
Впровадження проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка 

інституцій» в ДЦПТО.  

Робота тренінгового кабінету. 
  

Зюкова Л.І.  

заступник директора з навчально-

виховної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 06-08 квітня 2016 року за підтримки 

проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та 

підтримка інституцій» GIZ в Україні у 

партнерстві з Міністерством освіти і науки 

України,  Департаментом освіти та науки 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації відбулось навчання тренерів за 

програмою «Інтерактивні методи роботи з 

підлітками та дорослими у профілактиці 

ВІЛ-інфікування» на базі оддиху 

"Goodzone", яка знаходиться в 

мальовничому місті, сосновому борі з 

чарівним озером, на березі ріки в 

екологічно чистій зоні у 21 км. від м. 

Дніпро.  

В тренінгу прийняли участь 20 представників навчальних закладів ПТНЗ 

(заступники директорів з НВих.Р,  соціальні педагоги, практичні психологи).   

Навчання тренерів за програмою «Інтерактивні методи роботи з 

підлітками та дорослими у профілактиці ВІЛ-інфікування».  Тренінг 06-

08 квітня 2016 року за підтримки проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу 

та підтримка інституцій» GIZ в Україні. 

 

 



 

Протягом трьох днів учасники інтерактивного заходу ознайомились з освітніми 

інструментами Проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій», а саме: 

«Маршрут безпеки», «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в загальноосвітніх 

навчальних закладах».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Маршрут безпеки” (надалі - МБ) - це сучасний 

інтерактивний інструмент, що має на меті підвищення 



обізнаності з репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ та ІПСШ серед молоді, а також 

пропагування толерантності до людей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІД.  (презентація 

МБ)  
 

 

 

 
 

МБ -  це навчально-

просвітницький інструмент, який 

базується на колективних методах 

взаємодії, має на меті інформування та 

обговорення таких тем як ВІЛ, 

репродуктивне здоров’я та 

відповідальна поведінка. 

 

 

 

 

 

МБ  -  В чому його особливість? 
 

 
 

МБ –  Як він працює? 
 На 5 станціях розглядаються основні тематичні аспекти ВІЛ/СНІД, які 

подаються в ілюстративній та ігровій формах  

 50 - 60 учасників, 10 - 12 на кожній станції переходять одночасно з однієї 

станції на іншу за 90 хвилин  

 На кожній станції вони отримують інформацію про ВІЛ/СНІД та закріплюють 

її в ігровій формі та під час дискусій 



 
 

 

Ключ до успіху МБ  -   Висока якість фасилітаторів! 

 

Станція 1:  Шляхи передачі ВІЛ 
Учасники оцінюють ризики інфікування ВІЛ на прикладі життєвих ситуацій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станція 2: ВІЛ/СНІД: питання і відповіді 
Учасники можуть отримати або уточнити інформацію щодо різних аспектів ВІЛ-

інфекції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станція 3: Поруч з тобою 
Учасники розглядають як діагноз ―ВІЛ-інфекція‖ впливає на життя людини, з якими 

проблемами можуть стикнутися ВІЛ-позитивні люди та їх близькі  

 

 
 

Станція 4: Захист від ВІЛ, ІПСШ та засоби контрацепції 
Учасники ознайомляться з різними засобами контрацепції, захисту від ВІЛ та ІПСШ 

 

 
 

Станція  5: Твоє життя – твій вибір 
На цій станції учасники мають змогу набути/поліпшити навички самостійного 

прийняття рішення  

 

 



 

 

 

 

 

 «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в загальноосвітніх навчальних закладах» 
- навчальна програма з профілактики ВІЛ/СНІД на робочому місці в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Програма в інтерактивній формі та засновуючись на найкращих 

європейських практиках ознайомлює учасників із трьома ключовими темами – загальні 

знання про ВІЛ/СНІД, підтримка толерантності до тих, кого торкнулась проблема ВІЛ, та 

захист прав людини у сфері ВІЛ/СНІД. (Презентація  програми) 

Навчальний курс «Профілактика ВІЛ-інфекції на робочому місці» розроблено за 

підтримки Проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» компанії 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) GmbH, яка діє за дорученням 

Уряду Німеччини. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

надає послуги у сфері міжнародної співпраці заради сталого розвитку.  

Україна наразі за темпами розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції посідає 

одне з провідних місць серед країн Східної Європи.  ВІЛ/СНІД шкодить не лише 

фізичному здоров’ю людини, цей діагноз може спричинити соціальну ізоляцію внаслідок 

стигми та дискримінації. В українському суспільстві існують негативні стереотипи щодо 

людей, що живуть з ВІЛ. Саме тому вкрай актуальним є поширення знань про ВІЛ та 

формування толерантного ставлення. Педагоги є лідерами громадської думки, їхня 

позиція є авторитетною для батьків та підростаючого покоління.  

 

Зміст тренінгу: «Профілактика ВІЛ-інфекції на робочому місці» 
 

1. Тренінг як форма навчання 

дорослих:  

 Поняття про тренінг; 

 Класифікація методів 

навчання; 

 Особливості засвоєння 

матеріалу; 

 Структура тренінгу; 

 Технології активного 

навчання; 

 Та інше 

 

2. Сесія: Що має кожен знати про ВІЛ? 

Тема 1. Основна інформація про ВІЛ і СНІД 

Тема 2. Особиста профілактика 

Тема 3. Тестування на ВІЛ 

Тема 4. Життя з ВІЛ 

 

3. Сесія: Що має кожен знати про ВІЛ? (коротка версія) 

 

4. Сесія: Формування толерантного 

ставлення до ЛЖВ. Актуалізація 

знань про ВІЛ/СНІД  

Тема 1. Роль ВІЛ-інфекції у проявах 

стигматизації. Власний досвід та 

стигма 

Освітній інструмент: «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в 

загальноосвітніх навчальних закладах» 



Тема 2. Стигма і дискримінація, наслідки стигми, пов’язаної з ВІЛ/СНІДом 

Тема 3. Толерантне ставлення. Толерантна лексика 

 

5. Сесія: Права людини і ВІЛ/СНІД 

Тема 1. Поняття терміну «права людини» 

 Тема 2. Міжнародні та регіональні стандарти з прав людини у сфері ВІЛ/СНІДу 

Тема 3. Реалізація прав людини та її основних свобод як фактор зменшення ризику 

інфікування ВІЛ/СНІДом. Захист прав людини у сфері ВІЛ/СНІДу 

 

6. Сесія: Права людини і ВІЛ/СНІД (коротка версія) 

Тема 1. Поняття «права людини» 

 Тема 2. Міжнародні та регіональні стандарти з прав людини у сфері ВІЛ/СНІДу 

Тема 3. Реалізація прав людини та її основних свобод як фактор змен- шення 

ризику інфікування ВІЛ/СНІДом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ході тренінгу «Профілактика ВІЛ-інфекції на робочому місці»  учасники отримали 

інформацію про основні поняття щодо ВІЛ, обговорили шляхи передачі ВІЛ та методи 

профілактики ВІЛ-інфікування; визначили поняття «стигма», «дискримінація», 

«толерантність». Окрім того, учасники проаналізували причини виникнення таких явищ, 

як стигматизація та дискримінація; усвідомили причини та наслідки стигматизації людей, 

які живуть з ВІЛ; знайомились з правами людини та законодавством щодо ВІЛ-інфекції та 

протидії дискримінації, зокрема в трудовій сфері, отримали посібник та багато інших 

інструментів які створені для допомоги тренерам з навчального курсу «Профілактика ВІЛ-

інфекції на робочому місці в загальноосвітніх навчальних закладах», які проводять 

навчально-просвітницьку та профілактичну роботу серед педагогічних колективів.  

 

 

 

 

 

 

Проект «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» GIZ в Україні за 

фінансової підтримки Проекту «Спеціальна ініціатива «Україна» GIZ в Україні у 

партнерстві з Міністерством освіти і науки України,  Департаментом освіти та науки 

Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти, відповідно до листа департаменту освіти  і науки 

облдержадміністрації  від 12.04.2016 № 2498/0/211-16  було оголошено про відбір 30 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів (надалі - ПТНЗ) 

Дніпропетровської області для обладнання на їх базі сучасних тренінгових кабінетів.  

1. Проект «Тренінгові кабінети» рамках Проекту «Консультування 

з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» GIZ в Україні за 

фінансової підтримки Проекту «Спеціальна ініціатива Україна» 

GIZ в Україні  

 



До відбору запрошувались загальноосвітні і професійно-технічні навчальні заклади 

Дніпропетровської області, які були активно залучені у реалізацію трьох навчально-

профілактичних інструментів за підтримки проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та 

підтримка інституцій» GIZ в Україні. (а саме: «Чесна гра», «Маршрут безпеки», 

«Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в загальноосвітніх навчальних закладах»), які 

активно впроваджували освітній інструмент в своєму закладі і своєчасно звітували 

Проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій».  
Мета проекту: 

В 30 загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах 

Дніпропетровської області створити і технічно облаштувати сучасні тренінгові кабінети 

для проведення навчальних уроків/позакласних годин в форматі тренінгів, інтерактивних 

семінарів, тематичних уроків, батьківських зустрічей та інших освітніх заходів та 

ініціатив, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції та популяризацію здорового 

способу життя, пропагування толерантного ставлення та захисту прав людини, а також 

інтеграцію та підтримку дітей з числа сімей внутрішньо переміщених осіб. 

Критерії відбору (кожен навчальний заклад мав надати підтвердження 

відповідності вказаним критеріям у письмовій формі). 

тренери навчальних закладів, які брали участь у відборі, мали бути сертифіковані 

щонайменше по одному із трьох освітніх інструментів Проекту «Консультування з 

ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій (а саме: «Чесна гра», «Маршрут безпеки», 

«Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в загальноосвітніх навчальних закладах») і 

використовувати отримані навички в своїй роботі; 

адміністрація навчального закладу, який брав участь у відборі, мав надати/виділити 

навчальний кабінет для переоснащення під тренінговий кабінет. Виділений кабінет мав 

відповідати нормам Наказу Міністерства освіти і науки України № 1114 від 09.12.2009 

року «Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я 

загальноосвітніх навчальних закладів»; 

адміністрація навчального закладу, який брав учать у відборі, мав бути відкритим 

до співпраці і гарантувати, що в подальшому обладнаний тренінговий кабінет буде 

використовуватись для уроків/позакласних годин в форматі тренінгів, інтерактивних 

семінарів, тематичних уроків, батьківських зустрічей та інших освітніх заходів та 

ініціатив, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції та популяризацію здорового 

способу життя, пропагування толерантного ставлення та захисту прав людини, а також 

інтеграцію та підтримку сімей внутрішньо переміщених осіб. З метою поглиблення 

співпраці,  із закладами-переможцями підписано угоди про співпрацю з проектом 

«Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» GIZв Україні за підтримки 

проекту «Спеціальна ініціатива «Україна» GIZ в Україні; 

Зокрема, перевага надаватиметься загальноосвітнім навчальним закладам з 

кількістю учнів понад 500 осіб у містах та понад 360 осіб у сільських районах, а 

ПТНЗ – понад 400 осіб.  
При визначенні переможців також бралось до уваги географічне 

місцезнаходження навчальних закладів та їх орієнтовна відповідність засадам освітньої 

та адміністративної реформ у Дніпропетровській області. Крім того, орієнтовна квота 

була для загальноосвітніх навчальних закладів - 27 створених і обладнаних тренінгових 

кабінетів, а для ПТНЗ -  3 тренінгові кабінети. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Впровадження проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та 

підтримка інституцій» в ДЦПТО. 

 



В результаті активної  реалізації Дніпропетровським центром професійно-технічної 

освіти навчально-профілактичних інструментів за підтримки проекту “Консультування з 

ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій” GIZ в Україні. Зокрема:  

 з 14.04.2016р. було проведено три 

інтерактивних захода «Маршрут безпеки» з 

учнями навчального закладу в кількості 35 осіб, з 

них 35 хлопців віком 15-17 років. Заходи 

проводила тренер - Зюкова Людмила Іванівна.  

Учасники отримали інформацію про «Маршрут 

безпеки», його правила та особливості роботи, 

вчились самостійно визначити небезпечні 

ситуації та оцінювали свій особистий ризик 

інфікування ВІЛ, розширювали свої знання  про 

Віл-інфекцію, обмірковували різні аспекти 

епідемії ВІЛ/СНІДу, а також замислювались про проблеми, з якими може зіткнутись 

людина, яка живе з ВІЛ/СНІДом.  

Заняття проходили емоційно.  В процесі впровадження хлопці активно 

обговорювали питання, висловлювали свої думки. З їх слів: «Це дуже важлива тема, про 

яку необхідно говорити та знати», «Заняття в такій формі цікаві, інформація 

запам’ятовується легко, час пройшов дуже швидко». Для учнів було «відкриттям», що 

тестування на ВІЛ – безкоштовне. 

 З 26.04.2016 року було проведено два заняття з  

педагогічними працівниками центру в формі тренінгу, 

навчального курсу «Профілактика ВІЛ-інфекції на 

робочому місці в загальноосвітніх навчальних 

закладах» . В заході прийняли участь 31 особа,  з них 

жінок - 24, чоловіків - 7 ,   Захід проводила - Зюкова 

Людмила Іванівна.  

В ході тренінгів: було проведено анкетування 

«До» та «Після» 

заняття;  учасники 

отримали  інформацію 

про основні поняття 

щодо ВІЛ, обговорили  

шляхи передачі ВІЛ та 

методи профілактики 

ВІЛ-інфікування; 

визначили поняття 

«стигма», 

«дискримінація», 

«толерантність»; було  

проаналізовано причини виникнення таких явищ, як 

стигматизація та дискримінація; учасники усвідомлювали  

причини та наслідки стигматизації людей, які живуть з 

ВІЛ; знайомились  з правами людини та законодавством 

щодо ВІЛ-інфекції та протидії дискримінації, зокрема в 

трудовій сфері  колективів. 

 



 Адміністрація центру, виділила навчальний кабінет для переоснащення під 

тренінговий кабінет. Виділений кабінет відповідав нормам Наказу Міністерства 

освіти і науки України № 1114 від 09.12.2009 року «Про затвердження Примірного 

Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

 Адміністрація навчального закладу, була відкритою до співпраці і гарантувала, що 

в подальшому обладнаний тренінговий кабінет буде використовуватись для 

проведення заходів та ініціатив, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції та 

популяризацію здорового способу життя, пропагування толерантного ставлення та 

захисту прав людини, а також інтеграцію та підтримку сімей внутрішньо 

переміщених осіб; 

 Загальна кількість учнів в центрі  понад 500 осіб;  

 Навчальний заклад надав підтвердження відповідності всім необхідним  критеріям 

у письмовій формі (Заявка за формою). 

 

Пройшли відбір в конкурсі проекту «Тренінгові кабінети» 

серед загальноосвітніх шкільних і професійно-технічних навчальних 

закладів Дніпропетровської області та з метою поглиблення співпраці, 

уклали  угоду з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) ГмбХ про співробітництво 

в рамках реалізації проектів GIZ 

«Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка 

інституцій» та компоненту «Психосоціальна 

підтримка та робота з конфліктами» проекту 

GIZ «Спеціальна ініціатива «Україна»».  

В продовж двох місяців було при активній 

участі адміністрації закладу та співпраці з 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 

відремонтовано та обладнано сучасний тренінговий кабінет в 

навчальному закладі, відремонтовано туалетної кімнати для учнів, з 

метою створення всіх необхідних умов для проведення 

уроків/позакласних годин в форматі тренінгів, інтерактивних 

семінарів, тематичних уроків, батьківських зустрічей та інших освітніх заходів та 

ініціатив (фото кабінету)   

 

  

 

ПЛАН 

роботи тренінгового кабінету 

Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти 

на 2016 - 2017 навчальний рік 

(Робота з  учнями, педагогами, майстрами виробничого навчання, батьками, 

адміністрацією  центру) 

№з

/п 

Зміст та основні види  роботи Дата та термін 

виконання 

З ким 

проводиться 

робота 

1 Проведення тренінговий занять за програмою 

«Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей-позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа»: 

 

 

 

Учні з числа дітей-

сиріт та дітей-

позбавлених 

3. План роботи тренінгового кабінету Дніпропетровського центру 

професійно-технічної освіти на 2016 - 2017 навчальний рік. 

 



Модуль 1. «Правова культура особистості. 

Підвищення соціальної відповідальності» 

Модуль 2. «Успішне спілкування» 

Модуль 3. «Здоров’я – ресурс і результат 

благополуччя»  

Модуль 4. «Професія як основа життєвого успіху» 

Модуль 5. «Сімейні цінності»  

Жовтень 2016 

 

Листопад 2016 

 

Грудень 2016 

 

Березень 2017 

Квітень 2017 

батьківського 

піклування, а також 

осіб з їх числа 

2. Проведення навчального курсу «Профілактика 

ВІЛ-інфекції на робочому місці в 

загальноосвітніх навчальних закладах»  

Жовтень 2016 

Квітень 2017 

педагоги, майстри 

в/н, вихователі 

3. Впровадження проекту «Консультування з 

ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій»: 

 інтерактивний захід «Маршрут безпеки» 

  

Листопад 2016  

Грудень 2016  

Січень 2017 

Лютий 2017 

Березень 2017 

Травень 2017 

учні центр 1 курсу 

учні пільгової 

категорії 

учні центр 2 курсу 

педагоги, майстри 

учні центр 3 курсу 

батьки 

працівники центру 

мешканці гуртожитку 

4. Робота школи психологічної допомоги для 

педагогічних працівників за програмою (12 годин, 6 

тренінгових занять по 2 години): 

1. Створення сприятливої атмосфери в групі 

2. Вербальні та невербальні комунікації 

3. Педагогічне спілкування 

4. Самопізнання та саморозкриття 

5. Риси мого характеру. Я очима інших 

6. Усвідомлення рис свого характеру. Групова 

згуртованість 

 

 

Листопад 2016 

Грудень 2016 

Січень 2017 

Лютий 2017 

Березень 2017 

Квітень 2017  

педагоги, майстри 

в/н, вихователі 

5. Проведення батьківських всеобучів  
в формі тренінговий занять за програмою:  

1. Формування в учнів мотивації щодо дбайливого 

ставлення до здоров’я та майбутньої професії 

2. Значення організованості і відповідальності за 

навчання.  

3. Стосунки батьків і дітей. Техніки спілкування. 

4. Попередження злочинів і правопорушень серед 

учнів. Що таке репродуктивне та сексуальне 

здоров’я? Культура сексуальних відносин, 

сексуальне виховання. Захист від ВІЛ, ІПСШ та 

засоби контрацепції. 

5. Підліток і неформальні об’єднання дітей і молоді 

6. Безпека дитини у всесвітній мережі. Інтернет 

залежності. 

 

Жовтень 2016 р. 

 

 

Листопад 2016р. 

 

Грудень 2016р. 

Лютий 2017 р. 

 

Березень 2017р. 

 

 

 

Квітень 2017р 

 

Травень 2017р. 

Батьки 

6. Профілактична робота з питань запобігання торгівлі 

людьми:  «Підвищення обізнаності щодо небезпек, що 

пов’язані з торгівлею людьми, та основних правил 

безпеки " за програмою «Рівний-рівному» 

Жовтень 2016р. 

Грудень 2016р. 

Березень 2017р. 

Учні 3 курсу 

Учні 2 курсу 

Учні 1 курсу. 

7. Проведення тренінговий занять  за програмою 

«Рівний-рівному» серед молоді України «Потурбуйся 

про власну безпеку. Протидія торгівлі людьми» 

Листопад 2016р. 

Лютий 2016р. 

Квітень 2017р. 

Учнівське 

самоврядування 

8. Проведення тренінговий занять  за програмою 

«Рівний-рівному» серед молоді України щодо 

 Учнівське 

самоврядування  



здорового способу життя:  

Заняття 1  «Методика освіти «рівний — рівному» 

Заняття 2 «Спілкуємося й діємо» 

Заняття 3 «Твоє життя — твій вибір» 

Заняття 4 «Прояви турботу і обачливість» 

(профілактика ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, незапланованої 

вагітності серед молоді) 

Заняття 5 «Знаємо та реалізуємо свої права» 

Заняття 6 «Моє майбутнє» 

 

 

Вересень 1016р. 

 

Жовтень 2016р 

Листопад 2016р. 

 

Грудень 2016р. 

 

 

Січень 2017р. 

Березень 2017р. 

9. Робота школи «Я лідер» за програмою «Лідер і 

лідерство»: 

Заняття 1  «Позитивне мислення. Стилі лідерства» 

Заняття 2 «Я та мої лідерські здібності» 

Заняття 3  «Основи лідерства» 

Заняття 4 «Лідер у тобі. Моя життєва позиція» 

Заняття 5 « Розвиток організаторських та 

формування стратегії дій лідерів» 

Заняття 6 «Розвиток комунікативних здібностей та 

ораторської майстерності» 

 

 

Вересень 2016р. 

Жовтень 2016р. 

Жовтень 2016р. 

Листопад2016рГр

удень 2016р. 

 

Січень 2017р. 

Учнівське 

самоврядування 

10 Проведення  тренінгових занять  

за програмою: «Актуалізація динамічних 

перетворень у мотиваційній сфері учнів  

переміщених з зони АТО з підвищеною 

тривожністю»: 

Заняття 1 «Підготовчий етап» (створення дружньої і 

творчої атмосфери, зниження рівня психологічного 

захисту учасників групи, створення  атмосфери 

довіри) 

Заняття 2 «Основний етап» (формування досвіду 

особистісних змін під впливом психокорекції) 

Заняття 3 Завершальний етап ( підвести учасників 

групи до усвідомлення про наявність сформованих у 

них особистісних змін) 

 

 

 

 

 

Листопад 2016р. 

 

Січень 2017р. 

 

Березень 2017р. 

Учні з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб з 

зони АТО  

11 Проведення  тренінгових занять  

за програмою: «Актуалізація динамічних 

перетворень у мотиваційній сфері осіб переміщених 

з зони АТО з підвищеною тривожністю»: 

Заняття 1 «Підготовчий етап» (створення дружньої і 

творчої атмосфери, зниження рівня психологічного 

захисту учасників групи, створення  атмосфери 

довіри) 

Заняття 2 «Основний етап» (формування досвіду 

особистісних змін під впливом психокорекції) 

Заняття 3 Завершальний етап ( підвести учасників 

групи до усвідомлення про наявність сформованих у 

них особистісних змін) 

 

 

 

 

 

Жовтень 2016р. 

 

 

 

Грудень  2017р. 

 

 

Лютий 2017р. 

Мешканці 

гуртожитку з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб з 

зони АТО  

12 Тренінгове заняття: «Як подолати шкідливі звички. 

Комп’ютерна залежність» 

Травень 2017р. мешканці гуртожитку 

13  Тренінг «Конструктивне вирішення конфліктів. 

Техніки спілкування» 

Червень 2017р. мешканці гуртожитку 

14 Тренінг «Чи вмієте ви бути щасливими» Січень 2016 р. мешканці гуртожитку 

 



 

З 01 жовтня в навчальному закладі почав працювати тренінговий кабінет. Протягом 

цього періоду проводились заходи  згідно вищезазначеного плану роботи в форматі 

тренінгів, інтерактивних семінарів, тематичних уроків, батьківських зустрічей та інших 

освітніх заходів та ініціатив, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції та популяризацію 

здорового способу життя, пропагування толерантного ставлення та захисту прав людини, 

а також інтеграцію та підтримку сімей внутрішньо переміщених осіб.  

 За цей час було проведено п’ять  інтерактивних захода «Маршрут безпеки» з учнями 

навчального закладу в кількості 95 осіб, з них 79 хлопців,  6 дівчат,  віком 15-18 років.  

Заходи,  проводили:  

заст. директора з НВих.Р центру/тренер - Зюкова Л.І.; 

фасилітатори: практичний психолог - Чередниченко С.В. та майстер   в/н /секретар 

приймальної комісії – Гриневич О.А. 

Під час заходу учні вчились самостійно визначити небезпечні ситуації та оцінювали 

свій особистій ризик інфікування ВІЛ, розширювали свої знання  про Віл-інфекцію, 

обмірковували різні аспекти епідемії ВІЛ/СНІДу, а також замислювались про проблеми, з 

якими може зіткнутись людина, яка живе з ВІЛ/СНІДом. 

Учасники визначились та усвідомили, що: 
 можливо уникнути інфікування ВІЛ та зберегти своє здоров’я, якщо уникати 

ризикованих ситуацій; 

 кожна людина сама несе відповідальність за своє здоров’я та безпеку; 

 у прийнятті рішень слід завжди спиратись на свої життєві цінності; 

 ВІЛ + людина може і повинна брати участь у всіх сферах життя, але вона потребує 

додаткової підтримки та турботи з боку близьких та родичів, 

 учасники отримали інформаційні освітні матеріали із додатковою інформацією та 

адресами куди можна звернутися за допомогою з питань консультування і 

тестування на ВІЛ, презервативи. 

 

В жовтні 2016 року було проведено заняття з  педагогічними працівниками центру в 

формі тренінгу, навчального курсу «Профілактика ВІЛ-інфекції на робочому місці в 

загальноосвітніх навчальних закладах» . В заході прийняли участь 22 особи,  з них жінок - 

17, чоловіків - 5 ,   Захід проводила - Зюкова Людмила Іванівна.  

В ході тренінгу: було проведено анкетування «До» та «Після» заняття; учасники 

розглядали поняття про тренінг, класифікацію методів навчання, особливості засвоєння 

матеріалу, структуру тренінгу, технології активного навчання, учасники отримали  

інформацію про основні поняття щодо ВІЛ, обговорили  шляхи передачі ВІЛ та методи 

профілактики ВІЛ-інфікування; визначили поняття «стигма», «дискримінація», 

«толерантність»; було  проаналізовано причини виникнення таких явищ, як стигматизація 

та дискримінація; знайомились  з правами людини та законодавством щодо ВІЛ-інфекції 

та протидії дискримінації, зокрема в трудовій сфері  колективів. 

На заняттях була доброзичлива атмосфера, учасники відверто висловлювали свої 

думки і почуття. З їх слів: «отримана інформація дуже важлива», «вразила вправа про 

види здоров’я, до теперішнього часу не було розуміння,  що стан повного благополуччя 

досягається завдяки всім компонентам»,  «необхідно переварити інформацію про 

«стигму» та «дискримінацію», ще раз проаналізувати визначення  до якого поняття 

відноситься та чи інша ситуація вправи», «з’явилось відчуття власної відповідальності за 

прийняті рішення», «багато років прожито, а з цієї теми була дуже мала обізнаність, 

чомусь було соромно про деякі питання говорити. Виріс у Радянському союзі, тоді «сексу 

 
1. Результати роботи тренінгового кабінету ДЦПТО у  2016 - 2017 н. р. 

 



не було», але зрозумів наскільки важливо убрати свої комплекси, та немає чого 

соромитись» 

В завершенні тренінгу групою було зроблено висновок: 

 ВІЛ/СНІД шкодить не лише фізичному здоров’ю людини, внаслідок стигми та 

дискримінації цей діагноз може спричинити соціальну ізоляцію; 

 В Українському суспільстві, нажаль, ще існують негативні стереотипи щодо людей, 

які живуть з ВІЛ. Саме тому вкрай актуальним є поширення знань про ВІЛ та 

формування толерантного ставлення.  

 Позиція педагога є авторитетною для батьків та підлітків. Отримані знання важливі 

для застосування в педагогічній діяльності.  

 Отримані знання важливі як для застосування в педагогічній діяльності, так  і для 

кожної особистості.  

 Лише усвідомивши особисто важливість обізнаності з цієї теми, її можна та 

необхідно донести до свого оточення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

Ми ВДЯЧНІ!!! 
 

Німецькому товариству міжнародного співробітництва, GIZ в 

Україні  у партнерстві з Міністерством освіти і науки України,  

Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА та 

Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти за отриману нами можливість приймати участь в   таких цікавих та 

значущих проектах як GIZ «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка 

інституцій», компоненту «Психосоціальна підтримка та робота з 

конфліктами» проекту GIZ «Спеціальна ініціатива «Україна»», проекту 

«Тренінгові кабінети», за отримані знання, опит, цікаві освітні 

інструменти та за ТРЕНІНГОВИЙ КАБІНЕТ! 
 

 


