштовні застосунки. Будь-хто може брати участь: неважливий вік, місце 

проживання, рівень освіти. В ідеалі, історії стануть доступними для усіх через архів відкритого 

доступу. 
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5. Альтернативний інструмент досліджень 

Цифрові історії є багатошаровою розповіддю про людський досвід. На відміну від традиційних 

методів дослідження (наприклад, опитування), вони можуть охоплювати такі складні аспекти, 

як зростання, виклики та традиції, які можна розглядати через різні системи моніторингу та 

оцінки. В нашому випадку, ЦС дозволяє інтегрувати особистий досвід та почуття навколо теми 

народження, пологів та материнства та зробити їх настільки ж вагомим джерелом знань, як і 

медичні факти. 

 

 

СЕМІНАРИ З ЦС 

 

 

Семінари з ЦС буде проведено в закладах освіти 

чотирьох країн-учасниць проєкту. Під час 

семінарів підліткам буде запропоновано створити 

ЦС на тему народження, пологів та материнства, 

ґрунтуючись на особистому та родинному досвіді, 

переконаннях, емоціях та спогадах, поділитися 

ними та обговорити з іншими. 

 C nahdran 2020 / Кампанія Birthcafé ©2 

 

Основні етапи та концептуальна основа семінару 

• Ставлення та компетенції тренер(к)а/фасілітатор(ка). У попередньому розділі 

«Цифровий сторітелінг» було розглянуто модель семінару з ЦО «Коротка форма ВВС». Як 

правило, п’ять етапів семінару проводяться протягом щонайменше чотирьох-п’яти днів по 

шість годин, адаптуючи тривалість та послідовність до профілів, мотивації та потреб 

учасниць/-ків. Тривалість можна продовжити за рахунок додаткового часу для навчальних 

візитів, фотографування чи запису. Ідеальна кількість учасниць/-ків - від 8 до 12 людей. 

Для більших груп може знадобитися більше семінарів. Дуже важливо попередньо 

вирішити, якою мовою будуть проводитися семінари та розповідатись історії. 

 

2Несанкціоноване використання цього зображення заборонено. 
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• ЦС є відкритим, творчим процесом, котрий все ще еволюціонує. Історії також 

еволюціонують під час семінарів: учасниця/-к може мати певну ідею для історії на початку 

семінару і наприкінці створити щось зовсім інше. Зміна тривалості етапів та гнучкість в 

організації семінару знадобиться під час роботи з різними аудиторіями. Хтось неохоче 

спілкується про особисте через сором’язливість, невпевненість або несхильність 

розповідати про свої емоції, досвід та переживання. Крім того, відсутність навичок роботи 

з цифровими інструментами може вплинути на планування семінару та створення 

цифрового сторітелінгу. У цій темі потрібна особлива обережність при роботі з травмами. 

Учасниці/-ки можуть мати травмуючий досвід сексуального або іншого насильства, 

психологічні проблеми. Тому гарною ідеєю буде запросити людину з психологічною 

освітою супроводжувати процес пошуку історій. Важливо відкрито повідомити про 

варіанти вирішення подібних ситуацій на початку. Тому тренер(к)а/фасилітатор(ка) 

повинна володіти з певними знаннями, здібностями, увагою, чуйністю, обізнаністю та 

терпінням для проведення цих семінарів. 

• Беручи до уваги аудиторію семінарів та теми для обговорення, може бути корисним 

включити інших дорослих учасниць/-ків, таких як люди з потенційно цікавим досвідом або 

експерток/-ів у ролі сучасних свідків або медіаторок/-ів, щоб вони поділились, наприклад, 

переліком матеріалів для читання або аудіо-візуальним матеріалом, який може надихнути 

та/або заохотити підлітків на етапі мозкового штурму. На цьому етапі рекомендується, 

щоб дівчатка та хлопчики працювали окремо, і потім обмінювалися ідеями та думками з 

іншою статтю. Однак це рішення слід приймати відповідно до культурного контексту та 

того, що самі фасилітатор(к)и вважають кращим підходом.  

• Розпитування батьків або бабусь і дідусів слід заохочувати, але запрошення батьків, з 

іншого боку, має досить гальмуючу дію. Однією з багатьох переваг ЦС є те, що вам не 

потрібно бути експерткою у цій темі: сторітелінг відображає глибоко особистий процес та 

досвід. Однак для цієї теми може бути корисним запросити таких експерток/-ів, як 

акушер(к)и та гінекологині/-и, щоб вони відповіли на питання та прояснили 

непорозуміння. Залежно від предметної області та шкільного класу, цю дуже широку та 

складну тему можна підготувати по-різному: вибрати декілька різноманітних аспектів – 

економічний, психологічний, соціальний, медичний та культурний, чи будь-які інші, що 

може допомогти учням дослідити тему відповідно до своїх можливостей та з повагою до 

емоційних меж, але також спонукатиме до роздумів та створення власних історій. 
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Створення атмосфери відкритості та одночасно делікатності є завданням вчительки/-я або 

тренерки/-а.  

 

Брифінг 

• Створення привітного і звичного фізичного та соціального середовища. Семінар з ЦС – 

це груповий соціальний досвід, заснований на рівності та діалозі між учасницями/-ками , і 

має бути продуктом участі та колективного процесу. Тому семінар з ЦС вимагає, щоб 

фасилітатор(к)и володіли навичками слухати та розповідати. Місце проведення семінару 

має бути гостинним, зручним та заохочуючим, а також має забезпечити можливість 

проведення «кола історій» та визначення місць для етапів індивідуальної роботи. 

• Деякі заходи-криголами (наприклад, пропонування чогось з’їсти чи випити; 

прослуховування музики тощо) можуть допомогти у створенні невимушеної атмосфери.  

• «Презентуй/говори за себе». Слід заохочувати учасниць/-ків представити себе, свої 

роботи, інтереси, захоплення та якості, і для цього варто забезпечити достатньо часу. 

Учасниці/-ки можуть використовувати фотографії, які допоможуть їм сказати щось про 

себе. 

• Наші цілі. Цілі та роль учасниць/-ків у їх досягненні мають бути чітко пояснені та узгоджені. 

Дуже важливо стимулювати активну участь та взаємодію всередині групи, а також 

заохотити впевненість у собі для досягнення мети. Для підживлення процесу можна 

навести приклади ЦС та обговорити їх разом. 

• Колективне дослідження елементів, пов’язаних з основною темою. Такі елементи, як 

предмети (іграшки, фотографії тощо), історії, знання, спогади та емоції, пов’язані з 

народженням (власні або ті, що розповіли батьки) – з посиланням на ті, що експонуються 

на пересувній виставці «Культура народження» – слід дослідити та обговорити, як 

описано вище. Під час цього слід заохочувати вільну інтерпретацію учасницями/-ками, 

допомагаючи їм зосередитись на своїх емоціях, інтересах, спогадах, асоціаціях та інших 

елементах, які можуть бути основою їхніх історій. Важливо заохотити групу 

використовувати всі органи відчуття в процесі дослідження/навчання. 

 

Написання 

• Що для мене є хорошою історією. Мозковий штурм. Фасилітатор(к)/тренер(к)и 

запрошують учасниць-/ків поділитися історією, яку вони люблять (оповіді, кіно, театр, 
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література тощо) та пояснити, чому вони це люблять. Цей етап може стимулювати 

роздуми та усвідомлення привабливих та залучаючих характеристик історії (герої, сюжет, 

точки зору, повідомлення, темп, викликані емоції тощо). Ключові слова можна зібрати в 

хмари слів і записати на фліпчарті. 

• Вправа на сторітелінг: складання історій про предмети. Учасниць-/ків запрошують до 

створення історії про загальні предмети, надані фасилітатор(к)ами. Слід заохочувати 

творчий підхід, уяву та емоційність при створенні цих історій. 

• Пошук вашої історії. Про що ви хочете поговорити? На цьому етапі учасниці/-ки 

вивчають свої перші ідеї щодо власних історій народження. Фасилітаторки/-и можуть 

допомогти їм уявити та окреслити свої історії за допомогою ментальних карт, графічного 

способу конспектування ідей та групування їх навколо центральної теми. Учасниці/-ки 

можуть розмістити основну ідею своєї історії посередині аркуша фліпчарту та 

використовувати різнокольорові ручки, слова, фігури, які «виростають» з центральної ідеї, 

щоб занотувати елементи історії. Таким чином, учасниці/-ки можуть створити картину 

основних моментів своїх історій. 

Учасниці/-ки можуть розпочати з власних особистих історій, розповідати свої історії одна 

одній та формувати текст. Пізніше вони почнуть шукати образи, що супроводжують їхні 

історії; або можна почати із зображень і з них побудувати історію, додавши текст пізніше. 

У кожному випадку принципово важливо, щоб учасниці/-ки ділилися з групою своїми 

особистими історіями, пояснюючи іншим учасницям/-кам сюжет, героїнь/-їв та основну 

думку. Фасилітатор(к)и можуть допомогти процесу, поставивши такі запитання: Хто 

(персонажі), Що (теми та основна думка), Де (місця, приміщення, середовище), Чому 

(проблема, сюжетні запитання), Коли (час) та Кому (кому вони хочуть розповісти історію, 

якою мовою). 

• Структура історії: історії повинні мати початок (вступ, інформацію, заклик до занурення 

у пригоду тощо), середину (сюжетну лінію або викладення вашої позиції, виклики, 

конфлікти, цінності тощо) та закінчення (висновок, зміну, трансформацію, вирішення). 

• Час роздумів: Учасницям/-кам слід надати достатньо часу, щоб вони обміркували та 

написали першу чернетку своїх особистих історій.  

• Коло історій: «Історії рухаються по колу». Може бути корисно пояснити групі, що коло має 

символічне значення і дозволяє учасницям/-кам бачити одна одну і брати участь рівною 

мірою. Коло історій є фундаментальним моментом, протягом якого в групі діляться 
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історіями та особистими почуттями та визначаються центральні питання історії. Вкрай 

важливо встановити довіру в середині групи. Фізичне, емоційне, соціальне та духовне 

благополуччя учасниць/-ків має бути у центрі всіх етапів цього процесу. Необхідно 

створити безпечне середовище: безпека означає почуття спокою та здатність постійно 

висловлюватись без осудження з боку інших. 

Пізніше кожна/-ен матиме змогу розповісти, на якому етапі вона/він зі своїми історіями, а 

фасилітатор(к)и та інші учасниці/-ки надаватимуть зворотній зв'язок. Це є корисною 

вправою - розповідання своїх історій вголос, та потрібно буде повторити це пізніше, під 

час запису. Для цього фасилітатор(к) мають надати конструктивний зворотний зв’язок 

щодо змісту та способу подання історії. Мова відіграє важливу роль у цьому процесі, 

особливо коли ви сидите в групі та берете участь у «колі історій». 

• Вдосконалення своєї історії. Після «кола історій» учасниці/-ки можуть вдосконалити свої 

історії та підготувати другу чернетку сценарію. Тиша та прийнятний час для завершення 

сценарію є важливими. Як правило, текст має містити 250-300 слів. Цілком ймовірно, що 

для дотримання цих обмежень потрібно буде переписати тексти не один раз. 

• Аналіз зображень. Під час «кола історій» чи «кола світлин» учасниці/-ки 

обговорюватимуть відповідність, значення та емоційний вплив зображень/світлин, які 

вони обрали для ілюстрації своїх історій. Усі учасниці/-ки мають надати та отримати відгук 

про виразність та комунікативну цінність зображень для своїх історій. 

• Звук і музика. Учасниці/-ки можуть використовувати звук та музику, щоб збагатити свої 

історії (можна використовувати лише онлайн ресурси із світлинами не захищеними 

авторським правом). 

•  Розкадрування. На цьому кроці треба допомогти учасницям/-кам запланувати, як 

використовувати образи та звуки, та створити оповідь із супроводженням зображеннями. 

Це допоможе їм виявити прогалини та вирішити, як їх заповнити, наприклад, зробивши 

додаткові фотографії, використовуючи малюнки, тексти та символи. Вони можуть записати 

послідовність та віднайти баланс із запланованим часом цифрового сторітелінг (зазвичай 

2-3 хвилини). 

Запис 

• Розповідання історії. Після ряду вправ оповідач(ка) зможе записати свій голос та 

розповісти свої історії. Тут виникає ще один делікатний момент: власний голос у запису 

може виявитись неприємним для людей, які зрідка чують його у запису. Багато людей не 
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звикли чути власні голоси; більше того, негативні емоції можуть впливати на якість та 

виразність голосу. Переконайтеся, що учасниці/-ки розслаблені та спокійні. 

 

Редагування 

• Цей етап буде здійснено професіоналами у сфері ІКТ у співпраці з учасницями/-ками 

семінару. 

 

Обмін історіями та розповсюдження 

• Наприкінці семінарів кожна/ен учасниця/-к розповість свою історію.  

• Розповсюдження історій учасниць/-ків за межами групи є надзвичайно важливим, 

оскільки це дає змогу молодим поколінням озвучувати їх думки по темах, в яких їх 

зазвичай не чують, і забезпечує відповідну інформацію для розробки політики організацій. 

Поширення історій поза групою повинно здійснюватися за згодою учасниць/-ків з 

урахуванням конкретних етичних міркувань (див. розділ «Етичні міркування»). 
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РЕСУРСИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО СТОРІТЕЛІНГУ 

 

У цьому розділі представлено змістовне 

наповнення та методологічне забезпечення 

для семінарів з ЦО. 

 

 

ВАРІАНТИ ТЕМ ДЛЯ СЕМІНАРІВ З СТОРІТЕЛІНГ  

У цьому розділі запропоновано релевантні теми щодо гендеру, народження, пологів та 

материнства. Авторки сподіваються, що така підбірка заохотить мозковий штурм на семінарах з 

питань ЦС, надаючи відправні точки для обговорення та створення історій учасниць/-ків. Немає 

необхідності представляти або обговорювати абсолютно всі перелічені теми, натомість, 

пропонується включати також інші аспекти, які не увійшли до цього розділу, в залежності від 

контексту. Дані, що містяться в інших розділах, також можуть бути корисними для дискусії. 

Вочевидь, всі представлені тут теми закладені в концепцію пересувної виставки «Культура 

дітонародження», яка є одним з основних результатів проєкту. Ці методичні рекомендації 

призначено для використання лише разом з виставкою, використовуючи її відвідування як 

пусковий механізм, відправну точку для подальших обговорень. 

 

I. Гендерні уявлення 

• Основні гендерні поняття 

o Різниця між статтю та гендером 

o Сексуальна ідентичність 

o Сексуальна орієнтація  

o Гендер та здоров'я/гендерна медицина 

 

• Гендерні ролі та уявлення 

o Гендерні уявлення/очікування та стереотипи (зовнішній вигляд, поведінка/навички, 

мова тощо; представництво жінок у ЗМІ та публічність тощо) 

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ  
 

• Запропоновано теми для семінарів з ЦС 

• Цифрові ресурси: зміст та методологія 

• Дані про гендер, дітонародження та 

материнство 
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o Ролі та простір/конфігурації, пов'язані із гендером (пов'язані з 

родиною/батьківством, роботою/кар'єрою, побутом та турботою за членами 

родини тощо) 

o Ефект/наслідки гендерних ролей та уявлень (на індивідуальному, 

міжособистісному та соціальному рівнях; породження диспропорції в інших 

сферах). 

 

• Гендерна (не)рівність на роботі 

o Нерівність доходів, пов’язана зі стратифікацією робочих місць (різниця в оплаті 

праці) 

o Скляна стеля 

o Доступ до професійної кар’єри 

 

• Сексизм та гендернозумовлене насильство  

 

• Форми явного та прихованого сексизму та гендернозумовленого насильства (дискримінація, 

сексуальне насильство, домашнє насильство, репродуктивний примус, відмова в медичній 

допомозі, насильство в охороні здоров'я тощо) 

 

ІІ. Народження, пологи та материнство 

• Спогади та історії навколо власного досвіду 

народження, історії членів родини, близьких друзів 

• Сенси та емоції, пов'язані з народженням, пологами та 

материнством 

• Жінки та материнство (материнство як невід'ємне 

явище, пов'язане з жіночністю/самореалізацією, 

стигматизація жінок, які не хочуть бути матерями тощо)  

• Переконання, установки, страхи та очікування щодо 

народження, пологів та материнства 

C nahdran 2020/ Кампанія Birthcafé ©3 

 

3 Несанкціоноване використання цього зображення заборонено. 
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• Репрезентація народження, пологів та материнства в засобах масової інформації та в 

соціумі 

  

 ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ТА ДЖЕРЕЛА 

Нижче надано джерела, які представляють різні погляди на питання гендеру, народження, 

пологів та материнства. Запропоновано технічні/методологічні ресурси для проведення семінарів 

з ЦС. Рекомендується також додати інші джерела мовами країни проведення семінарів. 

 

Джерела та ресурси, що розглядають питання гендерної рівності, народження, пологів та 

материнства 

• Посібник із гендерної рівності в політиці та освітніх практиках для вчительства. ЮНЕСКО. 

2015 (англійською мовою). Цей посібник містить чіткі визначення за темою гендеру та 

надає пропозиції щодо розробки гендерночутливих політик та навчальних програм: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231646  

• She-Culture. Одним із продуктів проєкту, що координувався ECCOM та фінансувався 

Програмою культури Європейського Союзу на 2007-2013 роки, є кампанія з підвищення 

обізнаності щодо впливу іграшок на гендерне конструювання, в рамках якої місткині з 

п'яти країн зняли фільми за цією темою: http://www.she-culture.com/it/ 

https://www.youtube.com/channel/UC8dWU5rK0c3uq-yU_bMOwhQ 

• Кампанія «Birth Cafe». Це міжнародний некомерційний рух за здорову культуру 

народження. Одна з його цілей полягає в покращенні освіти та інформування молоді 

Європи за допомогою інтеграції їх потреб як майбутніх батьків через особисті 

заохочувальні історії народження і пологів від сучасних свідків, представників інших 

поколінь та експерток/-ів. Кампанія «Birth Cafe» пропонує безкоштовні рекомендації для 

шкіл (інклюзивна концепція з арт-проєктом, допомогою у підготовці, модерації та 

написанні прес-релізу), інформацію про різні варіанти проведення (міні-кафе, тематичні 

кафе, кафе для маленьких науковців, кафе для дівчат чи кафе для хлопців тощо) та 

безкоштовні рекомендації щодо проведення відкритих міжкультурних «кав’ярень 

народження», де можуть зібратись представниці/-ки різних поколінь: 

https://erzaehlcafe.net/the-birthcafe-campaign  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231646
http://www.she-culture.com/it/
https://www.youtube.com/channel/UC8dWU5rK0c3uq-yU_bMOwhQ
https://erzaehlcafe.net/the-birthcafe-campaign
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• Наукове відео з блогером BYTEthinks: Вагітність та народження дитини (кампанія «Birth 

Cafe») (німецькою мовою) https://www.youtube.com/watch?v=UQDSVHwi6PQ 

• Приклади реклами, що експлуатує гендерні стереотипи. 

https://www.youtube.com/watch?v=xifSHMbGSKI&list=PLwEkIP-

2zCbD5K0lNRusplExOnx9zSZM3 

• Жінки перемагають. Організація надає різні послуги та експертизу, спрямовані на 

досягнення гендерної рівності, включаючи технічні та організаційні послуги з процесів 

сторітелінг https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project 

 

Методологічні ресурси 

• Ми-відео – підручник англійською мовою:https://www.youtube.com/watch?v=6ZHhOKmGD-

E 

• Ми-відео – підручник іспанською мовою: https://www.youtube.com/watch?v=LvzkJSa_Lak 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UQDSVHwi6PQ
https://www.youtube.com/watch?v=xifSHMbGSKI&list=PLwEkIP-2zCbD5K0lNRusplExOnx9zSZM3
https://www.youtube.com/watch?v=xifSHMbGSKI&list=PLwEkIP-2zCbD5K0lNRusplExOnx9zSZM3
https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project
https://www.youtube.com/watch?v=6ZHhOKmGD-E
https://www.youtube.com/watch?v=6ZHhOKmGD-E
https://www.youtube.com/watch?v=LvzkJSa_Lak
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ДАНІ ЩОДО ГЕНДЕРУ, НАРОДЖУВАНОСТІ ТА МАТЕРИНСТВА 

 

У цьому розділі представлено кількісні 

дані щодо гендерних ролей, 

народжуваності та материнства у чотирьох 

країнах-учасницях з метою надати дані, що 

сприятимуть дискусіям під час семінарів з 

сторітелінг. 

 

Гендерна рівність стосується рівних прав, 

обов’язків та можливостей жінок і 

чоловіків, дівчат та хлопців. Гендерна рівність передбачає врахування інтересів, потреб та 

пріоритетів як жінок, так і чоловіків, визнаючи різноманітність різних груп жінок і чоловіків. 

Гендерна рівність – це не лише жіноче питання, воно має стосуватися чоловіків і повністю їх 

залучати. Гендерна рівність розглядається як проблема прав людини, як передумова і показник 

стійкого людиноорієнтованого розвитку (UN Women, 2014)4. 

 

Протягом останніх 14 років Індекс глобального гендерного розриву Світового економічного 

форуму5 відстежує розбіжності за чотирма ключовими вимірами (економічна участь, рівень 

освіти, доступ до системи охорони здоров’я й тривалість життя, розширення прав і можливостей 

у політиці), і, водночас, відстежує прогрес у подолання цього розриву з часом. У звіті за 2020 рік 

до рейтингу увійшло 153 країни, що дозволяє порівняти реальність у чотирьох країнах, які нас 

цікавлять. 

 

Загальний Індекс гендерного розриву у країні вимірюється за шкалою від 0 до 1, де 1 представляє 

повний гендерний паритет. Цей показник є багатовимірним та складним, та може надати 

уявлення про реалії кожної з цих країн. У цьому сенсі Іспанія є країною із найбільшою гендерною 

рівністю із загальним балом 0,795, тобто 79,5% розриву ліквідовано на цей час (на 9,3% більше, 

ніж у 2006 році). Таким чином, країна посідає 8 місце із 153 досліджених країн. За нею слідує 

 

4Навчальний центр ООН для жінок (2014). "Глосарій": 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1 
5 https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality 

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ  
 

• Гендерна рівність на роботі 

• Загальні гендерні стереотипи 

• Розподіл хатньої роботи/догляду за членами 
родини 

• Представництво жінок у ЗМІ  

• Важливість паритету прав 

• Вподобання щодо видів шлюбів 

• Дані щодо народжуваності  

• Середній вік жінок при народженні 1-ї дитини 

• Підліткова вагітність 
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Австрія (34 місце) з показником 0,744 (практично такий же, як у 2006 році); Україна (59 місце) з 

показником 0,721 (0,680 у 2006 році) та Італія (76 місце) з показником 0,707 (0,646 у 2006 році).  

 

Придивившись до показників, ми бачимо, що всі країни мають досконалий бал за показником 

рівня освіти, що означає, що вони повністю подолали розрив у рівні письменності та кількості 

учнів у початкових, середніх та вищих  закладах освіти. 

Другим показником з найбільшим значенням рівності є доступ до охорони здоров'я та тривалість 

життя, до якого входить співвідношення статей при народженні та роки тривалості здорового 

життя, за яким всі ці країни ліквідували щонайменше 97% розриву. Україна має найвищий бал 

(0,978; 0,980 у 2006 році), за нею слідує Австрія (0,974; 0,980 у 2006 році), Іспанія (0,972; без змін 

за останні 14 років), та Італії (0,969; 0,972 у 2006 році). 

 

За показником економічної участі, який враховує різні показники участі в трудовій діяльності та 

доходи Україна набирає 73,7% (69,1% у 2006 р.), за нею слідує Іспанія з 68,1% (53,9% у 2006 р.), 

Австрія - 65,9% (55,3% у 2006 р.) та, нарешті, Італія - 59,5% (52,7% у 2006 р.). Хоча розрив значно 

нижчій, ніж за першими двома показниками, покращення також є набагато суттєвішим, особливо 

у випадку Іспанії та Австрії (14,2% та 10,6% відповідно). 

 

Нарешті, за четвертим показником, що вимірює розрив у політичних можливостях та присутність 

жінок у різних політичних інституціях, присутня найбільша гендерна диспропорцією в усіх 

означених суспільствах. Тим не менш, можна відзначити значний прогрес: Іспанія має найвищий 

показник – 52,7% (збільшився на 10,6% з 2006 р.) з одним з 10 урядів у світі з часткою жінок 50% і 

більше, за якою слідує Австрія – 34,4% (28,2% у 2006 році), Італія – 26,7% (8,7% у 2006 р.) та 

Україна – лише 17,1% (5% у 2006 р.). 

 

Спеціальний Євробарометр 4656, хоча до нього не входять дані про Україну, є ще одним цікавим 

джерелом даних, яке досліджує думку громадян ЄС щодо гендерної рівності, з особливим 

акцентом на сферах праці та політики. 

  

 

6 http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/coeuro01/47.dir/coeuro0147.pdf 
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Сприйняття гендерної рівності на роботі* 

  

Джерело: власна розробка на основі даних Спеціального Євробарометра 465 

*Прим. перекладу: вісь абсцис – усього, чоловіки, жінки. Червоним позначено відповідь «так», блакитним- «ні», 

помаранчовим – «не знаю».  

 

Різниця між країнами стає очевидною відразу за відповідями на запитання «Чи вважаєте Ви, 

що гендерна рівність на роботі досягнута в нашій країні?». В Іспанії дві третини населення 

(66%) вважають, що гендерна рівність не була досягнута у сфері праці. В Італії це також 

найчастіша відповідь, але з іншими відсотками: 54% вважають, що у сфері праці немає 

гендерної рівності. В свою чергу, Австрія надає протилежну Іспанії відповідь: тут 65% 

вважають, що у сфері праці досягнуто гендерний паритет. Важливо зазначити, що в кожній 

країні ці пропорції суттєво змінюються залежно від статі респондента: у всіх випадках більша 

частина чоловіків, ніж жінок, вважає, що гендерна рівність на робочих місцях досягнута. 

Різниця у сприйнятті особливо виражена у випадку Італії (20%). 
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Найважливіша роль жінки – догляд за своєю домівкою та родиною 

  

Джерело: власна розробка на основі даних Спеціального Євробарометра 465 

 

*Прим. перекладу: вісь абсцис – нижній рядок: Іспанія, Італія, Австрія, ЄС. Верхній рядок – усього, чоловіки, жінки. 

Червоним позначено відповідь «погоджуюсь», блакитним- «не погоджуюсь», помаранчевим – «не знаю/це залежить».  

 

 

Для аналізу сприйняття загальних гендерних стереотипів, респондентів запитували, чи 

погоджуються вони з наступним твердженням: «»Найважливіша роль жінки – догляд за своєю 

домівкою та родиною». Хоча в означених країнах більшість людей не погоджуються з цією ідеєю, 

частка тих, хто погоджується з нею, все ще є надзвичайно високою (29% в Іспанії, 41% в Австрії та 

51% в Італії), демонструючи статистично значущі відмінності між статтями в останніх двох країнах, 

де чоловіки частіше погоджуються з цим твердженням. 
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Частка виконаної хатньої роботи та догляду за членами родини* 

 

 Джерело: власна розробка на основі даних Спеціального Євробарометра 465 

 

*Прим. перекладу: вісь абсцис – нижній рядок: Іспанія, Італія, Австрія, ЄС. Верхній рядок – усього, чоловіки, жінки. 

Червоним позначено відповідь «жінки витрачають більше часу», блакитним – «чоловіки витрачають більше часу», 

помаранчевим – «чоловіки та жінки витрачають однакову кількість часу».  

 

На запитання про їхнє сприйняття частки виконаної хатньої роботи та догляду за членами родини 

у своїх країнах на сьогодні, більшість респондентів у всіх трьох країнах відповіли, що жінки 

витрачають на цю діяльність більше часу, ніж чоловіки. В Іспанії та Італії принаймні 8 із 10 осіб 

думають так, тоді як у Австрії ця частка падає до 6 із 10. Хоча більшість респондентів кожної статі 

думають саме так, жінки, швидше за все, підтримують це, як показують результати опитування. 
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Сприйняття представництва жінок у ЗМІ та рекламі* 

 

Джерело: власна розробка на основі даних Спеціального Євробарометра 465 

 

*Прим. перекладу: вісь абсцис – нижній рядок: Іспанія, Італія, Австрія, ЄС. Верхній рядок – усього, чоловіки, жінки. 

Червоним позначено відповідь «так, але цю проблему потрібно вирішити», блакитним – «ні, і цю проблему не потрібно 

вирішувати», помаранчевим – «такої проблеми немає», жовтим – «не знаю».  

 

 

Щодо сприйняття представництва жінок у засобах масової інформації та рекламі у власних 

країнах, половина (52%) респондентів в Австрії вважають, що існує проблема в їх зображенні. Цей 

відсоток зростає до 59% у випадку Італії та до 66% в Іспанії. Однак лише близько половини 

респондентів в Іспанії та Італії та третина в Австрії вважають, що це проблема, яку потрібно 

вирішити. Знову ж таки, існують суттєві відмінності у відповідях чоловіків та жінок: у всіх випадках 

жінки бачать те, як вони представлені в засобах масової інформації та рекламі у своїх країнах, 

більш проблематичним, ніж чоловіки, і взагалі вважають це чимось, що потребує вирішення. 

Глобальне опитування громадської думки Pew 20197 надає додаткові дані щодо сприйняття цих 

тем в Італії, Іспанії та Україні.  

  

 

7 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00139_en 
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Важливість рівності прав жінок та чоловіків для країни* 

 

Джерело: власна розробка на основі даних опитування Pew 2019 

 

*Прим. перекладу – Іспанія, Італія, Україна 

 

Незважаючи на те, що існує майже одностайність за цим питанням – приблизно дев'ять з десяти 

осіб у кожній з цих країн вважають важливим, щоб жінки мали однакові права з чоловіками. Хоча 

84% іспанців та 74% італійців вважають це дуже важливим, приблизно лише 6 із 10 вважають це 

важливим в Україні. 

 

Перевага надається традиційним або егалітарним шлюбам* 

 

Джерело: власна розробка на основі даних опитування Pew 2019 

 

*Прим. перекладу: вісь абсцис – Іспанія, Італія, Україна.. Червоним позначено відповідь «традиційний шлюб», блакитним – 

«егалітарний шлюб», помаранчевим – «інше/жоден з них/не знаю».  

 

Нарешті, у всіх трьох країнах перевага віддається егалітарному шлюбу, як видно із відповідей на 

запитання, який шлюб найбільш відповідає їх способу життя: коли чоловік забезпечує родину і 
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дружина піклується про домівку та дітей, або, коли чоловік і дружина мають роботу і разом 

доглядають за домівкою та дітьми. Респонденти з Іспанії найчастіше віддають перевагу 

егалітарному шлюбу (90%), за ними слідує Італія (75%) і, наприкінці, Україна (60%), тобто 

принаймні три з десяти осіб підтримують традиційний шлюб. Однак такі переконання значно 

змінились з 1991 року: 30% іспанців віддавали тоді перевагу традиційному шлюбу, тобто 

спостерігається зниження підтримки такого виду шлюбу на 23 бали. В Італії 35% раніше віддавали 

перевагу традиційному шлюбу, тобто відбулося падіння на 13 балів. Співвідношення також 

суттєво змінилось в Україні, де більшість (53%) висловлювались за традиційні шлюби у 1991 р., 

але пізніше відбулось зниження за цим пунктом на 25 балів. 

 

Згідно з інформацією Іспанського національного інституту статистики (INE), в 2017 році в Іспанії 

народилося 391 930 дітей, що на 4,5% менше порівняно з попереднім роком. Матері-громадянки 

інших держав народили 19,3% дітей у 2017 році та 18,5% у 2016 році. З 2008 року кількість пологів 

зменшилась на 24,6%. В Австрії в 2017 році народилося 87 258 дітей, що на 0,5% менше 

порівняно з попереднім роком. Того ж року в Україні народилося 364 000 немовлят, що на 1% 

менше порівняно з попереднім роком. За даними Італійського національного інституту 

статистики (Istat), у 2017 році в реєстрі населення було зареєстровано 458 151 народжень (на 15 

тис. народжень менше порівняно з попереднім роком). Цифри підтверджують тенденцію до 

зниження, яка розпочалася в останні роки: на 120 000 народжень менше у порівнянні із 2008 

роком. 

 

Середній вік жінок при народженні першої дитини* 

 

Джерело: власна розробка на основі Євростату 2017 

 

*Прим. перекладу: вісь абсцис – Україна, Австрія, Іспанія, Італія, ЄС. 
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У той час як в Іспанії та Італії жінки стають матерями, в середньому, у 31 рік, середній вік дещо 

нижчий у випадку Австрії (29,5) та значно нижчий в Україні, де жінкам, в середньому, 25 років під 

час народження першої дитини. 

 

Частка матерів у віці до 20 років, для яких це перші пологи (% від усіх перших пологів) 

 

Джерело: власна розробка на основі даних ВООЗ 2015-2018 

 

*Прим. перекладу: вісь ординат зверху до низу – Україна, Австрія, Іспанія, Італія, ЄС. 

 

 

Щодо підліткової вагітності8, тоді як в Італії, Австрії та Іспанії від 1 до 2% – матері до 20 років 

(нижче середнього показника в ЄС), ця частка вище у випадку України, де 6% матерів від 

загальною кількості породіль є підлітками. 

 

8 Дані надано ВООЗ відповідно до останнього року, в якому вони доступні для кожної країни (між 2015 і 2018): 
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_592-7040-of-all-live-births-to-mothers-aged-under-20-
years/visualizations/#id=19687&tab=table 

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_592-7040-of-all-live-births-to-mothers-aged-under-20-years/visualizations/#id=19687&tab=table
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_592-7040-of-all-live-births-to-mothers-aged-under-20-years/visualizations/#id=19687&tab=table
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ОЦІНКА 
 

Семінари з цифрового сторітелінгу слід 

оцінювати з використанням підходу, 

спрямованого на оцінку потенційних змін 

у поглядах, ставленні та сприйнятті теми 

учасницями/-ками. Для цього ми 

пропонуємо використовувати 2 інструменти: фокус-групи та аналіз історій. Рекомендації щодо 

обидвох інструментів пропонуються у додатках. 

ФОКУС-ГРУПИ 

Фокус-групи – це групові інтерв’ю, під час яких невелика кількість людей обговорює тему під 

керівництвом модератора. Цей якісний інструмент дозволяє одночасно збирати різні думки, 

забезпечуючи безпечний простір для обміну думками та досвідом на більш глибокому рівні. 

Фокус-групи треба проводити таким чином, щоб учасниці/-ки почували себе у безпечному 

середовищі для обміну думками та враженнями. 

 

У нашому випадку фокус-групи дозволять оцінити семінари з точки зору змісту обговореного під 

час формування історій учнівством та з точки зору досвіду участі у цих семінарах та використання 

методів та інструментів (див. «Додаток 1: Рекомендації з проведення фокус-групи»). 

 

Фокус-групу слід провести наприкінці циклу семінарів. У фокус-групах мають брати участь усі 

учасниці/-ки: школяр(к)и, викладачки/-і та усі інші, хто брав участь у процесі. Фокус-групу слід 

проводити для шести-десяти людей, тоді вона достатньо велика для проведення дискусій, але не 

надто велика для того, щоб хтось не мав можливості висловитись. Якщо у ваших семінарах брали 

участь більше людей, слід розділити їх, тоді проводяться 2 або 3 фокус-групи. Один-два 

модератори мають керувати дискусією, але не пропонувати відповіді, дотримуватись регламенту 

та слідкувати за тим, щоб усі мали змогу висловити свою думку. Місце проведення має бути 

комфортним, учасниці/-ки сидять у колі. 

 

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ 
 

• Оцінка семінарів з ЦС  

o Фокус-групи  

o Аналіз розповідей 
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Для аналізу даних та звітування про результати слід прослухати аудіозаписи та переглянути 

нотатки, зроблені під час фокус-груп. Дані слід систематизувати та аналізувати, дотримуючись 

структури та порядку питань у рекомендаціях за двома основними темами: методологія та 

інструменти ЦС і зміст історій. Напрацювання аналізу, включно з питаннями, за якими учасниці/-

ки дійшли або не дійшли згоди, та загальні висновки мають бути представлені у підсумковому 

звіті. 

 

АНАЛІЗ РОЗПОВІДЕЙ 

Другим інструментом оцінки є систематичний аналіз 

розповідей учасниць/-ків, який базується на вільному 

та творчому вираженні особистого досвіду, думок та 

емоцій. Аналіз розповідей, створених під час 

семінарів, доповнить результати фокус-груп. Аналіз 

має містити такі виміри (див. «Додаток 2: Аналіз 

оповідей»): зміст, креативність та технічні здібності. 

Підсумкову оповідь кожної/-го учасниці/-ка слід 

систематично аналізувати за цими аспектами та 

включати до фінального звіту про оцінку. 

 

 

          C nahdran 2020 / Кампанія Birthcafé ©9 

 

 

 

9 Несанкціоноване використання цієї картинки заборонено. 
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ЕТИЧНІ МІРКУВАННЯ 
У цьому розділі наведено важливі 

етичні міркування щодо учасниць/-ків, 

авторських прав та права власності. В 

будь-якому випадку рекомендації слід 

адаптувати згідно до вимог чинного 

законодавства кожної країни. 

ВІДБІР УЧАСНИЦЬ/-КІВ 

Проєкт «Культури дітонародження» потребує створення безпечної атмосфери та подальшої 

обробки персональних даних, тому етичні міркування є доволі важливими. Слід застосовувати 

існуючі протоколи з метою дотримання етичних норм та захисту учасниць/-ків та неповнолітніх. 

Школяр(к)и, які беруть участь у семінарах та оцінці, мають відповідати наступним критеріям: 

• участь на добровільній основі; 

• можливість дати інформовану згоду; 

• вміння розуміти текст на рівні, який є достатнім для заповнення форми інформованої 

згоди; 

• згода батьків. 

Перш ніж розпочинати семінари, фасилітатор(к)и мають перевірити потенційних учасниць/-ків на 

відповідність цим критеріям та пояснити їм всю відповідну інформацію про проєкт та обробку 

персональних даних для прийняття інформованого рішення про свою можливу участь. 

 

Потенційних учасниць/-ків буде поінформовано про те, що участь у проєкті є безкоштовною і 

вони мають право відкликати свою згоду в будь-який час без будь-яких негативних наслідків. 

Потенційних учасниць/-ків питатимуть, чи виникають у них питання чи сумніви щодо проєкту чи 

обробки персональних даних. Їм буде надано достатньо часу для будь-яких питань та прийняття 

рішення щодо участі. Якщо вони продемонструють розуміння процедур і підтвердять свою 

участь, їм буде запропоновано підписати форму інформованої згоди, яку надано в наступному 

розділі, у двох примірниках: один зберігатиметься у персоналу проєкту, а другий буде передано 

учасниці/-ку. 

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ 

• Етичні міркування 

o Відбір учасниць/-ків 

o Інформована згода 

o Обмін розповідями та 

розповсюдження 

•  
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ІНФОРМОВАНА ЗГОДА 

Інформаційного листа та форму інформованої згоди слід писати державною мовою із 

застосуванням зрозумілих для учасниць/-ків термінів. Учасниця/-к та представниця/-к проєкту 

перед початком семінарів підписують обидва примірника та залишають собі 1 екземпляр.  

Інформаційний лист включає: 

• чіткий опис цілей, методів/процедур оцінки, тривалості та наслідків участі в проєкті; 

• характер участі (чому сама ця/ций учасниця/-к обрана/-ий) та будь-які наслідки (переваги 

або ризики), які можуть бути пов'язані із участю; 

• питання конфіденційності та спосіб обробки даних; 

• заява про те, що участь є добровільною, і вони мають можливість взагалі не брати участь 

або відкликати свою згоду в будь-який час. Слід повідомити про право на остаточне 

видалення даних особи з файлів у разі виходу з процесу; 

• заява про те, що право власності належить розробнику контенту; 

• аспекти, пов’язані з відтворенням контенту; 

• інформація про установу, яка відповідає за проєкт; фінансування, веб-сайт проєкту, 

контактні дані (ім’я, адреса, номер телефону, електронна пошта) особи, до якої слід 

звернутися з будь-якого питання, що викликає занепокоєння щодо проєкту, та 

відповідальної за використання даних особи. 

Шаблон інформованої згоди (див. «Додаток 3») містить усе вищезгадане та підходить для 

адаптації до підписання для участі у семінарах з ЦС і в їх оцінці. Форму підписують школяр/-ка і 

один із батьків. 

 

Обмін розповідями та розповсюдження 

• Наприкінці семінарів учасниці/-ки презентують свої цифрові сторітелінги. 

• Розповсюдження за межами групи (виставки, веб-сайти тощо) робиться із дотримуванням 

етичних міркувань за згодою учасниць/-ків (див. розділ «Етичні міркування»). 
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АВТОРКИ 
 

Христина да Мілано 

Археологиня та музеологиня, президентка ECCOM (Європейський Центр Культурного 

Менеджменту). Ця організація заснована в 1995 році, здійснює науково-дослідні та навчальні 

проєкти з питань соціальної ролі культури та її впливу на процеси навчання впродовж життя у 

культурній сфері на національному та міжнародному рівнях. Брала участь у декількох проєктах та 

дослідженнях, що фінансуються ЄС, зокрема з питань доступу та участі в культурі, розвитку 

аудиторії та соціальної ролі культури в сучасному суспільстві. Пані да Мілано читає лекції 

аспірант(к)ам та магістрант(к)ам, є експерткою європейської культурної політики та програм, 

членкинею ради директорів та віце-президенткою Action Europe з питань культури та ради 

директорів Teatro di Roma. Входить до складу комісії Національної системи музеїв при 

Міністерстві культури Італії. 

 

Паскуала Мігоне 

Соціологиня, яка спеціалізується на якісних дослідженнях, управлінні та моніторингу проєктів у 

культурній сфері, питаннях, що пов’язані з культурною спадщиною, міграцією, участю громадян та 

місцевим розвитком. Входить до складу команди з досліджень та розробки проєктів ECCOM. 

 

 Стефанія Шмід-Альтрінгер 

Гінекологиня, креативна терапевтка, режисерка і наукова журналістка. Вивчала медицину в 

Боннському університеті, кандидатський диплом з відзнакою отримала у 1997 році. Паралельно з 

навчанням здобула кваліфікацію з танцювальної терапії. До 1999 року працювала акушеркою, 

після того стала позаштатною науковою журналісткою та авторкою. Випустила численні 

телевізійні документальні фільми на тему охорони здоров’я та кілька книг, консультує з питань 

загальнонаціонального обстеження, в тому числі щодо здоров'я дітей у Німеччині в Інституті 

Роберта Коха. З 2011 року керує розробкою нових форматів комунікації у галузі охорони здоров’я 

та науки у свої компанії nahdran – health and science communication10. Прикладом втілених 

проєктів є проєкти ЄС ComScience та SPARKS, а також креативний шкільний проєкт, що залучив 

 

10 http://www.nahdran-kommunikation.de/ 

http://www.nahdran-kommunikation.de/
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акушерок «Дізнатись про народження та пологи». Пані Стефані є засновницею кампанії «Birth 

Café». Нещодавно у співпраці з провідним Інститутом гендерної медицини в Німеччині (Charite 

Berlin) видала книгу для жінок «Гендерна медицина - навіщо жінкам потрібні інші ліки». 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1: РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ФОКУС-ГРУПИ  

Матеріали для проведення фокус-групи  

1. Друкована інструкція з проведення 

2. Протокол опитування 

3. Ручки та блокноти за потребою 

4. Диктофон 

5. Форма згоди 

Вітальні слова та рекомендації 

• Дякуємо, що погодились взяти участь у фокус-групі.  

• Метою нашого зібрання є колективне обговорення тем, що виникли під час формування 

ваших особистих історій, а також збір ваших враження від використання методології 

цифрового сторітелінг та застосованих інструментів. 

• Тривалість фокус-групи – близько 60 хвилин. 

• Чи мали ви можливість прочитати форму згоди, яку вам надали, коли ви погодились взяти 

участь у цьому груповому інтерв’ю? У вас є які-небудь питання? [Заберіть підписані 

учасницями/-ками та батьками форми згоди] 

• Все, що ви тут скажете, залишиться конфіденційним. Для захисту конфіденційної 

інформації, ми не будемо пов’язувати ваші імена з тим, що буде сказано під час 

обговорення. 

• Тут немає правильних чи неправильних відповідей, є лише різні точки зору. Вам не 

потрібно узгоджувати вашу думку з іншими, обговорення є метою фокус-групи. Ви маєте з 

повагою ставитись до інших, коли вони діляться своїми думками. Важливо, щоб в кожен 

момент часу говорила лише одна людина, називаючи своє ім’я на початку свого виступу. 

• Прошу вас перевести телефони у беззвучний режим. 

• З практичних міркувань ми хотіли би записати усі розмови. Ви погоджуєтесь з тим, що ми 

будемо робити аудіозапис? [Повідомьте учасниць/-ків, що ви вмикаєте диктофон] [Якщо 

учасники не погоджуються на запис, асистент має вести детальні нотатки] 
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• У вас є запитання перед тим, як ми почнемо? [З усного дозволу групи можна починати 

аудіозапис]. 

Обговорення 

• Самопрезентація 

Перш ніж розпочати обговорення, я попросила би вас коротко представитись. 

 

• Методологія та інструментарій ЦС 

1. Як би ви описали свій досвід участі у цих семінарах? Що ви відчуваєте? 

2. Що вам сподобалось і не сподобалось у процесі? Про що ви дізналися? 

3. Яким був ваш досвід роботи з технічними інструментами? Наскільки вони були корисні 

для представлення ваших історій? 

4. Як можна вдосконалити ці семінари? 

 

• Зміст історій  

5. Які основні ідеї/почуття/роздуми ви хотіли передати у своїй історії? Спробуйте узагальнити 

їх кількома словами. 

6. Наскільки розповіді інших учасниць/-ків надихнули вас? 

7. Наскільки ви відчуваєте/думаєте інакше про народження та материнство після цих 

семінарів? 

Закриття та подяка 

Щиро дякую за ваше бажання поділитись з нами. Вдячна, що ви знайшли час поділитися своїм 

досвідом та думками. 

Перш ніж закінчити розмову, хотіла б спитати, чи є щось, про що ми не встигли поговорити, але 

ви хотіли б поділитися? 

У вас є запитання до мене? 

Ще раз дякую вам за участь! 
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ДОДАТОК 2: АНАЛІЗ РОЗПОВІДЕЙ 

 

Оповідь кожної/-го учасниці/-ка слід систематично аналізувати відповідно до наступних 

компонентів: 

 

• Зміст 

Аналіз тем, досвіду та рефлексій, що містяться в історіях школярок/-ів, та підходи до розуміння 

народження, пологів та материнства, включно з культурними, соціальними та 

емоційними/особистими посиланнями. 

 

• Креативність 

Аналіз творчого аспекту оповідей з точки зору оригінальності ідей, тем, мови та застосованих 

ресурсів. 

 

• Технічні здібності 

Аналіз використання та опанування технічних інструментів/програмного забезпечення в історіях 

школярок/-ів. 
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ДОДАТОК 3: ШАБЛОН ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ 

 

Вас запрошено взяти участь у заходах в рамках проєкту «Birth Culture», який сприяє збереженню 

та передачі через мистецтво та культуру традиційних знань та практик народження, пологів та 

материнства як частини європейської нематеріальної культурної спадщини.  

 

Опис та конфіденційність 

Призначення цього [вставити назву заходу] полягає у [вставити цілі заходу]. Вас обрано для участі 

в цьому заході, оскільки [вставити ознаки, за якими обрано учасницю/-ка]. 

Ми проводимо [вставити опис заходу: семінари з ЦО, фокус-група] 

Через особливості проведення семінарів з ЦО, його результатів та інструментів оцінки вас 

зможуть ідентифікувати інші учасниці/-ки семінарів. Історії будуть поширюватися поза цією 

групою, але ви самі можете вирішити, чи слід включати будь-яку інформацію, за допомогою якої 

вас можна ідентифікувати. Дані фокус-груп та аналіз оповідань усіх учасниць/-ків буде зібрано в 

один файл, який згодом опрацюють. Це означає, що окремі особистості неможливо буде 

ідентифікувати. 

 

Ризики та переваги 

Не існує ризиків, які асоціюються із участю у цих заходах. Ваша участь в них допоможе нашій 

команді краще зрозуміти описані теми. Як зазначалось вище, ваші відповіді залишаться 

анонімними. 

 

З практичних міркувань ми хотіли б [провести аудіо/відео] запис [вставити назву заходу]. Вашу 

особистість неможливо буде пов’язати з вашими висловлюваннями, і записи буде видалено по 

закінченню проєкту. 

 

Права учасниць/-ків 

Участь у цих заходах є добровільною, і ви можете прийняти рішення припинити свою участь 

та/або відкликати свою згоду в будь-який час без зазначення причин та без будь-яких негативних 

наслідків або штрафу. Ви маєте право утриматися від участі у будь-яких етапах або можете не 
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надавати відповіді на будь-яке питання. Ви маєте право на видалення ваших даних з файлів 

проєкту та отримання інформації щодо будь-яких несподіваних знахідок під час проведення 

досліджень. 

 

Право власності на історію, яку сформовано в результаті проведення семінарів, належить вам як 

творцю оригінального контенту. Історії будуть поширюватися поза цією групою, але ви самі 

можете вирішити, чи слід включати будь-яку інформацію, за допомогою якої вас можна 

ідентифікувати. 

 

Установи та контактні дані 

Проєкт співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми «Creative Europe» (2014-2020) 

та реалізується Interarts (Іспанія) у співпраці з музеями Frauenmuseum Hittisau (Австрія), 

Frauenmuseum Merano (Італія), Музеєм жіночої та гендерної історії (Україна) та асоційованими 

партнерами IAWM (Італія), ECCOM (Італія) та Birth Café Campaign (Німеччина). Проєкт триває з 

листопада 2019 року по квітень 2022 року. Якщо у вас є якісь запитання чи сумніви щодо проєкту, 

вашої участі та прав, будь ласка, зв’яжіться з __________________________ 

 

Цим надаю свою згоду на участь у [вставити назву заходу]. 

ПІБ: 

Підпис: 

Дата: 

 

Цим надаю свою згоду на аудіо-/відео запис під час [вставити назву заходу] 

ПІБ: 

Підпис: 

Дата: 

 

Цим надаю cвою згоду на участь моєї дитини або опікуваного у [вставити назву заходу]. 

ПІБ: 

Підпис: 

Дата: 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://www.interarts.net/
https://www.frauenmuseum.at/
https://www.museia.it/
https://www.museia.it/
http://www.eccom.it/
https://erzaehlcafe.net/the-birthcafe-campaign/?lang=de
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Цим надаю cвою згоду на аудіо-/відео запис моєї дитини або опікуваного під час [вставити назву 

заходу]  

ПІБ: 

Підпис: 

Дата: 

 

ПІБ представниці/-ка організаторів заходу: 

Підпис: 

Дата: 
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