
ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

БАЗУЄТЬСЯ НА:

Комплектність навчально-
методичних матеріалів

 Взаємодію 
з батьками 

Підготовку  
вчителів 

Оцінювання 
ефективності навчання 

Кращому міжнародному
і вітчизняному досвіді

Тренінгових 
формах навчання

Розвитку життєвих навичок,  що зменшують 
уразливість до ВІЛ-інфекції 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ

Í À Â × À Í Í ß  Í À  Î Ñ Í Î Â ²  Ð Î Ç Â È Ò Ê Ó  Æ È Ò Ò ª Â È Õ  Í À Â È × Î Ê 
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1. ÏÐÎÅÊÒ ÓÑÏ²ØÍÎ ÂÏÐÎÂÀÄÆÓªÒÜÑß  
Ó ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

Áóêëåò ïðèçíà÷åíî äëÿ äèðåêòîð³â øê³ë, ìåòîäèñò³â, ó÷èòåë³â 
òà àäì³í³ñòðàòîð³â ñèñòåìè øê³ëüíî¿ îñâ³òè. Ç íüîãî ìîæíà ä³çíàòèñÿ:

Ïðîåêò îõîïëþº 
ó÷í³â â³êîì 
â³ä 13 ðîê³â:

• 2003 рік – 72 базові 
школи 35 районів 
області; 

• 2004 рік – кількість 
базових шкіл 
збільшено до192.

Áàçîâ³ øêîëè ïîâí³ñòþ 
çàáåçïå÷åí³ íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íèìè 
ìàòåð³àëàìè 
³ ï³äãîòîâëåíèìè 
â÷èòåëÿìè. Á³áë³îòåêè 
óñ³õ øê³ë îáëàñò³ 
îòðèìàëè êîìïëåêò 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ 
ë³òåðàòóðè

Óçàãàëüíåí³ ðåçóëüòàòè:

• Розроблено типовий проект, який враховує всі 
суттєві умови і фактори ефективної профілактики 
ВІЛ-інфекції

• Розроблено базовий комплект навчально-
методичної літератури

• Відпрацьовано тренінгові методики для навчання 
учнів

• Розроблено процедури оцінювання ефективності 
навчання та якості проекту, отримано результати 
такого оцінювання для 72 шкіл, створено 
комп’ютерну базу даних

• Розроблено типову програму і тренінгові методики 
прискореної підготовки,  яку пройшли 120 вчителів

• Відпрацьовано заходи щодо створення 
сприятливого шкільного середовища 
та забезпечення взаємодії всіх учасників 
(педагогічного колективу, батьків, учнів)

Çà ðåçóëüòàòàìè àïðîáàö³¿ ïðîåêò ðåêîìåíäîâàíî
Êîì³òåòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè  ç ïèòàíü íàóêè ³ îñâ³òè

³ ÌÎÍ Óêðà¿íè  äëÿ ïîøèðåííÿ íà  ³íø³ ðåã³îíè

1. Де  впроваджено проект і що він дає школі.
2. Чому проблема ВІЛ/СНІДу стосується кожного. 
3. Чому школа відіграє провідну роль у профілактиці ВІЛ-інфекції.
4. На чому базуються ефективні профілактичні програми.
5. У чому суть педагогічної методики розвитку життєвих навичок.
6. Що необхідно для впровадження проекту в школі.
7. Чим забезпечено проект.
8. Де отримати додаткову інформацію.
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ÂÈÃÎÄÈ Â²Ä ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ

Ó×ÈÒÅËÜ:

• Підвищує свою кваліфікацію, 
оволодіває сучасними 
педагогічними технологіями

• Отримує більше задоволення 
від своєї праці. На уроках 
і тренінгах учні виявляють 
зацікавленість, в особистому 
ставленні – довіру і вдячність

• Поліпшуються стосунки  
з батьками учнів і колегами 

Ó×Í²:

• Зменшують ризики 
інфікування ВІЛ та 
ІПСШ (інфекціями, що 
передаються статевим 
шляхом)

• Підвищують  рівень  
самоповаги і самоконтролю

• Поліпшуються стосунки  
з учителями і батьками

• У класі створюється 
особлива атмосфера 
дружби, довіри, підтримки

ØÊÎËÀ:

• Здійснює внесок у боротьбу 
з епідемією ВІЛ/СНІДу

• Створює шкільну 
атмосферу, доброзичливу 
до дитини

• Поліпшує якість освіти

• Сприяє зниженню 
рівня правопорушень, 
насильницької поведінки, 
вживання психоактивних 
речовин

ÁÀÒÜÊÈ:

• Відчувають, що діти більш 
захищені

• Спостерігають, як вони 
стають упевненішими  
і відповідальнішими

• Стосунки з дітьми стають 
відвертішими

• Діти пізніше починають 
статеве життя, зменшується 
ризик вживання ними 
алкоголю і наркотиків
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2. ÏÐÎÁËÅÌÀ Â²Ë/CÍ²Äó
ÑÒÎÑÓªÒÜÑß ÊÎÆÍÎÃÎ, ÒÎÌÓ ÙÎ... 

 Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції  та СНІДу спричиняє 
скорочення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг, загострення 
проблем бідності, соціальної нерівності, сирітства. Поширення ВІЛ-інфекції може 
призвести до найбільш катастрофічної епідемії в історії людства, що загрожує 
його сталому розвитку.

“Національна програма України щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 — 2008 роки”

Â²Ë/ÑÍ²Ä ó ñâ³ò³: Øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë/ÑÍ²Äó ó ñâ³ò³

• понад 42 млн. ВІЛ-
інфікованих

• понад 23 млн. померло

• понад 13 млн. дітей-
сиріт 

• Офіційно зареєстровано 
понад 60 тисяч 
ВІЛ-інфікованих

• З них близько 
6 тисяч  дітей

• За даними міжнародних 
експертів, інфіковано 
понад 1,6% дорослого 
населення України

• Якщо ситуація не 
поліпшиться, кількість 
ВІЛ-інфікованих 
у 2010 році зросте 
до 1,4 млн. осіб

Â²Ë/ÑÍ²Ä â Óêðà¿í³: Øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë/ÑÍ²Äó â Óêðà¿í³

×àñòêà ³íô³êîâàíèõ ñòàòåâèì øëÿõîì ïîñò³éíî çðîñòàº â ì³ðó 
âèõîäó ³íôåêö³¿ çà ìåæ³ ãðóï ðèçèêó

ñòàòåâèé (70–80%)

³í’ºêö³éíå âæèâàííÿ íàðêîòèê³â (5–10%)

â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè (7%)

ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ (3%)

ìàí³ïóëÿö³éíèé (0,01%)

³í’ºêö³éíå âæèâàííÿ 
íàðêîòèê³â (69,7%)

ñòàòåâèé 
(21%)

â³ä ìàòåð³ äî 
äèòèíè (8,07%)

íåâ³äîìèé 
(3,54%)

ìàí³ïóëÿö³éíèé 
(0,02%)

ïåðåëèâàííÿ 
êðîâ³ (0,02%)
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Â³ä ïðîáëåìè Â²Ë/ÑÍ²Äó íå ìîæíà ñõîâàòèñÿ, òîìó ùî:

• зростання кількості ВІЛ-інфікованих об’єктивно збільшує ризики інфікування. 
При недотриманні правил гігієни можна інфікуватися навіть у косметичному 
салоні. Найбільш уразливими є  необ і знан і   верстви населення;

• недостатня освіченість породжує безпідставний страх перед ВІЛ, що спричиняє 
стрес, який негативно  позначається на здоров’ї;

• неосвіченість і страх призводять до дискримінації ВІЛ-інфікованих, яка породжує 
напруженість у суспільстві і руйнує міжособистісні стосунки.

Âèë³êóâàòè ÑÍ²Ä ïîêè ùî íåìîæëèâî. 
Àëå óáåðåãòèñÿ â³ä Â²Ë-³íôåêö³¿ ìîæíà, ÿêùî:

• Підвищити  об і знан і с ть   щодо проблеми ВІЛ/СНІДу.

• Сформувати адекватне  с тавлення   до цієї проблеми та ВІЛ-інфікованих.

• Набути необхідні  ум іння  і  навички   безпечної поведінки.

• Посилити  мотивац ію   до здорового способу життя.

3. ×ÎÌÓ  ØÊÎËÀ  Â²Ä²ÃÐÀª  ÏÐÎÂ²ÄÍÓ  
ÐÎËÜ  Ó ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÖ²  Â²Ë-²ÍÔÅÊÖ²¯  

ÑÅÐÅÄ  ÌÎËÎÄ²?

• Масовість. Школа охоплює майже всю учнівську молодь віком до 18 років і є 
одним із найсуттєвіших факторів формування особистості. 

• Превентивність. Навчальні програми дають можливість здійснювати виховний 
вплив ще до того, як у житті молодої людини виникнуть реальні ризики і 
проблеми.

• Ефективність. Упровадження профілактичних програм, в основу яких покладено  
розвиток життєвих навичок, зменшує ризики ВІЛ-інфікування завдяки 
підвищенню обізнаності учнів, їх моральності, адекватних ставлень, позитивних 
намірів, необхідних практичних умінь і навичок. 
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4. ÍÀ ×ÎÌÓ  ÁÀÇÓÞÒÜÑß ÅÔÅÊÒÈÂÍ² 
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈ×Í²  ÏÐÎÃÐÀÌÈ?

 Ефективні профілактичні програми здійснюють комплексний вплив на поведінку 
учнів. Вони спрямовані на формування здорової, просоціальної особистості 
і сприятливого оточення для неї. 

ÏÎÂÅÄ²ÍÊÀ

ÎÒÎ×ÅÍÍß

Переважно матеріальні, 
утилітарні, побутово-вжиткові 

(багато грошей, розваги, 
невгамовне прагнення влади 

чи насолоди...)

Несприятливе
(вороже, агресивне, 
байдуже до потреб 

особистості)

ÐÎÄÈÍÀ
ØÊÎËÀ

ÄÎÇÂ²ËËß

Сприятливе
(дружнє, таке, що враховує 

потреби особистості)

Деструктивна, асоціальна, 
невиправдано ризикована – 

призводить до стресів, 
осуджується навколишніми

Позитивна, просоціальна – 
сприяє здоров’ю, безпеці, 
досягненню життєвої мети

Нерозвинена соціально-
психологічна компетентність 

або маніпулювання 
свідомістю інших

Підсвідомі, ірраціональні 
або свідомі, але пов’язані 

з аморальними цінностями

Фрагментарне і неадекватне 
уявлення про себе, сильно  
завищена або занижена 

самооцінка

Розвинені емоційно-вольові, 
інтелектуальні та  соціальні 

компетентності

Свідомі, раціональні, 
узгоджені з вищими 
загальнолюдськими 

цінностями

Перевага духовних цінностей 
над матеріальними.
Сповідування вищих 
загальнолюдських 

цінностей (любов, гідність, 
справедливість...)

Цілісне й адекватне уявлення 
про себе, позитивне 

сприйняття і ставлення 
до самого себе

Îñîáëèâà óâàãà  ó öèõ ïðîãðàìàõ ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçâèòêó 
æèòòºâèõ íàâè÷îê

ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒ²
(знання +уміння+ навички)

ÏÅÐÅÊÎÍÀÍÍß

Ö²ÍÍÎÑÒ²

²ÄÅÍÒÈ×Í²ÑÒÜ
“Я-концепція”
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Æèòòºâ³ íàâè÷êè – öå çäàòí³ñòü ëþäèíè äî àäàïòàö³¿, 
ïîçèòèâíî¿ ïîâåä³íêè, ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ.

Визначення ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я).

 Іншими словами, життєві навички – це низка соціально-психологічних 
компетентностей, які допомагають людині вести здоровий і продуктивний спосіб 
життя: адекватно сприймати себе і навколишніх, будувати позитивні міжособистісні 
стосунки, критично і творчо мислити, приймати відповідальні рішення, розв’язувати 
проблеми і керувати стресами. 

ÅÌÎÖ²ÉÍÎ-ÂÎËÜÎÂ²:

• самоконтролю

• керування стресами

• мотивації успіху

• гартування волі

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍ²:

• самоусвідомлення і самооцінки

• усвідомлення життєвих цінностей

• визначення життєвої мети  
та планування майбутнього

• аналізу проблем і прийняття 
виважених рішень

• критичного і творчого мислення

• самовдосконалення 

• упевненої і гідної поведінки

• ефективного спілкування

• співпереживання і надання 
допомоги

• розвитку дружніх стосунків

• розв’язання конфліктів

• протистояння негативному 
впливу оточення

• запобігання і протидії 
дискримінації

• колективної роботи

• лідерства

ÑÎÖ²ÀËÜÍ²:

ÆÈÒÒªÂ² ÍÀÂÈ×ÊÈ 
(ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃ²×Í² ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒ²)

Ðîçâèòîê æèòòºâèõ íàâè÷îê âèçíàíî íàéåôåêòèâí³øèì 
ìåòîäîì  ôîðìóâàííÿ çäîðîâî¿ ³ ïðîñîö³àëüíî¿ îñîáèñòîñò³
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5. Ó ×ÎÌÓ ÏÎËßÃÀª ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÉ
ÌÅÒÎÄ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÆÈÒÒªÂÈÕ ÍÀÂÈ×ÎÊ?

 Формування особистої системи 
цінностей учнів відбувається не 

шляхом моралізаторства, а завдяки 
добровільному прийняттю через 
усвідомлення їх реальної вигоди

 Навчання здійснюється 
на ситуаціях, близьких 

до реального життя підлітків, 
з урахуванням рівня їхнього 

розвитку і потреб

Ìåòîä íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ 
ðîçâèòêó æèòòºâèõ íàâè÷îê – 
öå åôåêòèâíà ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ, 
ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ çäîðîâî¿ 
³ ïðîñîö³àëüíî¿ îñîáèñòîñò³. 
Â³í ãàðìîí³éíî ïîºäíóº ôóíêö³¿ 
âèõîâàííÿ (ôîðìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³, 
ö³ííîñòåé, ïåðåêîíàíü, ñòàâëåíü 
³ íàì³ð³â) ç ðîçâèòêîì ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷í³â
(¿õ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê).

 Має превентивний характер. 
Враховує не лише актуальні 
для учнів потреби, проблеми 
і чинники ризику, а й ті, які 
незабаром виникнуть у зоні 

їх найближчого розвитку

 На відміну від звичайних уроків, коли 
вчитель переважно говорить, а учні 
слухають, широко застосовуються 

інтерактивні методи навчання, зокрема 
тренінги. Вони забезпечують активну 

участь кожного,  творчу співпрацю учнів 
між собою і з учителем

Öåé ìåòîä ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ñâîºð³äíîãî “ïîâåä³íêîâîãî 
³ìóí³òåòó” äî íåâèïðàâäàíî ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè âçàãàë³ 

³ äî Â²Ë-³íô³êóâàííÿ çîêðåìà. Éîãî ïîêëàäåíî â îñíîâó ïðîåêòó
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6. ßÊ ÂÏÐÎÂÀÄÆÓÂÀÒÈ 
ÏÐÎÅÊÒ Ó ØÊÎË²?

1. Передбачити у навчальному плані достатню кількість годин: 

• Пропедевтичний курс у межах обов’язкового для 11-річної школи предмета “Основи 
безпеки життєдіяльності” (6 годин за рахунок інваріантної частини типового 
навчального плану). 

• Практичне відпрацювання умінь і навичок на тренінгах (8 годин за рахунок варіативної 
частини типового навчального плану).

 У майбутньому проект планується впроваджувати через предмет “Основи здоров’я”.

2. Здійснити заходи щодо створення сприятливих шкільних умов: 

• За допомогою анкети “Соціально-психологічний портрет учня” вивчають актуальні 
проблеми підлітків. Результати обговорюють на педагогічній раді.  Відповідно до 
виявлених проблем розробляють план виховних заходів.

• У школі організовують творчі конкурси з профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії дискримінації 
і насиллю, за здоровий спосіб життя.

• Створюють можливості для надання учням індивідуальних консультацій. 

3. Забезпечити взаємодію школи з батьками: 

• Перед впровадженням проекту проводять батьківські збори за участю директора, 
класного керівника, вчителя-координатора проекту і, по змозі, лікаря.

• Батьків ознайомлюють з проблемою ВІЛ/СНІДу в Україні, світі і вашому регіоні,  
з особливою небезпекою наркоманії і ранніх статевих стосунків.

• Також їх знайомлять з метою проекту, результатами його впровадження в інших школах, 
методами навчання, комплектом навчальної літератури. 

• Після закінчення курсу батьки висловлюють свої побажання в анкетах зворотного 
зв’язку.

 Як правило, батьки вдячні школі за допомогу у розв’язанні проблеми захисту дітей і активно 
підтримують впровадження проекту. 

4. Організувати проведення уроків-тренінгів: 

• Заняття проводять у формі тренінгів, які дуже позитивно сприймаються учнями, 
заохочують їх до активної участі.

• Особлива увага приділяється таким проблемам, як небезпека раннього початку 
статевого життя, уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій, поведінка в умовах 
тиску і загрози насилля, необхідність толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих. 
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5. Оцінити результати навчання. Проект передбачає три види оцінювання: 

1. Поточне оцінювання здійснюють на уроках і тренінгах. Для оцінювання знань 

застосовують тести і запитання. Уміння оцінюють на модельних ситуаціях. 

2. Оцінювання якості проекту здійснюють за допомогою анкетування його 

учасників – учителів, учнів, батьків. Результати використовують для удосконалення 

навчальних матеріалів і організації навчально-виховного процесу.

3. Оцінювання ефективності проекту дає змогу побачити реальн і  зм іни , що 

відбулися у знаннях, позиціях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках учнів. Його 

здійснюють шляхом анонімного і конфіденційного анкетування за спеціальною 

процедурою “ДО” і “ПІСЛЯ”. Отримані результати є об’єктивним свідченням 

ефективності проекту    çà òàêèìè ïîêàçíèêàìè:

Çíàííÿ Ñòàâëåííÿ, ïîçèö³¿ Íàì³ðè Уміння

% ïðàâèëüíèõ 
â³äïîâ³äåé

Ñåðéîçí³ñòü ñòàâëåííÿ 
äî ïðîáëåìè Â²Ë/ÑÍ²Äó

Íàì³ð íå âæèâàòè 
íàðêîòèêè 

Óì³ííÿ ñêàçàòè 
“í³” ïðîïîçèö³¿ ïðî 
ñåêñóàëüíó áëèçüê³ñòü 

% 
íåïðàâèëüíèõ 
â³äïîâ³äåé

Íåîáõ³äí³ñòü ïðîòèä³ÿòè 
òèñêó ç áîêó îäíîë³òê³â 

Íàì³ð óòðèìóâàòèñÿ 
â³ä ïî÷àòêó 
ñòàòåâîãî æèòòÿ 

Óì³ííÿ ñêàçàòè “í³” 
ïðîïîçèö³¿ âæèòè 
àëêîãîëü

% â³äïîâ³äåé  
«íå çíàþ»

Ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ 
äî â³äêëàäåííÿ ïî÷àòêó  
ñòàòåâîãî æèòòÿ 

Íàì³ð 
âèêîðèñòîâóâàòè 
ïðåçåðâàòèâè ó 
ðàç³ ñåêñóàëüíî¿ 
àêòèâíîñò³ 

Óì³ííÿ ã³äíî ñêàçàòè 
“í³” ³íøèì íåáàæàíèì 
ïðîïîçèö³ÿì 

Íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ 
äî âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ 
ðå÷îâèí 

Óì³ííÿ àäåêâàòíî 
ïîâîäèòèñü ó ðàç³ 
çàãðîçè ñåêñóàëüíîãî 
íàñèëüñòâà 

Ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ 
äî âèêîðèñòàííÿ 
ïðåçåðâàòèâ³â 

Óì³ííÿ ïðèéíÿòè 
â³äïîâ³äàëüíå ð³øåííÿ 
ùîäî âèêîðèñòàííÿ 
ïðåçåðâàòèâ³âÒîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ 

äî Â²Ë-³íô³êîâàíèõ 

% ïðàâèëüíèõ 
â³äïîâ³äåé

Óçàãàëüíåí³ ïîçèòèâí³ 
ñòàâëåííÿ, ïîçèö³¿

Óçàãàëüíåí³ 
ïîçèòèâí³ íàì³ðè

Óçàãàëüíåí³ 
ïîçèòèâí³ óì³ííÿ
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До ПісляДо Після

До Після До Після

Ôðàãìåíò ðåçóëüòàò³â  òåñòóâàííÿ çà ïðîöåäóðîþ “ÄÎ” ³ “Ï²ÑËß” 

• Апостолове – школа міста Апостолове 

• Дніпродз.44 – школа № 44 міста Дніпродзержинська  
(Школа сприяння здоров’ю)

Çíàííÿ:  
ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³

Íàì³ð óòðèìóâàòèñÿ â³ä 
ïî÷àòêó ñòàòåâîãî æèòòÿ

Òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ  
äî Â²Ë-³íô³êîâàíèõ 

Óì³ííÿ ñêàçàòè “í³”  
ïðîïîçèö³¿ âæèòè àëêîãîëü
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7. ×ÈÌ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÎ ÏÐÎÅÊÒ?

1.  Підготовкою тренерів-координаторів проекту на спеціальних курсах.

2.  Базовим комплектом навчально-методичної літератури 
 (для адміністраторів системи освіти, вчителів і учнів).

3.  Повним комплектом матеріалів для оцінювання. Комп’ютерною обробкою
  результатів тестування.

 Підготовку вчителів здійснюють висококваліфіковані тренери 
на спеціальних курсах за 96-годинною програмою. 
У результаті підготовки вчитель:

• отримає цілісне уявлення про проект: його базові ідеї, основні завдання, 
принципи навчання, методи організації навчально-виховного процесу, 
координації дій його учасників, процедури оцінювання;

• отримає базову інформацію про проблему ВІЛ/СНІДу і вичерпні відповіді 
на всі питання про чинники ризику і методи захисту;

• ознайомиться з методом навчання на основі розвитку життєвих навичок;

• оволодіє сучасними методиками інтерактивної групової роботи;

• спільно з іншими курсантами відпрацює базові тренінги;

• отримає базовий комплект навчально-методичної літератури та набір 
анкет для комплексного оцінювання результатів навчання;

• у разі успішного закінчення курсів отримає сертифікат тренера-
координатора проекту
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Вчителі й учні забезпечуються навчально-методичними 
матеріалами, які мають відповідні грифи МОН України.

Ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåëÿ

• Теоретичні засади проекту

• Базова інформація з проблеми ВІЛ/
СНІДу

• Рекомендації щодо організації 
впровадження проекту

• Рекомендації щодо проведення 
уроків-тренінгів

• Завдання для тренінгів

• Матеріали для поточного оцінювання 

Áàçîâ³ ï³äðó÷íèêè

• Відповідно до затвердженої МОН 
України програми з предмета 
“Основи безпеки життєдіяльності” 
розглядаються проблеми 
профілактики наркоманії, ВІЛ/
ІПСШ та здебільшого теоретичні 
аспекти розвитку життєвих 
навичок
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Çîøèò äëÿ ó÷íÿ

²íäèâ³äóàëüí³ ïîñ³áíèêè 

• Містить роздаткові матеріали 
для учнів, необхідні для 
проведення тренінгів

• Містять інформацію, яку 
не прийнято обговорювати 
прилюдно, але яка надзвичайно 
важлива для профілактики ВІЛ/
ІПСШ

• Призначена для індивідуального 
читання

Öèòàòè ç àíêåò ó÷í³â-ó÷àñíèê³â 
ïðîåêòó: 

“Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öþ êíèæêó 
ïîâèííà ïðî÷èòàòè êîæíà ä³â÷èíêà. 
Âîíà äóæå êîðèñíà”

“Äóæå ö³êàâà êíèæêà. Âîíà ïðî 
òå, ùî õî÷åòüñÿ ä³çíàòèñÿ, íå 
çàïèòóþ÷è â äîðîñëèõ”

Äîäàòêîâî ãîòóþòüñÿ ïîñ³áíèêè äëÿ áàòüê³â, øê³ëüíèõ 
ïñèõîëîã³â ³ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â
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Ó 2004/2005 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ïðîåêò 
ïëàíóºòüñÿ âïðîâàäèòè ó øêîëàõ 20  îáëàñòåé Óêðà¿íè

Âè ìîæåòå çðîáèòè ñóòòºâèé âíåñîê
ó ñïðàâó áîðîòüáè ç Â²Ë/ÑÍ²Äîì, ÿêùî îçíàéîìèòå ïåäàãîã³÷íèé 

êîëåêòèâ òà áàòüê³âñüêèé êîì³òåò Âàøî¿ øêîëè ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî 
ì³ñòèòüñÿ â áóêëåò³, ³ çíàéäåòå ìîæëèâ³ñòü äëÿ âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó 

“Øêîëà ïðîòè ÑÍ²Äó”

ÄÅ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÄÎÄÀÒÊÎÂÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²Þ?

01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-Г, НМЦ “Алатон”
49006, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, ДОІППО

м. Київ, факс + 38 044/ 244-28-80, 244-28-81 
м. Дніпропетровськ, тел. + 38 056/ 242-32-50 

E-mail         pharma@alaton.kiev.ua
E-mail         ruslan@into.dp.ua

Цей буклет, а також інші матеріали можна знайти на веб-сторінці
www.v-city.net.ua
www.un.kiev.ua
www.aidsalliance.org.ua
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