
 

Недискримінаційна термінологія 

Перелік часто вживаних недискримінаційних термінів та толерантної лексики з метою посилення інклюзивності та 

недопущення дискримінації, особливо у взаємодії з  вразливими, недостатньо представленими групами людей, 

жінок і чоловіків, хлопців і дівчат, небінарними людьми. 

 

За сексуальною орієнтацією: 

• асексуал/ асексуалка 

• бісексуал/ бісексуалка 

• лесбійка, гомосексуальна жінка 

• гей, гомосексуальний чоловік 

• гетеросексуал/ гетеросексуалка 

ЛГБТ, ЛГБТ+, ЛГБТІ, ЛГБТІК -
спільнота/люди 

гомосексуальність 

гетеросексуальність 

бісексуальність 

гомо-, гетеро-, бісексуальна орієнтація 

трансгендерні люди, трансгендери 

квір 

дрег-квін, дрег-кінг 

кросдресер 

інтерсекс люди 

марш рівності або прайд 

особа або людина з інвалідністю 

особа або людина без інвалідності 

дитина з особливими освітніми 
потребами 

люди з порушеннями слуху 

люди з порушеннями зору 

люди з інтелектуальними 
порушеннями 

люди з психічними порушеннями  

люди з порушенням 
опорнорухового апарату 

люди, які отримали каліцтва 

люди з ампутацією 

чоловік чи жінка "з контузією" 

• люди, які пересуваються в 
колісних кріслах 

• особа, яка рухається в 
колісному кріслі 

жестова мова 

До маломобільних груп 

населення належать:1 

• вагітні жінки; 

• діти до 7-ми років; 

• особи, які 

супроводжують 

малолітніх дітей; 

• люди поважного віку; 

• люди з інвалідністю; 

• люди з постійними 

та/або тимчасовими 

функціональними 

порушеннями 

(фізичними, сенсорними, 

психічними, 

розумовими); 

• люди які отримали 

тимчасову травму або 

хворіють; 

• люди з нестандартними 

розмірами тіла: значно 

більшою або меншою за 

середню масою тіла, 

низького чи зависокого 

зросту; 

• люди, які протягом 

певного часу можуть 

бути неуважними 

(приміром під впливом 

стресу). 

афроукраїнці 

кавказці 

євреї, юдеї; єврейська громада  

роми, сінті; ромська спільнота чи 

громада 

секс-працівниця, секс-працівник 

секс-робітниця, секс-робітник 

жінки та/або чоловіки, які залучені 

в секс-роботу 

впровадження інклюзивного підходу2 

доступність людини до фізичної, 

інформаційної та цифрової 

інфраструктури3 

різні групи молоді, у тому числі вразливі 

та соціально відокремлені групи4 

наркозалежні  

споживачі ін’єкційних наркотиків 

біженці 

внутрішньо-переміщенні особи 

країни, що розвиваються постраждалі від домашнього 

насильства,  

гендерно зумовленого 

насильства та ін. 

 

 
1 Маломобільні групи населення: хто це? | Національна Асамблея людей з інвалідністю України (naiu.org.ua) 
2 Про основні засади молодіжно... | від 27.04.2021 № 1414-IX (rada.gov.ua) 
3 Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | Кабінет 
Міністрів України (kmu.gov.ua) 
4 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №94/2021 — Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua) 

https://naiu.org.ua/malomobilni-grupy-naselennya-hto-tse/#:~:text=%D0%94%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%3A%201%20%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%3B,%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8E%D1%82%D1%8C%3B%20More%20items...%20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-strategiyi-iz-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini-na-period-do-t140421
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-strategiyi-iz-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini-na-period-do-t140421
https://www.president.gov.ua/documents/942021-37337

