
«СНІД –  СПІЛЬНА ТРИВОГА , СПІЛЬНА ТУРБОТА» 
(до 1 грудня -  Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми ) 

 

     Перше офіційне повідомлення про СНІД з’явилося у червні 1981 року. За 

тридцять три роки синдром набутого імунодефіциту та його збудник – вірус 

імунодефіциту (ВІЛ) є чи не найбільш вивченими як з медичної, так і з 

біологічної точок зору. Однак, незважаючи на велетенську кількість інформації, 

величезні обсяги фінансування досліджень, хвороба перетворилася на 

найбільшу епідемію в історії людства і зупинити її поки що не можливо. Як 

показує досвід високорозвинутих країн, найдієвішим засобом протидії 

розповсюдження ВІЛ/СНІДу є активна просвітницька робота. Даний огляд  

інформує  майбутніх освітян з книгами і останніми публікаціями в періодичних 

виданнях, які допоможуть дати достатній рівень знань щодо причин і наслідків 

цієї інфекції та її профілактики. 

     Автори навчального посібника:  ВІЛ/СНІД та формування здорового способу / 

В. П. Поліщук, О. В. Молчанець, Г. В. Коротєєва. - К., 2008. - 175 с. – приділили 

основну увагу біологічній складовій причини СНІДу – вірусу імунодефіциту 

людини. Оскільки, на їхню думку, розуміння рівня ураженості, наслідків і 

проблем пов’язаних з поширенням вірусної інфекції,  веде до розуміння 

необхідності дотримання здорового способу життя.   

       Уберегти майбутнє нації від загрози ВІЛ-інфекції, - обов’язок не лише 

медиків  , але й школи і сім’ї. Провівши дослідження соціологи дійшли 

висновку, що розмови про небезпеку СНІДу в родинах дуже рідкісні. Щоб 

батьки могли компетентно обговорити з дітьми таку складну, але нагальну 

проблему, потрібно їх самих озброїти необхідними знаннями. Педагогічні й 

психологічні основи таких знань може дати школа, класний керівник. В цьому 

допоможуть інформаційно-методичні матеріали для класного керівника: Школа 

проти СНІДу / упоряд. І.О. Олендер. - Тернопіль : Мандрівець, 2006. - 126 с. 

      За даними ВООЗ 67% з усіх хворих на  ВІЛ-інфекцію становлять споживачі 

наркотиків, тому проблема СНІДу тісно переплетена з проблемою наркоманії.. 

Зважаючи на ці обставини рекомендуємо методичний посібник:  Методичний 

посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному 

середовищі: для лідерів з числа підлітків, молоді, вчителів, батьків / ред. Б. П. 

Лазаренко, І, М. Пінчук. - К., 2002. - 144 с.  В якому подано загальний та 

спеціальний матеріал, проаналізовано внутрішні чинники ( психофізичні 

особливості розвитку дітей та підлітків) та зовнішні (несприятливі обставини 

найближчого життєвого середовища). Така інформація допоможе батькам та 



вчителям зорієнтуватися у причинах і особливостях поведінки дітей, щоб вчасно 

надати їм необхідну допомогу. 

     Важливо зрозуміти , що проінформувати молодих людей – лише перший 

крок, який є найлегшим для всіх. Значно складніше вплинути на свідомість, 

домогтися формування стійкої моделі безпечної поведінки. З цією метою 

Благодійний фонд «Перше вересня» видав збірник:   ВІЛ/СНІД: відчуй себе 

захищеним . Спецвипуск. - К. : Благодійний фонд "Перше вересня", 2004. - 192 с. 

-    в якому представлено методичні рекомендації  апробовані педагогами і 

зарекомендовані, результативним сприйняттям учнівською аудиторією. 

     Багато педагогів у своїй роботі шукають найрезультативніші прийоми у 

формуванні в учнів правильного способу життя . Результати цих пошуків, 

сценарії проведення масових заходів, які допоможуть у закріпленні отриманих 

знань, практичні поради друкуються в періодичних виданнях. Серед 

найновіших публікація в інформаційно-практичному бюлетені  «Все для 

вчителя»:   ВІЛ-СНІД: передбачати, уникнути, попередити, не захворіти  / О. В. 

Ніколішина // Все для вчителя. - 2014. - №8, серпень. - С.68-73. – це сценарій 

виховного заходу, мета якого узагальнити знання учнів про попередження 

хвороби,сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів. 

    Журнал «Шкільна бібліотека» пропонує масовий захід в розробці методиста : 

ВІЛ та СНІД: дослівно про проблему / Н. М. Яльницька // Шкільна бібліотека. - 

2014. - №11, листопад. - С.59-61. в якому на прикладі відомих людей 

наголошує, що ні соціальний статус, ні фінансове благополуччя без 

відповідального відношення до свого життя, не є гарантією від СНІДу. 

     Ще донедавна  1 грудня було – Днем боротьби зі СНІДом , але з’являлися 

преценденти агресивного ставлення до людей, в яких виявлено позитивнй ВІЛ-

статус, так боротьба з хворобою перетворилася на боротьбу з людьми. Тому з 

2003 року  1 грудня стало – Міжнародним днем порозуміння з ВІЛ-

інфікованими. Поступово  від страху світ переходить до розуміння, що потрібно 

вчитися відповідальності перед собою та оточуючими. Саме на толерантному 

ставленню до хворих на СНІД наголошує  публікація :    Як ми ставимося до 

людей, хворих на СНІД: бесіда / І. Шкільна    // Шкільний світ. - 2014. - №20, 

жовтень. - С.13-17. Ця бесіда з вчить вмінню цінувати своє і чуже здоров’я, а 

цим самим життя. 
 

 

 Ставінська О. 


