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Шановна Нелля Григорівна! 

На Ваш лист №2-6/45 від 05.04.2010р. надсилаємо відгук на рецензії щодо 

впровадження проекту «Школа проти СНІДу» 

Ми висловлюємо категоричний протест проти розбещення, розтління молоді 

шляхом впровадження в систему шкільної освіти проекту «Школа проти СНІДу». 

Сьогодні, коли втрачені традиційні моральні цінності та орієнтири, коли 

пропагується культ секту, грошей, брутальної сили, смакування сексуальних 

збочень, сучасна молодь відрізняється надвисоким рівнем домагань і низьким 

поцінуванням праці, школа, сім'я, громадськість повинні допомагати молоді стати 

щасливими, пережити щастя материнства, знайти сенс життя, бути корисними 

суспільству. 

У всі часи люди кохали, одружувались, продовжували свій рід. Віками 

складалися народні традиції, спрямовані на виховання культури між статевих 

взаємин юнаків і дівчат, збагачення умов їх взаємопізнання спілкування. 

Автори названих в рецензіях посібників Т.В.Воронцова і В.С.Пономаренко 

розглядають емоційні між статеві взаємини як сукупність органічних потреб, 

зводять статеві стосунки до фізичної близькості юнака та дівчини, до задоволення 

фізіологічних потреб. 
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Досконала сексуальна техніка ніколи не замінить глибоких почуттів, 

близькості людей, в основі якої - сплав сексуального потягу з почуттям духовного 

єднання закоханих. 

Давній індійський епос стверджує; «Три джерела утворюють пробудження 

людини»: 

- потяги душі народжують дружбу; 

- потяги розуму породжують повагу; 

- потяги тіла породжують бажання. 

Поєднання трьох породжує кохання. 

Початок статевого життя без кохання призводить до поступового 

спустошення емоційно-психологічної сфери інтимного спілкування, примітизує 

статеві переживання. 

Ми не заперечуємо важливість обізнаності молоді з питань фізіології і гігієни 

статевих стосунків, впливу алкоголю, нікотину, венеричних захворювань, СНІДу 

на інтимну близькість і розвиток потомства. 

Проте, роз'яснюючи юнацтву можливі шляхи зараження на СНІД, венеричні 

захворювання, важливо підкреслювати, що не використання презервативів, а 

насамперед вірність постійному партнеру в інтимному житті є надійним засобом 

профілактики захворювання. Вивчення шляхів поширення СНІДу в усьому світі 

показало, що головний резерв цієї смертельної інфекції і перші її жертви - люди, 

що мають невпорядковані статеві зв'язки і схильні до сексуальних збочень. 

А до чого призводять ранні статеві стосунки? 

Всі ми повинні задуматись і відповісти на питання: 

Якими ми хочемо виховати наших синів і дочок? 

Справжніми жінками і чоловіками - мудрими, чуйними, відповідальними, 

освіченими, чи - цинічними, брутальними, аморальними, сексуально 

стурбованими. 

Актуальним і водночас складним завданням психосексуального розвитку 

підлітків є формування здатності кохати, що передбачає поєднання чуттєвості і 

ніжності. 



А.С. Макаренко писав, що людське кохання «не може бути вирощення 

просто із надр простого зоологічного статевого потягу». Сили «любовного» 

кохання можуть бути знайдені тільки в досвіді нестатевої людської симпатії. 

Молодий чоловік ніколи не кохатиме свою наречену й дружину, якщо він не любив 

своїх батьків, товаришів, друзів. І чим більший обшир цієї нестатевої любові, тим 

благороднішим буде й кохання статеве. 

Статеве кохання як соціальне почуття базується не тільки на сексуальній 

чуттєвості, а й на певних моральних засадах взаємин чоловіка і жінки, які 

виховуються впродовж усього життя людини. 

Ми цілком підтримуємо пропозиції та побажання, висловлені рецензентами 

щодо впровадження проекту «Школа проти СНІДу» за програмою «Профілактика 

BIЛ-інфекції в системі шкільної освіти», і вважаємо це неприпустимим, оскільки 

запропоновані методи роботи спеціально дратують і розпалюють підліткову 

сексуальність. 

Вважаємо начальною потребою сьогодення - розробка змісту статевого 

виховання підлітків, що може бути складовою посібника «Основи здоров'я». 

Здійснювати сексуальне виховання школярів повинні високопрофесійні 

фахівці, які глибоко обізнані з проблемами фізіології, психології, педагогіки та 

етики. 

З повагою, 
Директор Київського 
професійно-педагогічного 
коледжу імені Антона Макаренка, 
член-кореспондент АПН України О.І. Щербак 


