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КОМЕНТАРІ ДО МОДУЛЯ

Молодь — дзеркало своєї епохи, відображення як позитивних,

так і негативних її рис, тому недостатнє економічне забезпечення,

соціальна неорганізованість, відсутність ідеології здоров’я, знижен�

ня якості життя впливають на формування здорового способу життя

і, головне, знецінюють ідею збереження здоров’я як першочергову.

Зазвичай молоді люди не схильні перейматися станом свого здо�

ров’я навіть тоді, коли хворіють. Найчастіше свої недуги вони спри�

ймають як явище тимчасове, несуттєве, швидкоплинне, без негатив�

них наслідків.

В останні роки внаслідок змін у соціальній поведінці молодих

людей, лібералізації інтимних стосунків збільшується кількість за�

пальних захворювань, у тому числі інфекційних, що передаються

статевим шляхом. Не може не викликати занепокоєння і велика кі�

лькість абортів серед дівчаток до 14 років і дівчат віком 15–17 років.

Однією зі складних соціальних і медичних проблем молоді в Україні,

як і в усьому світі, є ВІЛ�інфекція, СНІД.

Для молодіжного середовища, більше ніж для інших категорій насе�

лення, характерними є захворювання, пов’язані переважно із способом

життя (венеричні, СНІД, наркоманія тощо).

Для того щоб змінити поведінку підлітків і молоді, необхідно по�

кращити їхні знання про шляхи передачі ВІЛ, напрацювати інше

ставлення до проблеми, зробити адекватнішим сприйняття ризику

власного ВІЛ�інфікування.

Матеріали посібника для педагогів�тренерів, який ви тримаєте

в руках, є складовою частиною програми «Сприяння просвітницькій

роботі „рівний — рівному“ серед молоді України щодо здорового

способу життя» і мають допомогти вам підготувати молодих людей

12–18 років до просвітницької роботи за методом «рівний — рівно�

му» щодо профілактики поширення ВІЛ/СНІДу, ІПСШ серед їхніх

ровесників.

Посібник (модуль) складається з конспектів занять (10 занять

для вікової категорії 12–14 років і 10 занять — для вікової категорії

15–18 років); додатків, що містять інформаційні та ілюстративні ма�

теріали, необхідні для проведення вправ з модуля; глосарію, в якому

містяться визначення термінів, що розкриваються на заняттях; а та�

кож «Інформаційних матеріалів для педагога�тренера», за допомо�

гою яких він матиме можливість підвищити власну поінформо�

ваність з питань, яким присвячено тренінг.



Коментарі до модуля4

Мета модуля:
g підвести учасників до розуміння того, що ВІЛ, СНІД, ІПСШ —

це поведінкові ускладнення, запобігти яким можна через фор�

мування відповідальної поведінки.

Завдання модуля:
g надати учасникам інформацію про стать, міжстатеві відносини,

психофізіологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням;

g акцентувати увагу на фізіологічних особливостях організму

підлітка;

g ознайомити зі шляхами передачі та наслідками інфікування

ВІЛ, ІПСШ; основами профілактики;

g сформувати в учасників розуміння власної відповідальності

за ризик інфікування ВІЛ та ІПСШ;

g сформувати мотивацію підлітків щодо вибору статевої

поведінки на користь репродуктивного здоров’я та індиві�

дуального захисту від ВІЛ, ІПСШ, незапланованої вагітності;

g сформувати толерантне ставлення до ВІЛ�інфікованих;

g сформувати гідне ставлення до самого себе і розвивати навич�

ки протистояння насильству;

g надати практичні рекомендації щодо організації просвітниць�

кої роботи за методом «рівний — рівному» з питань безпечної

поведінки серед молоді.

Ключові поняття: стать, міжстатеві відносини, сексуальність;

ВІЛ/СНІД, шляхи передачі ВІЛ/СНІДу; ІПСШ; ступені ризику;

ризикована поведінка (в тому числі віктимна), насильство, торгівля

людьми, протистояння тиску, уникнення насильства, відповідальна

безпечна поведінка.

Необхідно мати: плакати «Правила роботи групи», «Структура мо�

дуля», додатки до вправ, картки з описом ситуацій, кольоровий папір,

аркуші А1, А3, А4, маркери, фломастери, ножиці, клей, скотч.

Тривалість модуля: 15 год.
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Тема Заняття Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Те
ма

 1
. С

та
ть

 і
м

іж
с

та
те

в
і 

в
ід

н
о

с
и

н
и

Заняття 1

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Вчимося дружити» 20
Вправа «Я хочу тобі сказати, що....» 20
Вправа «Прояви симпатію» 15
Інформаційне повідомлення «Дружба
й кохання в нашому житті»

10

Підсумки 5

Заняття 2

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Ми різні» 20
Вправа «Пізнаємо себе» 20
Вправа «Правила гігієни» 10
Інформаційне повідомлення «Сексуаль-
ність і ставлення до неї»

10

Підсумки 10
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Заняття 3

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Знайдемо і запам’ятаємо» 20
Інформаційне повідомлення «Як пере-
дається ВІЛ» 5

Вправа «Анкета» 10
Інформаційне повідомлення «Способи
захисту» 5

Вправа «Наша абетка безпеки» 25
Підсумки 5

Заняття 4

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Інформаційне повідомлення «Жити поруч» 10
Вправа «Оцінка ступеня ризику» 15
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Тема Заняття Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв
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Заняття 4

Інформаційне повідомлення «Що таке
ІПСШ?» 5

Мозковий штурм «Які основні прояви,
характерні для ІПСШ?» 5

Вправа «Можливі наслідки» 10
Вправа «Найпоширеніші ІПСШ» 10
Вправа «Причини інфікування» 10
Підсумки 5
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Заняття 5

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Групове обговорення «Коли ви ризикуєте?» 15
Вправа «Допоможи прийняти рішення» 20
Вправа «Початок статевого життя: за
і проти» 30

Підсумки 5

Заняття 6

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Обговорення ситуації 20
Вправа «Ризикована поведінка» 25
Вправа «Як запобігти?» 20
Підсумки 5
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Заняття 7

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Інформаційне повідомлення «Види
насильства» 10

Мозковий штурм «Хто може здійснювати
насильство?»

10

Вправа «Твої дії» 25
Вправа «Дай відповідь» 20
Підсумки 5



Структура модуля 9

Тема Заняття Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв
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Заняття 8

Привітання. Знайомство 5

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Хибна таємниця» 10

Вправа «Я вчуся протистояти» 20

Вправа «Ситуація» 20

Вправа «Пам’ятка» 15

Підсумки 5
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Заняття 9

Привітання. Знайомство 5

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Як сказати: „Ні!“» 30

Вправа «Що сказати?» 35

Підсумки 5

Заняття 10

Привітання. Знайомство 5

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Інформаційне повідомлення
«Утримання від статевого життя» 5

Обговорення ситуації 10

Вправа «Як проявляти свої почуття?» 15

Вправа «Межі дозволеного» 10

Вправа «Терези» 15

Підсумки 15



СТАТЬ І МІЖСТАТЕВІ
ВІДНОСИНИ

Т Е М А
1

Мета: підвищити рівень знань учасників про особливості

статі, статеве дозрівання, міжстатеві відносини, сформувати

коректне ставлення до цих питань, підвести до усвідомлення

необхідності шанобливих стосунків між хлопцями та дівча�

тами, надати інформацію про розвиток сексуальності та осо�

бливості розвитку організму хлопців і дівчат.

Ключові поняття: дружба, симпатія, кохання, стать, статеве

дозрівання, сексуальність, гігієна, місячні, полюції, перехід�

ний (підлітковий) вік, сексуальність.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Вправа «Вчимося дружити» 20 Аркуші А1, маркери,
фломастери

6 Вправа «Я хочу тобі сказати, що...» 20 Аркуші А4, фломастери
7 Вправа «Прояви симпатію» 15 Аркуші А3, маркери, фломастери

8 Інформаційне повідомлення «Друж-
ба й кохання в нашому житті» 10

9 Підсумки 5



Тема 1. Заняття 1 11

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер звертається до учасників: «Сьогодні ми

з вами поговоримо про взаємини між хлопцями та дівча�

тами, про симпатію та дружбу, а також про кохання. Думаю,

вас це зацікавить. Кожен зможе висловити свої думки та

переконання. Давайте побажаємо собі цікавої роботи!»

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Вчимося дружити» (20 хв)

Мета: підвести учасників до розуміння, що означає

дружити, з’ясувати поняття «дружба».
Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у чотири змішані (гете�

рогенні) групи так, щоб у кожній, по можливості, було по�

рівно хлопців і дівчат. Кожна група отримує аркуш А1 і кольо�

рові маркери. Завдання учасникам — намалювати дружбу.

До уваги педагога/тренера!

Якщо хтось із учасників не зрозумів завдання, необхідно пояснити:
«Намалюйте те, що на вашу думку означає „дружити“, як ви собі
уявляєте дружбу».

На виконання завдання — 7 хв, після чого кожна група по

черзі (можна використати жеребкування, або за бажанням)

презентує свої напрацювання. На презентацію — по 2 хв,

кожна презентація завершується оплесками учасників.

Потім всі сідають у коло і відбувається обговорення.
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Запитання для обговорення:

g що таке, на вашу думку, дружба?

g з якою людиною хочеться дружити?

g що потрібно робити задля міцної дружби?

Після обговорення педагог�тренер проводить мозковий

штурм в ході якого учасники відповідають на запитання:

«Які якості потрібно мати людині, для того щоб бути гарним

другом?». 

Педагог�тренер записує на фліп�чарті всі висловлювання

учасників, не оцінюючи їх, але з'ясовуючи, про що саме

йшлося, коли пропонувалася та чи інша якість.

Після проведення мозкового штурму педагог�тренер ста�

вить запитання: «Між ким може бути дружба?».

Висновок: дружба — це особливі стосунки між людьми. Во	
на існує між хлопцями, між дівчатами, між хлопцями та дівча	
тами. Для дружби важливим є вміння зрозуміти, пробачити, до	
помогти у важку хвилину і, що дуже важливо, довіряти один
одному. Дружба неможлива без взаємної симпатії.

6. Вправа «Я хочу тобі сказати, що...» (20 хв)

Мета: розвивати в учасників навички спілкування з проти�

лежною статтю, сприяти усвідомленню того, що таке симпатія.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи — під�

групу хлопців і підгрупу дівчат, і дає завдання придумати

й записати по 5 фраз, які вони могли б сказати людині, яка

їм подобається (висловити свою симпатію, добре ста�

влення). На виконання завдання — 10 хв, після чого

відбувається презентація напрацювань (5 хв). Представники

підгруп називають по одній фразі.

Запитання для обговорення:

g що було важко робити під час виконання завдання?

g як почуває себе людина, якій говорять такі слова?
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Висновок: симпатія людей один до одного робить спілку	
вання цікавим і приємним.

7. Вправа «Прояви симпатію» (15 хв)

Мета: допомогти усвідомити природу симпатії, її зв’язок

з дружбою, напрацювати навички прояву симпатії і спілку�

вання з протилежною статтю.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у окремі підгрупи хлоп�

ців і дівчат (гомогенні), роздає кожній аркуш А3 та маркери.

Завдання — написати, як можна виразити свою симпатію,

коли тобі подобається хлопець (для групи дівчат) або дівчина

(для групи хлопців).

На виконання завдання відводиться 5 хв. Далі кожна під�

група по черзі презентує свої напрацювання. Після цього педа�

гог�тренер дякує всім учасникам за плідну роботу.

До уваги педагога/тренера!

Зазвичай діти 12 років пропонують такі варіанти відповідей:

g подарувати подарунок на свято;
g провести разом вільний час;
g вітатися та усміхатися при зустрічі;
g написати записку;
g похвалити, зробити комплімент;
g признатися у своїй симпатії;
g запросити в кіно, на дискотеку;
g запросити до себе в гості;
g подарувати квіти;
g провести додому;
g запросити на прогулянку, в кафе;
g завжди захищати її (його);
g надавати знаки уваги;
g запропонувати дружбу.

Після всіх презентацій педагог-тренер може зробити доповнення.
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Запитання для обговорення:

g як ви гадаєте, чому важливо проявляти симпатію один

до одного?

Після обговорення необхідно підвести учасників до вис�

новку, що проявляти симпатію один до одного — це цілком
природно і притаманно людині. Симпатія може підсилюватися
і зміцнюватися дружбою.

Не потрібно боятися проявляти свої почуття і замикатися
у собі.

8. Інформаційне повідомлення «Дружба й кохання в нашому
житті» (10 хв)

Люди постійно перебувають у стосунках один з одним.

Стосунки між жінками і чоловіками — найскладніші в люд�

ській природі. Вони можуть бути різними (ділові, дружні, ста�

теві) і проявлятися у таких формах, як дружба, закоханість,

кохання. Ці поняття — досить близькі, але кожне з них має

свої особливості. Спробуємо це з’ясувати.

Із розвитком особистості збагачується внутрішній світ

людини, виникає бажання поділитися з кимось своїми від�

криттями, думками, сумнівами, відчути спорідненість душ.

Взаємопроникнення у внутрішній світ одне одного дозволяє

розкрити й удосконалити себе. Глибина таких стосунків

і визначає вічні поняття: кохання, закоханість, дружба.

Багатовікові спроби дати вичерпне визначення, що ж таке

кохання, тривають і досі, але чіткого формулювання так і не�

має. Кожен сам визначає це для себе. У загальну картину

кохання — глибокого інтимного почуття, спрямованого на

конкретну людину — вплітаються еротичні та сексуальні мо�

тиви. Кохання передбачає наявність лише одного обранця

та гармонійне злиття трьох потягів — душі, розуму й тіла.

Окрім кохання, існує ще й закоханість. Дехто вважає

закоханість неглибоким, короткочасним почуттям, що не

завжди справедливо, адже закоханість — це перший крок до

кохання. Чи будуть за першим наступні кроки і чи переросте
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закоханість у кохання — це вже інша справа. Але спочатку

відрізнити закоханість від кохання неможливо. Найоб’єктив�

ніший суддя в цьому випадку — час: закоханість або минає,

або переростає у кохання. Так само й дружба: починається

з симпатії і лише потім, з розвитком стосунків, перевіря�

ється на міцність і стверджується, власне, як дружба.

У коханні одним із вирішальних моментів є освідчення

коханій (коханому) у своїх почуттях. Зробити цей крок, який

веде чи до винагороди у вигляді взаємності, чи до краху всіх

сподівань, не так просто. Іноді страх нерозуміння, відмови,

що прирікають кохання на вмирання, змушує приховувати

свої почуття або виявляти їх несміливо й не завжди відкрито.

Проте і в разі відмови не слід впадати у відчай: можливо,

ваші почуття видались коханій людині не зовсім серйозни�

ми, чи у сказаних словах вона відчула вимогу або докір. А може,

людина просто вас не зрозуміла, бо на той момент думала

про свої проблеми.

Якщо виникла ситуація, коли важко пережити невдачу і зна	
йти правильне рішення, слід поговорити з близькими людьми,
які все зрозуміють і допоможуть, або з психологом, який теж
зможе допомогти.

Варто пам’ятати, що кохання, хай і невзаємне, — це вже

щастя. Адже кохання вважається вищим ступенем людських

стосунків і дається воно не просто так і не кожному. Це —

своєрідний іспит. І чи зуміє людина скласти його з честю,

залежить тільки від неї. А ще — це щоденна робота, і чим

більше людина віддає, тим більше отримує. 

Формула кохання проста: мені добре тому, що радісно тобі.

9. Підсумки (5 хв)

Учасники групи відповідають на запитання:

g що було цікавим для вас?

g що було корисним?



12–14 років16

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне

забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Вправа «Ми різні» 20 Аркуші А3, маркери,
фломастери

6 Вправа «Пізнаємо себе» 20 Додаток до вправи

7 Вправа «Правила гігієни» 10 Аркуші А4, плакат «Правила
гігієни»

8 Інформаційне повідомлення «Сек-
суальність і ставлення до неї» 10

9 Підсумки 10

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті ми поговоримо про те, як розвивається

організм дівчини і хлопця, про відмінності між хлопцями

і дівчатами, про особливості статі, сексуальність. Це цікава

тема. Будемо сподіватися, що ви отримаєте відповіді на за�

питання, яких у вас, напевно, вже багато. Бажаю нам гарно

і плідно попрацювати!

4. Очікування (5 хв)
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5. Вправа «Ми різні» (20 хв)

Мета: сформувати в учасників шанобливе ставлення до

протилежної статі.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у чотири гомогенних

групи — дві групи дівчат і дві групи хлопців.

До уваги педагога/тренера!

Якщо кількісний склад групи не дає змоги сформувати чотири гомо-
генних групи, враховують реальні можливості. Можна сформувати,
наприклад, дві групи дівчат, одну групу — хлопців. Головне, щоб гру-
пи були гомогенними.

Після цього кожна група отримує аркуш А3 і маркери.

Педагог�тренер визначає завдання: групі дівчат — написати

(по можливості й намалювати), що вони знають про хлопців

(які вони, який мають вигляд, що думають, як поводяться),

а групі хлопців — те ж саме, тільки про дівчат. На виконання

завдання відводиться 7 хв. Далі кожна група по черзі

презентує свої напрацювання (по 5 хв).

До уваги педагога/тренера!

Висловлювання учасників не оцінюються!

Запитання для обговорення:

g чи однаково люди сприймають один одного?

g які слабкі якості властиві хлопцям?

g які слабкі якості властиві дівчатам?

g які сильні якості властиві хлопцям?

g які сильні якості властиві дівчатам?

g як ви гадаєте, чи є такі сильні й слабкі якості, які при�

таманні і хлопцям, і дівчатам?

До уваги педагога/тренера!

Учасників необхідно підвести до висновку, що треба знати особли-
вості й відмінності кожної статі та з повагою ставитись до цього.
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Висновок: між чоловіками та жінками існують відмінності,
але уявлення про те, що жінки — слабка стать, а чоловіки —
сильна, є стереотипом, прийнятим у суспільстві. Юнаки та дів	
чата однаковою мірою здатні самі приймати рішення й самі не	
суть відповідальність за свої дії.

6. Вправа «Пізнаємо себе» (20 хв)

Мета: надати інформацію стосовно фізіологічних змін,

які відбуваються в організмі підлітка.

Хід вправи
Педагог�тренер робить невеликий вступ: «Ми з вами

будемо говорити про фізіологічні особливості організму

хлопців і дівчат. Про це необхідно знати, адже ви доро�

слішаєте, і відбуватимуться (а може, вже у когось від�

буваються!) зміни і фізіологічні, і душевні. Про ці зміни по�

трібно знати завчасно, щоб належно до них підготуватися».

Після цього він об’єднує учасників у дві підгрупи — групу

хлопців і групу дівчат. Незалежно від кількості хлопців і

дівчат повинно бути дві підгрупи (за статевою ознакою).

Далі кожному учаснику роздається інформація (додаток 1

на с. 67), котру необхідно прочитати і, в разі потреби,

обговорити в підгрупах.

Слід наголосити, що і дівчатам, і хлопцям надано інфор�

мацію про зміни, які відбуваються і в жіночому, і в чолові�

чому організмах.

На виконання завдання відводиться 10 хв.

До уваги педагога/тренера!

Емоційна реакція учасників під час читання інформаційного повідом-
лення може бути різною. Це нормально. Зверніть увагу учасників на
те, що інформація, прочитана ними в групах, обговорюватись у колі
не буде. Наголосіть на тому, що зміни в організмі підлітка — це не
проблеми, а закономірний процес розвитку людини.

По закінченні ознайомлення учасників з інформацією

педагог�тренер забирає аркуші й запитує в учасників:

g чи була ця інформація для вас важливою і корисною?
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До уваги педагога/тренера!

Не варто розпитувати учасників про те, чим саме для них корисна чи
важлива ця інформація. Достатньо коротких відповідей: «Так».
Після того як всі учасники прочитають текст, потрібно зібрати інфор-
маційні повідомлення: не варто залишати можливість для подальшого
ознайомлення підлітків з інформацією, а особливо з тією, яку було
підготовлено для протилежної статі.
Якщо після заняття хтось з учасників підійде із запитаннями щодо
фізіологічних змін, і таких запитань буде багато, необхідно провести
окреме заняття з хлопцями і окреме — з дівчатами. Якщо необхідно —
для проведення таких занять можна запросити медика.

7. Вправа «Правила гігієни» (10 хв)

Мета: сприяти засвоєнню учасниками правил гігієни як

запоруки збереження здоров’я.

Хід вправи
Педагог�тренер робить вступ: «Ви вже знаєте, що одним

з правил гігієни є необхідність доглядати за своїм тілом і під�

тримувати його чистоту». Потім надає коротке визначення

поняття «гігієна»:

Гігієна (від лат. higieinos — здоровий) — знання про вплив
умов життя й праці людини на її здоров’я.

Далі він пропонує учасникам індивідуально написати пра�

вила гігієни, обов’язкові для кожного.

На виконання завдання — 5 хв.

До уваги педагога/тренера!

Необхідно наголосити, що ці правила кожен пише сам для себе, і на-
писане не потрібно буде віддавати.

Далі педагог�тренер вивішує аркуш А1 із вже написаними

правилами особистої гігієни (додаток 2 на с. 71) і повідомляє,

що ці правила було запропоновано їхніми ровесниками. Учас�

никам пропонується порівняти свої напрацювання із запро�

понованими правилами. Якщо в когось виникне бажання,

можна дописати собі правила або ж доповнити список пра�

вил на плакаті.
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Запитання для обговорення:

g які думки виникали у вас, коли ви читали плакат з пра�
вилами гігієни?

g які правила викликали у вас сумніви чи були незро�
зумілими?

8. Інформаційне повідомлення «Сексуальність і ставлення
до неї» (10 хв)

Мета: надати інформацію про сексуальність, її форму�

вання.

До уваги педагога/тренера!

Уважно ознайомтеся з інформацією щодо етапів розвитку сексуаль-
ності (див. «Інформаційні матеріали для педагога-тренера»).

Інформаційне повідомлення.
Важливою складовою особистості є сексуальність. Доволі

часто ми чуємо: «сексуальність», «сексуальний чоловік»,

«сексуальна жінка» тощо. Але що це таке — мало хто розуміє.

Багато людей замислювались над тим, що таке кохання,

сексуальність, міжстатеві відносини. Те, що відбувається

з людиною — скажімо, фізіологічні зміни, поява нових

відчуттів, настрою, емоцій та стосунків з іншими — не

завжди зрозуміле їй. Але саме це і є статевим дозріванням

і формуванням сексуальності.

Далі педагог�тренер пропонує учасникам одним словом

визначити поняття «сексуальність», тобто знайти асоціацію

на це слово.

До уваги педагога/тренера!

Наприклад: «привабливість», «бажання», «кохання» тощо.

Після цього продовжується інформаційне повідомлення.

Існує багато визначень сексуальності. Ось одне з них:

сексуальність — це не тільки біологічний інстинкт, а й сукуп	
ність біологічних, фізіологічних, психологічних, соціальних
і культуральних особливостей, які роблять одну людину при	
вабливою для іншої.
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Біологічною основою сексуальності є стать. Сама ж сексу�

альність — дуже складний природний феномен, властивий

лише людям. Вона проходить через усе життя людини. Та мо�

же нічого не знати про сексуальність або вважати, що її в неї

немає, але насправді сексуальність є в кожного.

Майже в усіх стосунках між людьми є елемент сексуаль�

ності — природної та здорової складової існування людини,

вродженої функції організму. 

Сексуальність та її різноманітні поведінкові прояви (по�

гляди, пестощі, поцілунки, обійми тощо) зумовлені поділом

людей на статі — чоловічу та жіночу. Належність до певної

статі визначається відповідними статевими ознаками.

Розрізняють первинні та вторинні статеві ознаки. Вони фор�

муються в процесі розвитку людини з моменту запліднення.

Стать майбутньої дитини закладається під час запліднення,

а на 7–14 тижні внутрішньоутробного розвитку вже сфор�

мовується плід жіночої або чоловічої статі. Пік фізичного

розвитку та статевого дозрівання (стан організму, здатного

до репродукції (відтворення)) припадає на підлітковий вік.

До уваги педагога/тренера!

Слід наголосити, що існують спеціалісти, які надають допомогу при
порушеннях репродуктивної системи: це гінекологи (для дівчат) і анд-
рологи — сексопатологи чи урологи (для юнаків).

Зі збільшенням в організмі вмісту статевих гормонів збіль�

шуються і дозрівають статеві органи, людина зазнає нових

і невідомих для неї відчуттів. Спочатку це посилений інтерес

до свого тіла, який з часом переростає у потяг до протилеж�

ної статі. Цей потяг абсолютно природний. Він формується

із дорослішанням організму і має назву статевий потяг.

Про деякі прояви статевого потягу ми вже говорили —
про дружбу, симпатію, любов.

9. Підсумки (10 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g що цікавого ви дізналися?



НЕБЕЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЇ
Т Е М А

2
Мета: надати знання про ВІЛ і СНІД, історію виникнення

та шляхи передачі, а також необхідні знання про інфекції, що

передаються статевим шляхом, і засоби профілактики; сфор�

мувати толерантне ставлення до ВІЛ�інфікованих.

Ключові поняття: ВІЛ, СНІД, ІПСШ, збудники, шляхи пере�

дачі, прояви ІПСШ, засоби запобігання захворюванню.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне

забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Вправа «Знайдемо і
запам’ятаємо» 20 Набори карток

6 Інформаційне повідомлення
«Як передається ВІЛ?» 5 Таблички

7 Вправа «Анкета» 10 Анкета

8 Інформаційне повідомлення
«Способи захисту» 5 Плакат «Способи захисту»

9 Вправа «Наша абетка безпеки» 25 Аркуші А1, маркери, фломастери
10 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє, що на занятті мова піде про

небезпечну інфекцію, яка забрала життя мільйонів людей

у всьому світі — ВІЛ�інфекцію, і запитує в учасників: «Що

ви знаєте про ВІЛ, СНІД?». Після короткого обговорення

заняття продовжується.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Знайдемо і запам’ятаємо» (20 хв)

Мета: ознайомити учасників з поняттями ВІЛ, СНІД.

До уваги педагога/тренера!

Обов’язково ознайомтеся з темою ВІЛ з розділу «Інформаційні мате-
ріали для педагога-тренера».

Хід вправи
Частина 1
Педагог�тренер робить коротке інформаційне повідомлення.

Перші випадки захворювання на СНІД було виявлено

у 1981 році, а через 2 роки було відкрито вірус, який спричи�

няє це захворювання. Вірус існує тільки в організмі людини

і тому називається — вірус імунодефіциту людини. Він по�

ступово знешкоджує захисну (імунну) систему людини. Ви

знаєте, що таке захисна (імунна) система? Це сукупність

клітин у організмі людини, здатних знешкоджувати будь�

яку інфекцію. Коли вірус імунодефіциту розмножується

у великій кількості, він знешкоджує клітини�захисники,
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і організм людини не спроможний боротися з різними інфек�

ціями. Це означає, що людина хворіє на СНІД — у неї розви�

вається синдром набутого імунодефіциту.

Давайте ще раз повторимо: ВІЛ — це... [вірус імуно�

дефіциту людини], СНІД — це... [хвороба — синдром набутого

імунного дефіциту].

Далі педагог�тренер прикріплює завчасно підготовлені

таблички ВІЛ, СНІД на протилежних стінах аудиторії для

того, щоб учасники візуально закріпити інформацію і ди�

ференціювали поняття «ВІЛ», «СНІД».

Необхідно також підкреслити, що з ВІЛ люди можуть

жити тривалий час, протягом багатьох років. Про таких

кажуть: «людина, яка живе з ВІЛ». Ці люди зовні нічим не

відрізняються від здорових людей, і за умови безпечної

поведінки здорові люди не можуть інфікуватись ВІЛ від

людей, що з ним живуть!

Частина 2
На наступному етапі педагог�тренер об’єднує учасників

у чотири підгрупи. Кожна отримує однаковий набір карток

(додаток 3 на с. 72). На картках написано «ВІЛ», «СНІД»,

а також поняття, які розшифровують кожну літеру слів ВІЛ

і СНІД. В наборах є також картки з поняттями, що не

стосуються теми. Завдання для підгруп: із всіх отриманих

карток вибрати ті, які розшифровують поняття ВІЛ і СНІД.

Наприклад:

ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТ ЛЮДИНА

В І Л
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На виконання завдання — 7 хв.

Після завершення роботи відбувається презентація, під час

якої за необхідності педагог�тренер коригує викладення

карток, обговорюючи з учасниками, в яких випадках роз�

шифрування було зроблено неправильно і чому.

6. Інформаційне повідомлення «Як передається ВІЛ» (5 хв)

Педагог�тренер ставить запитання: «Хто знає, як переда�

ється ВІЛ?» і заохочує учасників до відповідей.

У разі правильної відповіді педагог�тренер демонструє

завчасно підготовлені таблички з написами: кров, статевий

шлях, від матері до дитини. Після цього таблички

вивішуються і узагальнюється інформація:

«Ми з вами дізналися, що вірус імунодефіциту людини

передається через кров, коли цілісність шкіри порушується

гострим предметом (голкою, бритвою, інструментом для

пірсингу, татуювання тощо), яким перед цим користувалася

інфікована людина, або ж у разі переливання крові, що

містить ВІЛ.

Також вірус передається під час статевого контакту з ВІЛ�

інфікованою людиною, від інфікованої матері до дитини під

час вагітності й пологів, або через її молоко під час годуван�

ня дитини».

7. Вправа «Анкета» (10 хв)

Мета: закріпити і систематизувати знання про шляхи

передачі ВІЛ.

Хід вправи
Педагог�тренер роздає кожному учаснику анкету (дода�

ток 4 на с. 73) й пропонує заповнити їх самостійно, позна�

чаючи відповіді у графі «ТАК» чи «НІ». 

На виконання завдання — 5 хв.

Після цього пропонується одному з учасників, за бажан�

ням, прочитати свої відповіді. Якщо ніхто не захоче, педагог�

тренер зачитує правильні відповіді та рекомендує порівняти

їх зі своїми. У разі виникнення запитань необхідно

обговорити їх.
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До уваги педагога/тренера!

Необхідно знати, що вірус імунодефіциту людини нестійкий у зовніш-
ньому середовищі. При висиханні й термічній обробці (60 °С) рідини,
яка містить ВІЛ, вірус гине. Існує тільки чотири біологічних рідини
в організмі людини, які можуть містити ВІЛ: кров, сперма, вагінальні
виділення та грудне молоко. В цих рідинах ВІЛ міститься в достатній

для інфікування кількості. Піт, сльози, виділення з носу, слина, фе-
калії не містять достатньої для інфікування концентрації вірусу, тому
при поцілунку, наприклад, ВІЛ не передається.

Після обговорення анкети педагог�тренер робить висно�

вок: ВІЛ не передається побутовим шляхом (тобто через
посуд, одяг), повітряно	крапельним шляхом (через повітря),
через комах і домашніх тварин. Але побутовим шляхом
передаються інші інфекції, тому необхідно пам’ятати про пра	
вила гігієни, зазначені раніше.

8. Інформаційне повідомлення «Способи захисту» (5 хв)

Педагог�тренер запитує: «Що потрібно робити, щоб за�

хистити себе від ВІЛ?». Після короткої дискусії він робить

висновок, демонструючи заздалегідь підготовлений плакат,

що для захисту від ВІЛ необхідно: користуватися тільки

своїми засобами особистої гігієни (манікюрними но�

жицями, ножицями, бритвою тощо); проколи вуха, пірсинг,

татуювання робити тільки в спеціалізованих закладах і лише

одноразовими інструментами; уколи робити тільки однора�

зовими шприцами; утримуватися від статевих стосунків

у підлітковому віці.

9. Вправа «Наша абетка безпеки» (25 хв)

Мета: закріпити знання про ВІЛ та способи захисту.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у п’ять підгруп і пропо�

нує розробити плакат «Наша абетка безпеки». У плакаті треба

зобразити, як захистити себе від ВІЛ. Кожна група отримує

аркуш А1 і кольорові маркери.

На виконання завдання відводиться 15 хв. Для презен�

тації напрацювань — по 2 хв кожній підгрупі.
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Запитання для обговорення:

g який висновок ми можемо зробити?

Висновок: щоб захистити себе від ВІЛ, необхідно
дотримуватися досить простих правил поведінки. Основними
з них є правила, зазначені у плакаті до попередньої вправи.

10. Підсумки (5 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g що було для вас цікавим?

g чи вважаєте ви за потрібне поділитися цією інформа�

цією зі своїми однолітками?

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Інформаційне повідомлення
«Жити поруч» 10

6 Вправа «Оцінка ступеня
ризику» 15 Плакат «Ступені ризику»,

картки

7 Інформаційне повідомлення
«Що таке ІПСШ?» 5 Аркуші А1, маркери

8 Мозковий штурм «Які основні
прояви, характерні для ІПСШ?» 5 Аркуші А1, маркери

9 Вправа «Обговорення ситуації» 10 Додаток до вправи
10 Вправа «Найпоширеніші ІПСШ» 10 Додаток до вправи
11 Вправа «Причини інфікування» 10 Додаток до вправи
12 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті мова піде про проблеми людей, котрі

живуть з ВІЛ. На прикладі конкретних ситуацій ми будемо

вчитися оцінювати ступінь ризику інфікування вірусом

імунодефіциту людини. Також ми поговоримо про інфекції,

що передаються статевим шляхом. Цю інформацію потрібно

знати, аби захистити себе.

4. Очікування (5 хв)

5. Інформаційне повідомлення «Жити поруч» (10 хв)

Мета: сприяти розумінню проблем людей, які живуть

з ВІЛ, формувати толерантне ставлення до них; надати інфор�

мацію про можливість лікування ВІЛ�інфікованих.

Хід вправи
Інформаційне повідомлення педагог�тренер починає із за�

питання: «Уяви, як би ти поводився, коли б дізнався, що

близька тобі людина ВІЛ�інфікована?».

Це нелегке запитання постає нині перед багатьма людьми.

Трагізм ситуації полягає в тому, що нічого не вернеш назад.

ВІЛ�інфікована людина розуміє, що вона могла інфікувати

рідних, друзів, знайомих.

Та все ж ВІЛ�інфікований чи хворий на СНІД — це на�

самперед людина з такими ж почуттями, бажаннями, надія�

ми, що й здорова людина, і основна допомога їй полягає

у психологічній підтримці. Дізнавшись, що ВІЛ�інфікована,

людина відчуває потребу поділитися з кимось своїми



Тема 2. Заняття 4 29

переживаннями, знайти розуміння та співчуття, відчути, що

вона не самотня у боротьбі з цією недугою.

Люди по�різному ставляться до того, що вони ВІЛ�інфі�

ковані. Ось, наприклад, історія Андрія. Два роки тому в нього

виявили ВІЛ. Спочатку Андрій навіть не міг осягнути, ЩО

ЦЕ означає для нього, такого здорового й життєрадісного

юнака. Та чим глибше усвідомлювалася проблема, тим силь�

ніші почуття переповнювали хлопця: страх, пригніченість,

безвихідь від перебування наодинці зі смертельною хворо�

бою. Тільки тепер з’ясувалося, хто його справжні друзі. Дехто

відвернувся від Андрія, розірвав з ним стосунки. Але біль�

шість товаришів, навіть просто знайомих підтримали його,

оточили увагою і турботою. Поступово самотність зникла,

Андрій по�новому подивився на життя і став цінувати кож�

ний прожитий день.

Носії ВІЛ протягом тривалого часу виглядають і почу�

ваються здоровими, хоча одразу після інфікування можуть

з’явитися симптоми, характерні для гострого респіраторно�

го захворювання або простуди. Потім настає «прихований»

період: вірус себе не проявляє. Цей період може тривати

роками. І весь цей час ВІЛ�інфікована людина почувається

добре, не підозрює, що в неї ВІЛ�інфекція, і може інфікува�

ти інших. З часом імунна система ослаблюється, і організму

стає дедалі складніше протистояти інфекціям. Минають роки,

і людина захворює на СНІД, що через деякий час призво�

дить до смерті. Дуже часто причиною смерті є навіть не

СНІД, а інші інфекції, які ослаблений ВІЛ�інфекцією

організм не може подолати. Чи можливо вилікувати цю стра�

шну хворобу? На жаль, поки що ні!

Але можна на багато років залишатися ВІЛ�носієм. Існує

багато антиретровірусних препаратів (ВІЛ належить до типу

ретровірусів), за допомогою яких стримують розвиток віріо�

нів (елементарних часток вірусу) в організмі людини. У такий

спосіб вдається затримати розвиток кінцевої стадії ВІЛ�інфек�

ції. Окрім антиретровірусного лікування необхідно дотриму�

ватися відповідної дієти і здорового способу життя.

ВІЛ�інфіковані вагітні жінки теж проходять лікування

антиретровірусними препаратами, щоб знизити ризик інфі�

кування плода (дитина може народитися здоровою!).
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Висновок: для людей, які живуть з ВІЛ, життя не зупиняєть	
ся. Воно наповнюється іншими цінностями та смислом. Здоровий
спосіб життя, антиретровірусне лікування дозволяють протягом
тривалого часу залишатися ВІЛ	носієм, тобто затримати СНІД!
Пам’ятайте, що будь	хто може інфікуватися ВІЛ: на це не впли	
ває ані стать, ані сексуальні вподобання, ані соціальний статус
чи раса. Всі ми ризикуємо інфікуватися ВІЛ, і тільки від нас
самих, від нашого усвідомлення цього ризику, від нашої поведін	
ки залежить наше здоров’я.

6. Вправа «Оцінка ступеня ризику» (15 хв)

Мета: інформувати учасників про ступені ризику ВІЛ�ін�

фікування й навчити його оцінювати.

Хід вправи
Педагог�тренер зазначає, що після визначення основних

шляхів передачі ВІЛ потрібно зрозуміти, в яких ситуаціях

може відбутися інфікування, й навчитися визначати ступінь

ризику в тій чи іншій ситуації.

Педагог�тренер презентує заздалегідь підготовлений пла�

кат, на якому на різних рівнях розташовані написи «високий

ризик», «низький ризик», «немає ризику». Справа від написів

залишено вільне місце, для того щоб туди можна було при�

кріпити картки.

ВИСОКИЙ
РИЗИК НИЗЬКИЙ

РИЗИК НЕМАЄ
РИЗИКУ

Далі учасники об’єднуються в шість підгруп, і кожна

отримує картку з ситуацією (додаток 5 на с. 74). Завдання —

прочитати ситуацію і визначити ступінь ризику ВІЛ�інфіку�

вання у даному випадку. На виконання завдання — 10 хв. 

Потім представник кожної підгрупи зачитує ситуацію і при�

кріплює картку на відповідному рівні плаката, пояснюючи,

чому було зроблено саме такий вибір.

Після закінчення презентацій відбувається обговорення:

g чи всі згодні з таким розподілом ситуацій за рівнями ризику?
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Якщо необхідно, педагог�тренер подає свої коментарі.

До уваги педагога/тренера!

Під час обговорення педагог-тренер заохочує висловлюватися тих
учасників, які на момент підготовки презентації мали думку, відмінну
від думки інших. 

Висновок: якщо людина здатна оцінити ризик, їй легше за	
хистити себе та своїх близьких. Ризик ВІЛ	інфікування можна
звести до мінімуму, якщо:

g маніпуляції, пов’язані з пошкодженням цілісності

шкірних покривів (проколювання вух, ін’єкція ліків,

гоління тощо), робити  лише з використанням разового

інструменту і особистих гігієнічних засобів;

g утримуватися від статевих стосунків у підлітковому

віці;

g якщо ти вже маєш статеві стосунки, то слід обирати

«безпечний секс», тобто користуватися презервативом;

g вагітна ВІЛ�інфікована жінка для запобігання передачі

ВІЛ плоду пройде призначений лікарем курс профілак�

тичного лікування, а після пологів годуватиме немов�

ля лише штучними сумішами, а не грудним молоком.

7. Інформаційне повідомлення «Що таке ІПСШ?» (5 хв)

Мета: дати визначення поняття ІПСШ; надати інформа�

цію про механізм зараження ІПСШ.

Педагог�тренер робить вступ: «Ми вже знаємо, що при ста�

тевих контактах ризик зараження ВІЛ дуже високий. Але існує

ще багато інфекцій, що передаються статевим шляхом».

До уваги педагога/тренера!

Визначення понять, назви інфекцій необхідно записувати на фліп-чарті.

ІПСШ — це «інфекції, що передаються статевим шляхом».

До ІПСШ належать сифіліс, гонорея (так звані венеричні за�

хворювання), хламідіоз, трихомоніаз та ін. На сьогодні відомо
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понад 40 збудників різних хвороб, що передаються статевим

шляхом.

До уваги педагога/тренера!

ІПСШ можна ще назвати ІППСШ — інфекції, що передаються пере(

важно статевим шляхом, на відміну від венеричних захворювань, які
передаються тільки статевим шляхом (наприклад твердий шанкр).

Мікроорганізми, які спричиняють ці захворювання, як

правило, потрапляють в організм людини під час статевого

контакту. Потім вони розмножуються і розвиваються само�

стійно, викликаючи прояви хвороби. Людина при цьому

може не знати про інфікування, бо часто хвороба розвива�

ється приховано. Кожне захворювання має свої особливості

й симптоми, до кожного лікар добирає конкретні методи

лікування. Багато хто легковажно ставиться до лікування,

йде за порадою не до лікаря, а до друзів або сумнівних

спеціалістів. Це призводить до того, що кількість хворих на

ІПСШ зростає.

Щохвилини у світі інфікується понад 650 людей!

Збудники ІПСШ викликають запалення статевих органів:

ушкоджують слизову оболонку матки, маткові труби та яєч�

ники в жіночому організмі; яєчка, придатки яєчок, перед�

міхурову залозу — в чоловічому. Вони також можуть

уражати будь�які внутрішні органи та кров. 

За свідоме зараження ІПСШ існує кримінальна відповіда�

льність на строк позбавлення волі від 2 до 5 років (стаття 133

Кримінального кодексу України).

8. Мозковий штурм «Які основні прояви, характерні для
ІПСШ?» (5 хв)

Мета: ознайомити учасників з основними проявами ІПСШ.

Хід вправи
Педагог�тренер запитує учасників, які прояви, характерні

для ІПСШ, вони знають. Усі висловлювання записуються

на фліп�чарті. Кожне висловлювання коментується та

доповнюється, якщо потрібно.



Тема 2. Заняття 4 33

До уваги педагога/тренера!

Перелік основних проявів ІПСШ, котрі необхідно записати:

g незвичні виділення зі статевого члена або піхви;

g часте болюче сечовипускання, печія при сечовипусканні;

g почервоніння, висипи, пухирці, виразки чи бородавки в області
статевих органів, заднього проходу;

g свербіж в області статевих органів;

g запалення лімфовузлів у паху;

g біль внизу живота (у жінок);

g болі під час статевого акту.

Необхідно пам’ятати, що при багатьох ІПСШ ранні прояви

малопомітні або ж відсутні зовсім. Більшість людей на них

не зважає, доки не з’являться серйозні симптоми. А це озна�

чає, що захворювання перейшло в хронічну форму і ліку�

вання буде складнішим.

До уваги педагога/тренера!

Основний акцент слід зробити на тому, що ІПСШ дуже багато і тільки
спеціаліст може ідентифікувати захворювання та грамотно призна-
чити курс лікування.

Важливий висновок: ІПСШ здебільшого пов’язані з небез	
печною поведінкою. Легковажність, нестриманість, безвідпо	
відальність, небажання чи нездатність передбачити й врахува	
ти наслідки своєї поведінки часто призводять до захворювання
на ІПСШ.

Сусіди, товариші чи однокласники — добрі порадники, але

не в цьому випадку. Адже тільки після спеціального медич�

ного обстеження можна визначити, чи дійсно людина за�

хворіла, і, якщо так, призначити лікування. Частіше за все

у хворого виявляють одразу декілька інфекцій і проводять

лікування з урахуванням цього. Тільки так можна запобігти

подальшому розвитку хвороби й отримати більше шансів

вилікуватися швидко й остаточно, уникнути ускладнень, не

інфікувати іншого.
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9. Вправа «Можливі наслідки» (10 хв)

Мета: закріпити набуті учасниками знання про ІПСШ,

надати можливість усвідомити небезпеку інфікування ІПСШ.

Хід обговорення
Педагог�тренер об’єднує учасників у три�чотири, кожній

роздає картку з описом ситуації (додаток 6 на с. 75) і про�

понує обговорити її протягом 5 хв.

Далі проводиться обговорення в загальному колі.

До уваги педагога/тренера!

Ця тема може бути дуже важкою для деяких підлітків. Якщо хтось
з учасників не захоче її обговорювати, не потрібно акцентувати на
цьому увагу групи.

Після цього педагог�тренер вивішує плакат «Наслідки

невилікуваних ІПСШ» (додаток 7 на с. 76).

10. Вправа «Найпоширеніші ІПСШ» (10 хв)

Мета: ознайомити учасників із найпоширенішими ІПСШ;

зробити акцент на профілактиці ІПСШ.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у чотири підгрупи

й пропонує прочитати інформацію про одну з ІПСШ. Для

цього кожна підгрупа отримує таблицю з коротким викладом

інформації (додаток 8 на с. 77).

Після цього педагог�тренер проводить обговорення

в загальному колі.

Запитання для обговорення:

g які шляхи передачі інфекцій ви знаєте? 
g як можна захистити себе від ІПСШ?

До уваги педагога/тренера!

Називайте основні терміни чітко і впевнено. Ваша впевненість допо-
може уникнути можливих непорозумінь. Якщо виникає багато запи-
тань, можете залучати до відповідей обізнаних з цих питань учасників
групи, коригуючи їхні відповіді. Якщо ви не знаєте відповіді на деякі
запитання — скажіть про це прямо. Ви не лікар і не можете володіти
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інформацією про ІПСШ у повному обсязі. Можна зібрати записки
із запитаннями й запросити на наступне заняття медика.
Інформацію про запобігання інфікуванню можна завчасно виписати
на фліп-чарті.

До уваги педагога/тренера!

Запобігти інфікуванню ІПСШ можна, якщо:
g утримуватися від статевих стосунків у підлітковому віці;
g дотримуватися правил особистої гігієни;
g усі лікувальні маніпуляції проводити тільки в медичних закладах

і стерильним інструментом;
g мати статеві стосунки з одним партнером;
g завжди користуватися засобами захисту (презервативом).

Висновок: легше запобігти ІПСШ, але якщо вже захворіли,
необхідно вчасно звернутися до лікаря. Самолікування шкідливе
для здоров’я, та й ІПСШ самостійно не виліковуються. Лікувати
захворювання, що передаються статевим шляхом, мають обидва
партнери одночасно, аби уникнути повторних заражень.

11. Вправа «Причини інфікування» (10 хв)

Мета: закріпити знання про причини, що призводять до

інфікування ВІЛ та ІПСШ.

Хід вправи
Вправа складається з двох етапів.

На першому етапі педагог�тренер об’єднує учасників

у п’ять підгруп, при цьому кожна підгрупа отримує свій по�

рядковий номер (перша, друга, .... і п’ята) і по одному

набору розрізаних «пазлів» (додаток 9 на с. 79), які необ�

хідно якнайшвидше скласти.

На другому етапі педагог�тренер звертає увагу учасників

на те, що на пазлах вказані причини інфікування ІПСШ та

ВІЛ і що кожен пазл має свій порядковий номер.

Завдання для пігруп: відповідно до порядкового номеру

своєї групи обговорити причини інфікування, які мають той

самий порядковий номер (кожна група має обговорити

чотири причини).
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Під час презентації представники підгрупи мають

пояснити:

g чому дана причина призводить до інфікування ІПСШ та
ВІЛ?

Запитання для обговорення:

g який висновок після виконання даної вправи можна
зробити?

Висновок: ВІЛ, ІПСШ можливо уникнути. Потрібно знати
шляхи передачі та усвідомлювати причини інфікування.

12. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам обмінятися думками

стосовно вивченої теми:

g які знання ви отримали?
g що для вас було незрозумілим?
g які висновки для себе зробили?



РИЗИКОВАНА
ПОВЕДІНКА

Т Е М А
3

Мета: з’ясувати поняття «ризик», «ризикована поведінка»;

допомогти учасникам усвідомити взаємозв’язок між вжи�

ванням наркотиків, алкоголю, незахищеними статевими

стосунками та ризиком незапланованої вагітності, інфі�

кування ВІЛ, ІПСШ.

Ключові поняття: ризикована поведінка, ситуації ризику.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Групове обговорення «Коли ви
ризикуєте?» 15 Аркуші А1, маркери

6 Вправа «Допоможи прийняти
рішення» 20 Додаток до вправи

7 Вправа «Початок статевого
життя: за і проти» 30 Аркуші А1, маркери

8 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті ми поговоримо про ситуації ризику,

в тому числі й про ризик статевого життя у підлітковому

віці, а також про незаплановану вагітність, і фактори, що

підвищують ризик незапланованої вагітності.

4. Очікування (5 хв)

5. Групове обговорення «Коли ви ризикуєте?» (15 хв)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками ситуацій

ризику щодо власного здоров’я.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам поговорити про си�

туації, в яких є ризик для здоров’я, і запитує: «Що таке ризик?».

Після короткої дискусії підводиться підсумок:

Ризик — це ситуації чи обставини, за яких вашому здоров’ю

або навіть життю загрожує небезпека, але на які можна сві�

домо вплинути власною поведінкою.

Педагог�тренер ставить наступне запитання: «А що таке

ризикована поведінка?». Усі висловлювання записуються на

фліп�чарті.

Після короткої дискусії підводиться підсумок:

Ризикована поведінка — це поведінка, яка створює загрозу

для здоров’я і життя людини.

Далі учасникам пропонується відповісти на запитання:

«Коли ви ризикуєте інфікуватися ВІЛ, ІПСШ?». 
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До уваги педагога/тренера!

Щоб узагальнити сказане учасниками, можна використати
заздалегідь підготовлений плакат «Ви ризикуєте»:
g коли вживаєте алкоголь, тютюн або наркотики;
g коли порушуєте правила особистої гігієни;
g коли починаєте раннє статеве життя;
g коли маєте декілька статевих партнерів.

Педагог�тренер ставить наступне запитання: «Чи є серед

перерахованих такі ситуації, яких людина може уникнути?»

Висновок: кожен може усвідомити, наскільки він ризикує
і як цей ризик можна зменшити або уникнути його зовсім. На
більшість ситуацій, їх перебіг і вирішення людина може впли	
нути. Кожен може зробити для себе вибір.

6. Вправа «Допоможи прийняти рішення» (20 хв)

Мета: закріпити знання про ризиковану поведінку.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи, пропо�

нує обговорити ситуацію (додаток 10 на с. 80) і відповісти на

запитання, що подані після опису ситуації.

Після того як підгрупи виконають завдання, відбувається

загальне обговорення. Кожна підгрупа дає відповіді на запи�

тання. Педагог�тренер робить доповнення, якщо необхідно.

До уваги педагога/тренера!

Якщо під час обговорення виникне запитання про те, коли можна
починати статеве життя — не давайте на нього однозначної відповіді.
Наголосіть, що статеві стосунки — це дуже серйозний крок у житті, до
нього людина має бути готова як фізично, так і психологічно. 

7. Вправа «Початок статевого життя: за і проти» (30 хв)

Мета: підвести учасників до усвідомлення ризику і на�

дати інформацію про наслідки статевого життя в підліт�

ковому віці.
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Хід вправи
Педагог�тренер робить вступ:

«Дорослою людина стає не в якомусь певному віці, а тоді,

коли стане здатною на усвідомлені вчинки і зможе відповідати

за їхні наслідки. А якщо тіло доросле, а душа — ще дитини?

Чи можна грати в «дорослі ігри»? В юнацькому віці уявлен�

ня яскраві, але не зовсім правильні. «Рано, замала ще», — так

каже більшість дорослих, бо їм так простіше. Підліток може

спитати: «Якщо не можна зараз, то коли?». І правильною

буде лише та відповідь, яку він дасть сам. Підліток має знати,

що ніхто, крім нього, не може керувати його особистим

життям. Головне, щоб «дорослі ігри», скажімо, статеві сто�

сунки, не завдали шкоди його здоров’ю і не скалічили його

життя».

Педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи, кожна

отримує маркери і аркуш А1. Завдання 1�й підгрупі — наз�

вати причини, з яких деякі підлітки починають раннє

статеве життя, а 2�й — назвати причини, з яких деякі підліт�

ки приймають рішення про тимчасове утримання від стате�

вого життя.

На виконання — 7 хв, потім підгрупи презентують свої

напрацювання. Після цього проводиться обговорення.

Запитання для обговорення:

g як ви гадаєте, коли слід починати статеве життя?

До уваги педагога/тренера!

Статеве життя слід починати тоді, коли разом з бажанням і внутріш-
ньою готовністю до цього є інформованість щодо можливих наслідків
й готовність до їх вирішення. Наприклад: молода людина, яка за-
хворіла на ІПСШ, — чи знає вона, що має робити? До кого
звертатись? Де взяти кошти на лікування?

g які найпоширеніші негативні наслідки раннього стате�
вого життя можна назвати?

До уваги педагога/тренера!

Необхідно виділити маркером згадані негативні наслідки раннього ста-
тевого життя, а також зазначити та дописати, якщо група їх не назве:
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незапланована вагітність, ІПСШ, ВІЛ-інфекція, розчарування в стосунках,
психічний дискомфорт.

Після цього педагог�тренер робить невелике інформаційне
повідомлення:

Організм підлітка не підготовлений до статевого життя.

У юнаків можуть виникнути проблеми з ерекцією, часто че�

рез страх невдачі (може послабнути ерекція, або ж відбува�

тиметься передчасне сім’явилиття). Усе це може призвести

до психічного дискомфорту (страх, невпевненість у собі,

депресія). Юнаки починають уникати дівчат, а деякі

«вирішують проблему» вживанням тютюну і наркотиків.

У дівчат також може виникнути страх, відчуття провини,

незадоволення, невпевненість, розчарування. Дівчата часто

наважуються на близькість через страх втратити коханого.

Статеві органи дівчини�підлітка ще недостатньо підго�

товлені до статевого життя. Це може спричинити болісні

відчуття під час статевого акту. Зростає вірогідність виник�

нення запальних процесів жіночих статевих органів. Усе це

може призвести до психічного дискомфорту. Рання

вагітність погіршує стан здоров’я дівчини�підлітка.

g який висновок можна зробити після виконання вправи?

Важливий висновок: початок статевого життя — це важ	
ливий крок у житті людини, до якого необхідно бути готовим:
володіти інформацією про статевий розвиток, про особливості
статі, ризики для фізичного і психічного здоров’я.

Наслідки невиваженого кроку можуть бути дуже трагічними
для здоров’я. Уникнути цього допоможе обізнаність щодо запо	
бігання негативним наслідкам раннього статевого життя.

Слід утримуватися доти, доки не будеш впевнений у собі,
у коханій людині, у своїй готовності до цього рішення.

8. Підсумки (5 хв)

g які знання ви отримали?

g які висновки для себе зробили?
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті ми поговоримо про те, як можна уникнути

незапланованої вагітності, закріпимо знання про ризиковану

поведінку на прикладі життєвої ситуації, будемо вчитися

оцінювати ступінь ризику щодо такої поведінки.

4. Очікування (5 хв)

5. Обговорення ситуації (20 хв)

Мета: закріпити знання учасників щодо ризикованої

поведінки.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Обговорення ситуації 20 Додаток до вправи

6 Вправа «Ризикована поведінка» 25 Плакат «Ступені ризику»,
стікери

7 Вправа «Як запобігти?» 20 Аркуші А4, маркери,
фломастери

8 Підсумки 5
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Хід вправи
Групі пропонується обговорити ситуацію, яку педагог�

тренер зачитує з листа, і відповісти на запитання (додаток 11

на с. 80).

Після обговорення педагог�тренер акцентує увагу учас�

ників на важливому висновку: необхідно знати й пам’ятати
про ситуації ризику. Їх краще уникати, бо вони можуть приз	
вести до тяжких наслідків для здоров’я. У ситуаціях ризику не	
обхідно скористатися допомогою близьких людей або спе	
ціалістів. Як говорить прислів’я, один у полі не воїн.

За необхідності по допомогу можна звернутися:
g до батьків або дорослих, яким довіряєш;

g до підліткового лікаря дитячої поліклініки;

g запитати, куди можна звернутися, по телефону довіри

(він існує в кожному регіоні);

g у центр планування сім’ї;

g у дружню клініку для молоді (такі клініки вже існують

в Києві, Одесі, Львові, Запоріжжі, Кам’янець�Поділь�

ському, Полтаві, Севастополі, Донецьку).

6. Вправа «Ризикована поведінка» (25 хв)

Мета: сформувати уявлення про поведінку, пов’язану з

ризиком; навчити оцінювати ступінь ризику тако поведінки.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у три�чотири підгрупи,

кожній з яких дає по 5 аркушів і пропонує написати на них

варіанти ризикованої поведінки:

g недотримання правил особистої гігієни (користування

чужими бритвами, манікюрними ножицями тощо);

g куріння;

g вживання алкоголю; 

g вживання наркотиків (особливо ін’єкційних);

g статеві стосунки у підлітковому віці.

Далі педагог�тренер презентує заздалегідь підготовлену

таблицю (три колонки зі ступенями ризику, а одна — «єдина
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думка відсутня» — якщо група не дійшла згоди) і пропонує

кожній підгрупі оцінити ступінь ризику зазначеної по�

ведінки.

Після обговорення представник кожної підгрупи послі�

довно називає варіанти поведінки та заносить їх до таблиці,

вказуючи ступінь ризику. Далі в загальному колі обговорю�

ються запитання:

g чи кожен раз під час обговорення ви приходили до єдиної

думки?

g як впливають куріння, алкоголь, наркотики на здоров’я

людини?

g чи може вживання наркотиків призвести до інфікування

ВІЛ? Як?

g якими можуть бути наслідки ранніх статевих стосунків?

g навіщо дотримуватися правил особистої гігієни?

До уваги педагога/тренера!

Учасники можуть запитати про ступені ризику інших видів поведінки
(або дій). Ці варіанти слід включити в таблицю.

До уваги педагога/тренера!

Орієнтовні варіанти відповідей:

g Куріння, алкоголь і наркотики знижують захисні сили організму, що
збільшує імовірність захворювання на різні інфекції, у тому числі
й ІПСШ. А для ВІЛ-інфікованного — це ще й загроза швидкого роз-
витку кінцевої стадії СНІДу.

Ситуації
Ризик

відсутній
Ризик

невеликий
Ризик

великий

Єдина
думка

відсутня
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g Вживання наркотиків може призвести до ВІЛ-інфікування через
брудні голки та шприци.

g Статеві стосунки у підлітковому віці можуть призвести до
інфікування ІПСШ, ВІЛ і до незапланованої вагітності.

g Недотримання правил особистої гігієни (користування чужими
бритвами тощо) може призвести до інфікування ІПСШ.

Важливий висновок:

Кожен оцінює ступінь ризику по	своєму. На жаль, молодь не
завжди реально оцінює ступінь ризику, оскільки не володіє
достатньою інформацією щодо ризикованої поведінки. Підліт	
ки часто вважають, що біда може трапитися з ким завгодно,
але не з ними. Але про наслідки ризикованої поведінки краще
думати заздалегідь.

7. Вправа «Як запобігти?» (20 хв)

Мета: сформувати в учасників уміння робити усвідом�

лений вибір щодо безпечної поведінки.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у три підгрупи і про�

понує протягом 5 хв обговорити питання: «Що необхідно

робити, аби не інфікуватися ВІЛ/ІПСШ?», «Що необхідно

робити, аби уникнути незапланованої вагітності?».

Після закінчення роботи в підгрупах пропонується обго�

ворити ці питання у загальному колі.

Після цього учасникам роздаються пам’ятки (додаток 12

на с. 81), які залишаються в них.

До уваги педагога/тренера!

Під час обговорення необхідно звернути увагу на наступне:

g оскільки організм підлітка ще не сформований остаточно, він більш
вразливий до інфікування ВІЛ, ІПСШ (ризик значно вищий, ніж у до-
рослої людини). Отже, найкращий спосіб уникнути інфікування ВІЛ,
ІПСШ — це утримання від статевих стосунків у ранньому віці.
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Підводячи підсумки, педагог�тренер наголошує:

ІПСШ, ВІЛ, незапланованої вагітності можна уникнути.
Тепер ви знаєте шляхи передачі інфекції і як уникнути інфі	
кування. Але цього не достатньо. Потрібно відповідально ста	
витися до цієї інформації, як і до свого здоров’я, адже зробити
помилку простіше, ніж виправити. Про відповідальну поведінку
ми будемо говорити на наступних заняттях.

8. Підсумки (5 хв)

g які знання ви отримали?
g які висновки для себе зробили?

Слід пам’ятати, що питання цієї теми можуть бути дуже

складними для підлітків. Після підведення підсумків

необхідно провести руханку для зняття напруження в групі.



ЗАПОБІГАННЯ
НАСИЛЬСТВУ

Т Е М А

Мета: надати інформацію про насильство, у тому числі сек�

суальне, як про фактор ризику ВІЛ�інфікування та незапла�

нованої вагітності; сприяти усвідомленню того, наскільки

є ризикованою віктимна поведінка; сформувати навички

відповідальної поведінки, протистояння тиску, насильству.

Ключові поняття: віктимна поведінка, насильство, уникнен�

ня насильства, протистояння тиску.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Інформаційне повідомлення
«Види насильства» 10

6 Мозковий штурм «Хто може
здійснювати насильство?» 10 Аркуші А1, маркери

7 Вправа «Твої дії» 25 Аркуші А3, маркери
8 Вправа «Дай відповідь» 20 Аркуші А1, маркери
9 Підсумки 5

4
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому та наступному заняттях ми з вами поговоримо

про речі, складні для обговорення. Можливо, на цю тему ви

ні з ким не розмовляли, особливо з дорослими. Мова піде

про насильство і про те, як його уникнути. Будьте активни�

ми, запитуйте, якщо щось не зрозуміло. Якщо хтось схоче

поставити запитання не в групі — можете підійти після за�

няття. Ця тема може бути дуже важкою для декого з вас.

4. Очікування (5 хв)

5. Інформаційне повідомлення «Види насильства» (10 хв)

Мета: дати визначення поняттям «насильство», «сексу�

альне насильство», надати інформацію про види насильства.

Педагог�тренер пропонує обговорити питання: «Які дії

однієї людини стосовно іншої ви вважаєте насильством?».

Усі висловлювання учасників записуються на фліп�чарті.

Потім педагог�тренер дає визначення поняття «насильство».

Насильство — це будь	які умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування, що порушують
конституційні права і свободи людини та громадянина, завдають
їй моральної, фізичної чи психічної шкоди.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає

насильство як глобальну загрозу здоров’ю. Згідно з соціологіч�

ними дослідженнями, проведеними в різних країнах світу,

фізичного чи психологічного насильства зазнає кожна 4 жінка

та кожен 10 чоловік.

Насильство може бути: фізичним — побиття, штовхання

та нанесення інших тілесних ушкоджень; психологічним —
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глузування, подавлення волі, образа, приниження, примус,

пліткарство і все, що негативно впливає на емоційний і по�

ведінковий розвиток людини; залякування та погрози; релі	
гійним — примус до участі в релігійних обрядах; духовним —

позбавлення людини можливості вчитися та розвиватися; сек	
суальним — ймовірна або фактична сексуальна експлуатація

людини; зневага — ігнорування важливих аспектів турботи

про людину, що може призвести до погіршення її здоров’я.

На жаль, багато дій можна назвати насильницькими. Не всі

про це знають. Можливо, саме тому багато підлітків зазнає

насильства, не усвідомлюючи цього. Дуже важливо знати про

це, щоб не допускати випадків насильства стосовно себе. Про

те, як уникати насильства, мова піде далі.

6. Мозковий штурм «Хто може здійснювати насильство?»
(10 хв)

Мета: підвести учасників до усвідомлення, що насиль�

ство можуть здійснювати різні люди.

Хід вправи
Педагог�тренер, звертаючись до учасників, наголошує: «Ми

з’ясували, що таке насильницькі дії, назвали види насильства.

А тепер давайте подумаємо: хто може здійснювати насильство?

Від кого воно може йти?».

Усі висловлювання учасників записуються на фліп�чарті.

Важливий висновок: насильство може здійснювати і ро	
весник, і більш дорослий школяр, і доросла людина, яку ви
знаєте, або ж зовсім незнайомі люди.

7. Вправа «Твої дії» (25 хв)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками дій, які можуть

призвести до насильства; визначити поняття: «віктимна по�

ведінка», «провокуюча поведінка», «необережна поведінка».

Хід вправи
Педагог�тренер робить вступ: «Бувають ситуації, які мо�

жуть спровокувати насильство. Часто людина сама своєю

поведінкою, діями створює умови для виникнення таких

`
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ситуацій. Що це за дії? Які дії підлітка можуть призвести до

насильства над ним?».

Педагог�тренер пропонує учасникам об’єднатись у три�

чотири підгрупи (змішані), роздає кожній аркуш А1 і  про�

понує записати можливі варіанти дій підлітка. На викона�

ння завдання відводиться 10 хв. Після цього групи презен�

тують свої напрацювання.

До уваги педагога/тренера!

Підлітки часто пишуть такий перелік дій: вживає алкоголь, вживає нар-
котики, занадто яскраво вдягається, занадто яскравий макіяж, ходить
один (одна) темними вулицями чи темними провулками; погоджується
на ризиковану пропозицію піти кудись із малознайомою людиною; по-
годжується випити з малознайомою / незнайомою людиною; чіпля-
ється до оточення.

Запитання для обговорення:

g які думки виникли у вас в результаті виконання цієї вправи?

g які висновки ми можемо зробити?

Висновок: поведінка, яка може спровокувати насильство,
називається «віктимна» (від лат. «victima» — жертва), тобто
поведінка людини створює передумови для насильства.

Така поведінка може бути провокуючою або необережною.

Провокуючою вважається поведінка, за якої потенційна

жертва спілкується з незнайомими чи малознайомими людь�

ми: відвідує їхні квартири, залишається наодинці з цими

людьми, вживає з ними спиртні напої, не відхиляє натяки на

сексуальне зближення, пропускає повз вуха різноманітні

жарти сексуального характеру, дозволяє дотики.

Необережна поведінка не провокує, але створює умови

для насильства (зокрема для зґвалтування). Частіше за все

це необережні вчинки (наприклад поява в темну пору доби

в безлюдному місці).

Необхідно уникати такої поведінки.
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8. Вправа «Дай відповідь» (20 хв)

Мета: відпрацювати навички протидії насильству.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам уявити ситуацію, що

по дорозі до школи до вас підходить старшокласник і вима�

гає віддати гроші. Як ви можете діяти в такій ситуації? Що

сказати?

Учасники подають свої варіанти вирішення ситуації.

До уваги педагога/тренера!

Підлітки висловлюються за бажанням!
Якщо учасники пропонують варіанти пасивної або провокуючої пове-
дінки, необхідно зазначити, що найкращим варіантом буде впевнена
відмова. Наприклад: «Я не буду цього робити!»; покликати на допо-
могу дорослих, голосно закричати.

Після закінчення обговорення педагог�тренер робить

висновок (його необхідно заздалегідь написати на аркуші А1):

g Ти маєш право відмовитися робити те, до чого тебе приму	
шують силою або образливими, злими словами.

g Твоя власність належить тільки тобі.
g До тебе ніхто не має права доторкатися.
g Ти маєш право про все розповісти батькам, вчителю, лю	

дям, яким довіряєш.
g Ти можеш попросити про допомогу.

9. Підсумки (5 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g що нового ви дізналися?

g для чого потрібна вам ця інформація?

До уваги педагога/тренера!

Необхідно ще раз наголосити, що після заняття можна підійти із за-
питаннями, які учасники не наважилися обговорювати в групі.
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер нагадує учасникам тему попереднього за�

няття й повідомляє, що сьогодні мова піде про те, як уникну�

ти насильства.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Хибна таємниця» (10 хв)

Мета: поінформувати учасників про ризик насильства

з боку знайомих дорослих.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Хибна таємниця» 10 Додаток до вправи

6 Вправа «Я вчуся проти-
стояти» 20 Додаток до вправи

7 Вправа «Ситуація» 20 Додаток до вправи

8 Вправа «Пам’ятка» 15 Додаток до вправи

9 Підсумки 5
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Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у трійки і роздає картки

з описом ситуації (додаток 13 на с. 82). Ситуацію потрібно об�

говорити в підгрупах. На виконання завдання відводиться 5 хв.

Далі педагог�тренер зачитує ситуацію і запитання до неї,

пропонує обговорити їх у великому колі.

До уваги педагога/тренера!

Під час групового обговорення важливо заохочувати учасників до
висловлення думок і уникати їх оцінювання.

Історія з підлітком К.

К. сидів і нудьгував на лавці у дворі біля свого будинку.

Батьки ще не повернулися з роботи, друзі були зайняті сво�

їми справами, а хлопчик на самоті проводив час. До нього

підійшов знайомий його батька і запросив зайти до себе

у квартиру, він пообіцяв показати хлопчикові щось цікаве.

К. спочатку відмовився, але потім, повагавшись, погодився

піти в гості.

Коли у квартирі вони опинилися самі, знайомий батька

запропонував хлопчикові подивитися «цікаві картинки» і за�

значив, що це буде їхньою «маленькою таємницею». Хлоп�

чику було незручно розглядати запропоновані непристойні

картинки, і він спробував піти геть, але чоловік схопив його

за руки і не відпускав. Невідомо, як розвивалась би ситуація

далі, але в цей час задзвонив телефон, чоловік розгубився

і хлопчикові вдалося втекти з квартири.

Запитання для обговорення:

g якої помилки припустився хлопчик?

g чи було в цьому випадку застосовано до нього насильство?

g що потрібно було зробити хлопчикові після цього?

До уваги педагога/тренера!

Рекомендовані варіанти відповідей на третє запитання:
g сказати чи подзвонити батькам;
g звернутися до інших дорослих, яким довіряєш.



12–14 років54

6. Вправа «Я вчуся протистояти» (20 хв)

Мета: показати учасникам особливості ситуацій, що мо�

жуть призвести до насильства; напрацювати навички проти�

стояння насильству.

Хід вправи
Педагог�тренер роздає учасникам додаток 14 на с. 83 і про�

понує учасникам напрацювати варіанти безпечних відпо�

відей на перераховані запитання або пропозиції. На

виконання завдання — 5 хв.

Педагог�тренер зачитує по черзі відповідні фрази з до�

датку. Учасники пропонують свої варіанти відповідей.

Фрази знайомої людини (приблизний перелік фраз, які

найбільш поширені):

g Вітаю тебе! Як твої справи?
(відповідь учасників).

g Як здоров’я твоїх батьків?
(відповідь учасників).

g Тобі самотньо? Ти нудьгуєш? Ходімо до мене в гості!
(відповідь учасників).

g У мене є вдома щось дуже цікаве! Ходімо до мене!
(відповідь учасників).

g Ти ж цікавишся комп’ютером, ходімо до мене! У мене
є цікава гра!

(відповідь учасників).

g Ти один (одна) вдома? А коли будуть батьки?
(відповідь учасників).

g Заходь до мене на чай (каву)! У мене є смачний торт,
такий, який пече твоя мати!

(відповідь учасників).

g Твій батько забув у мене свою книгу, зайди, забери її!
(відповідь учасників).

До уваги педагога/тренера!

Усі варіанти висловлювань учасники пропонують за бажанням. Важли-
во звернути увагу на те, чи звучать їхні відповіді впевнено, чи ведуть
вони до безпечних наслідків.
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Після завершення обговорення педагог�тренер підводить

учасників до висновку:

g Навіть добре знайомі люди не мають права насильно при	
мушувати тебе робити те, що ти не хочеш.

g Коли тобі пропонують зробити те, що забороняють
батьки, — не роби цього!

g Якщо доросла людина пропонує тобі зберегти ваші стосун	
ки в таємниці — це небезпечно! Це може означати, що вона
намагається щось приховати від твоїх батьків, і що в по	
дальшому вона, можливо, буде намагатися тиснути на тебе!

g Ти маєш право на свою думку, маєш право відмовити до	
рослому, маєш право сказати «Ні!».

7. Вправа «Ситуація» (20 хв)

Мета: відпрацювати навички уникнення насильства з боку

незнайомої дорослої людини.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у чотири змішані під�

групи, кожна з яких отримує картку з описом ситуації на�

сильства над підлітком з боку незнайомої людини (додаток 15
на с. 84). Необхідно прочитаюти ситуацію і обговорити її.

На виконання завдання відводиться 10 хв. Педагог�тренер

звертає увагу учасників на те, що ситуація тільки обговорю�

ється.

Після цього учасникам пропонується повернутися у ве�

лике коло і розпочати загальне обговорення:

g що допомогло дівчині уникнути насильства?
g що могла зробити дівчина, аби не потрапити в таку

ситуацію?

До уваги педагога/тренера!

При обговоренні необхідно зосередити увагу учасників на доцільності
уникнення контакту з незнайомою людиною: це не означає, що не-
знайома людина завжди погана, але ж це людина, яку ви не знаєте.
У випадку, коли така людина все ж таки починає до вас чіплятися,
треба кричати, тікати від неї, намагатися не контактувати з нею і не
підходити близько.
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8. Вправа «Пам’ятка» (15 хв)

Мета: закріпити навички уникнення насильства.

Хід вправи
Педагог�тренер роздає кожному учаснику завчасно підго�

товлені пам’ятки (додаток 16 на с. 85), після ознайомлення

зі змістом яких відбувається обговорення в загальному колі.

Необхідно обговорити кожне твердження пам’ятки. Можна

ставити запитання, які підтримують дискусію: «Це дійсно

так?», «Ви з цим згодні?» тощо.

До уваги педагога/тренера!

Пам’ятка є підсумком заняття.

9. Підсумки (5 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g що було для вас цікавим і корисним?

g що було незрозумілим?

До уваги педагога/тренера!

Пам’ятайте, що в групі може бути підліток, який зазнавав або за-
знає насильства вдома (поза домом). Після таких занять він може вам
довіритися, і ви повинні знати, куди можна звернутися по консультацію.

Перелік установ, куди можна звернутися:

g загальноосвітня середня школа — шкільний психолог;

g центри психологічного супроводу освіти (при відділах

освіти);

g телефон довіри;

g центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

g служби у справах неповнолітніх.



Т Е М А

Мета: сформувати навички відповідальної безпечної поведін�

ки щодо статевих стосунків, навички запобігання інфікуван�

ню ВІЛ, ІПСШ.

Ключові поняття: відповідальна безпечна поведінка, контра�

цепція, навички впевненості.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 9

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Як сказати „Ні!“» 30 Додаток до вправи

6 Вправа «Що сказати?» 35 Додаток до вправи

7 Підсумки 5

5
ФОРМУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОЇ
БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 9

1. Привітання. Знайомство (5 хв)
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2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому та наступному заняттях мова піде про відпові�

дальні взаємовідносини між юнаками та дівчатами. Як свід�

чать факти, безвідповідальність у взаємовідносинах призво�

дить до серйозних наслідків для здоров’я. Відповідальність

за стосунки несуть і чоловіки, і жінки однаково. Ця тема до�

поможе навчитись усвідомлювати свою поведінку й уникати

тяжких наслідків.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Як сказати „Ні!“» (30 хв)

Мета: відпрацювати навички протистояння тиску з вико�

ристанням різних моделей поведінки, сприяти усвідомле�

ному вибору власної поведінки.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам згадати, які моделі

поведінки вони знають, і записує відповіді учасників на

фліп�чарті (агресивна, пасивна, асертивна).

Далі учасники об’єднуються в п’ять підгруп, кожна з яких

отримує картку з описом ситуації (додаток 17 на с. 86).

Завдання учасникам — обговорити ситуацію і розробити

(програти) варіанти виходу з неї, тобто відмовитися, використо�

вуючи три моделі поведінки. На виконання завдання — 7 хв.

Після цього підгрупи демонструють різні варіанти відмов

у запропонованих ситуаціях.

Далі педагог�тренер проводить обговорення:

g які ваші враження від продемонстрованих ситуацій?

g чи завжди та чи інша модель поведінки допомагала

вийти з ситуації, відмовитися?

g від чого залежить ефективність відмови?

g чим була корисна для вас ця вправа?
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Висновок:

g ризикованих ситуацій краще уникати;
g якщо опинився в складній ситуації, наполягай на своєму,

тобто якщо ти не хочеш чогось робити — не роби! Нама	
гайся досягнути цього усіма способами;

g в одній ситуації можна змінити модель поведінки, якщо
попередня не дала бажаного результату. Для збереження
життя і здоров’я будь	яка модель поведінки може бути
ефективною.

До уваги педагога/тренера!

Можна скористатися цією інформацією, щоб нагадати учасникам те,
що вони вже знають.
Існує кілька етапів набуття навичок упевненості. Якщо ви опинилися
в ситуації, коли необхідно відмовитись, спробуйте:

g Усвідомити суть проблеми: що вам не подобається в цій си-
туації і чого ви насправді хочете.

g Пояснити своє ставлення до ситуації: висловіть свої думки
і почуття щодо проблеми й поведінки співрозмовнику; опишіть,
що вас хвилює («Я не люблю, коли...», «Мені не подобається...»).

g Сформулювати свою відповідь: чітко визначіть, якою ви хо-
чете бачити ситуацію (наприклад «Я хотів би, щоб ти...», «Не міг
би ти...»).

g З’ясувати ставлення співрозмовника до ваших слів:
попросіть описати, що він (вона) відчуває або думає з цього
приводу («Що ти про це думаєш?», «Яка твоя реакція?»).

g Уважно вислухати співрозмовника: нехай він висловить свої
думки і почуття.

g Подякувати: незважаючи на реакцію співрозмовника, розмову
необхідно закінчити словами вдячності («Спасибі...», «Чудово.
Я дуже вдячний!..», «Я радий, що ти не заперечуєш...»).

Кожна людина знаходить відповіді та приймає рішення самостійно.
І відповідальність за власні вчинки несе вона сама.

6. Вправа «Що сказати?» (35 хв)

Мета: відпрацювати навички відмови в разі примусу до

статевих стосунків.
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Хід вправи
Педагог�тренер робить невеликий вступ: «У ситуаціях,

коли на тебе тиснуть, відмова від „привабливих“ пропозицій

демонструє зрілість і твердість характеру, а не м’якість

і нерішучість. Уміння сказати „Ні!“ в серйозній або

жартівливій формі — дуже важливе. І його треба напра�

цьовувати. Спробуємо це робити».

Далі педагог�тренер об’єднує учасників у чотири підгрупи

й зачитує ситуацію: «Хлопець пропонує дівчині вступити

у сексуальні стосунки, вона відмовляється».

Після цього педагог�тренер роздає підгрупам картки

(додаток 18 на с. 87), на яких зазначено по одному варіанту

пропозиції та відмови.

Завдання підгрупам: написати ще один варіант відмови на

дану пропозицію, а також запропонувати ще три варіанти

пропозицій і по два варіанти відмови до кожної з них.

Після презентації напрацювань педагог�тренер ставить

запитання:

g чи були серед почутих вами варіантів відмов такі, які

ви могли б використати самі?

g чи існує універсальна модель відмови? (Універсального

варіанту відмови не існує, кожен виробляє свій стиль)

Важливий висновок: у житті постійно доводиться робити
вибір. Від цього вибору, без перебільшення, залежатиме ваше
здоров’я, ваша подальша доля. Ви маєте право на власну точку
зору і власний вибір, а також право його відстоювати!

7. Підсумки (5 хв)

g що було найбільш цікавим для вас?

g чи допоможе ця інформація вам у житті?
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СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 10

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Інформаційне повідомлення
«Утримання від статевого життя» 5

6 Обговорення ситуації 10 Додаток до вправи

7 Вправа «Як проявляти свої
почуття» 15 Аркуші А1, маркери

8 Вправа «Межі дозволеного» 10

9 Вправа «Терези» 15 Малюнок «Терези»

10 Підсумки 15

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 10

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті ви отримаєте можливість усвідомити не�

обхідність утримання від статевих стосунків у ранньому віці.

4. Очікування (5 хв)
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5. Інформаційне повідомлення «Утримання від статевого
життя» (5 хв)

Мета: сприяти усвідомленню користі утримання від ста�

тевого життя у підлітковому віці.

Як вже зазначалося, у житті постійно доводиться робити

вибір. Висловлення пропозиції, її прийняття чи відхилення —

це також вибір. Від вибору щодо початку статевого життя, без

перебільшення, залежить і наше здоров’я, і наша подальша

доля, і життя взагалі.

Зараз хотілося би поговорити про користь утримання від

статевого життя у підлітковому віці.

У багатьох країнах статеве життя підлітків — поза зако�

ном, але це не зобов’язує підлітка починати статеве життя

після досягнення повноліття. У цьому питанні не можна

піддаватися будь�якому тискові. Статеве життя треба почи�

нати лише тоді, коли відчуєш, що готовий до нього, з ура�

хуванням усіх можливих наслідків (незапланована вагітність

й різні захворювання, інфекції, що передаються статевим

шляхом).

У кожного молодого організму свої особливості розвитку.

Якщо у дівчини почалися місячні, а в юнака з’явились по�

люції, це ще не означає, що вони готові до статевих стосун�

ків. У молодих людей немає навичок довірливого емоцій�

ного спілкування, їм ніяково обговорювати питання про

запобігання небажаної вагітності, вони бояться відмовити

в близькості, навіть якщо не готові до неї. До якого ж часу

відкладати початок статевого життя? Як зрозуміти, що ти вже

готовий до нього? Багато хто з вас ставив собі такі запитан�

ня. Відповідь на них дуже проста, ви самі її знайдете, коли

прийде час.

6. Обговорення ситуації (10 хв)

Мета: сформувати усвідомлене відповідальне ставлення

до взаємовідносин між юнаком і дівчиною.

Хід вправи
Педагог�тренер зачитує листа усій групі (додаток 19 на с. 88)

і пропонує обговорити ситуацію, відповісти на запитання.
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Важливий висновок: починати статеве життя чи відкласти
його — це вибір, який постає перед кожним. І це вільний вибір.
Все більше ваших однолітків роблять його на користь утриман	
ня від сексу в підлітковому віці. У багатьох країнах утримання
від раннього статевого життя активно пропагується. Часто мо	
лоді люди плутають потребу в поцілунках, пестощах з потре	
бою в сексуальній близькості. Хлопець і дівчина можуть зустрі	
чатися, товаришувати, подобатися одне одному, але зовсім не
обов’язково вступати в статеві стосунки.

7. Вправа «Як проявляти свої почуття?» (15 хв)

Мета: напрацювати прийнятні способи прояву почуттів

(без статевого акту).

Хід вправи
Педагог�тренер заздалегідь готує плакат: «Як можна про�

являти свої почуття?», а під назвою — великий знак питання.

Потім зачитує учасникам назву плаката і просить відповісти

на це запитання (не повторюючись). Усі думки учасників

фіксуються на плакаті.

До уваги педагога/тренера!

Основні прояви почуттів без статевого акту: пестощі, поцілунки, обій-
ми, погладжування, дотики тощо. Крім того, проявом почуттів може
бути ніжний погляд, ласкаве звертання, подарунок (квіти, тістечка,
цукерки), допомога й підтримка в певній ситуації, приємний сюрприз
(лист, вірш чи освідчення в коханні, привітання чи замовлення пісні на
FМ, похід у кіно, на дискотеку, до друзів тощо.

Далі проводиться обговорення вправи:

g що дало вам виконання цієї вправи?
g чи почули ви щось нове, що б вам хотілося використати

в своєму житті?

Важливий висновок:

Проявляти почуття можна багатьма способами: придуманими
самостійно або ж запозиченими в когось. Головне, щоб вони
приносили радість і задоволення тому, на кого спрямовані, і не
створювали дискомфорту для оточення.
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До уваги педагога/тренера!

На основі напрацювань вправи 7 проводиться наступна вправа (8).

8. Вправа «Межі дозволеного» (10 хв)

Мета: підвести учасників до усвідомлення межі дозво�

леного під час прояву своїх почуттів.

Хід вправи
Педагог�тренер звертається до групи: «Як ви вже переко�

налися, є багато способів проявити кохання без статевих

стосунків.

Але фізичний потяг може призвести до сильного статевого

збудження. У такому випадку важче утриматися від статевого

акту. Якщо ви дійсно бажаєте не поспішати з початком ста�

тевого життя, вам необхідно визначити для себе ту межу,

коли потрібно буде сказати собі та партнеру «СТОП!».

Педагог�тренер знову звертає увагу учасників на плакат «Як

проявляти свої почуття?» і пропонує: «А зараз нехай кожен по�

міркує: де моя власна межа дозволеного?»

До уваги педагога/тренера!

Міркування учасників не обговорюються.

Педагог�тренер проводить загальне обговорення:

g що дало виконання цієї вправи?

g з ким млєна було б обговорити здобутий у вправі досвід?

(обов’язково слід обговорити межі дозволеного з коханою

людиною)

Важливий висновок:

g важливо визначати, де власне бажання і готовність прий	
няти рішення разом з його наслідками, а де — бажання,
вплив, навіть тиск інших;

g необхідно пам’ятати, що в подібній ситуації можна зу	
пинитись, як тільки відчувається дискомфорт;

g відмовитися від статевих стосунків після того, як ви їх
вже почали, дуже важко. Отож, добре подумайте, перш
ніж наважитися на такий крок.
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9. Вправа «Терези» (15 хв)

Мета: надати учасникам можливість сформулювати влас�

ний вибір щодо утримання від статевих стосунків у ранньому

віці.

Хід вправи
На аркуші А3 тренер малює терези (з одного боку із по�

значкою «здобутки», з іншого — «втрати, проблеми») і про�

понує всім скопіювати малюнок.

Завдання учасникам: занотувати під цими позначками, що

саме вони (кожен зокрема) втратять або набудуть, якщо

будуть утримуватися від статевих стосунків. Кожен відповідає

сам за себе і для себе, враховуючи знання і досвід, отримані

на заняттях за модулем «Прояви турботу і обачливість».

Запитання для обговорення:

g чому ми не обговорюємо рішення по колу? (Це особисте

рішення кожного, про яке не обов’язково знати всім.

Кожен має право на особисті таємниці; хто все ж ба�

жає поділитися своїми думками, висновками, ідеями

тощо, може це зробити)

g чому рішення про початок статевого життя важливо

саме приймати, а не покладатись на те, «як вийде»? (До

сексуальних стосунків треба бути готовим, знати про

наслідки, обговорити це з коханою людиною)
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Важливий висновок: кожна людина сама має право вирішу	
вати, коли починати статеві стосунки. Відповідальне вирішен	
ня цього питання передбачає утримання від статевих відносин,
якщо є сумніви, а також усвідомлення ризиків, пов’язаних зі
статевим життям.

10. Підсумки (15 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g які знання ви отримали?

g які висновки для себе зробили?

g що залишилося незрозумілим?



Додаток 1

ДОДАТКИ

Для дівчат

Підлітковий вік називають перехідним, оскільки в цьому віці від�

бувається перехід від дитинства до дорослості. Саме з цим пов’язані

певні зміни в організмі, які зазвичай починаються з 10–12 років.

Зміни відбуваються як у дівчат, так і у хлопців. Вони готують орга�

нізм до майбутнього материнства та батьківства.

Що відбувається з організмом дівчат?

Багато дівчат починають швидко рости, у них поступово зміню�

ється фігура, починають збільшуватися груди (до речі, одна грудь мо�

же бути тимчасово більшою за іншу). З’являється волосся під пахвами,

на лобку, а також безколірні виділення із піхви. Можуть з’явитися

прищі на обличчі, волосся швидше стає жирним. Для цього періоду

характерне ще одне явище, яке часто викликає багато непорозумінь,

побоювань і неприємностей. Йдеться про місячні — природне яви�

ще, притаманне для життєдіяльності лише жіночого організму.

Назва «місячні» походить від слова «місяць». Щомісяця в організ�

мі дівчини, жінки дозріває жіноча статева клітина, яка називається

яйцеклітиною. Злиття яйцеклітини з чоловічою статевою клітиною

(сперматозоїдом) призводить до запліднення і розвитку плоду. Якщо

ж протягом певного часу запліднення не відбувається, яйцеклітина

руйнується — починаються місячні (кров’яні виділення). З їх почат�

ком знову починає дозрівати яйцеклітина — і цикл повторюється.

У дівчаток місячні налагоджуються не одразу. Може минути пів�

року, поки цикл стане регулярним (місячні починатимуться через

певну кількість днів). Для нормального формування місячного циклу

необхідно повноцінно харчуватися, вчасно лягати спати, менше

часу проводити за телевізором і комп’ютером, займатися фізичними

вправами і частіше бувати на свіжому повітрі. Якщо ж місячні не

встановлюються протягом тривалого періоду, необхідно

обов’язково звернутися до лікаря — підліткового гінеколога.

Усі ці зміни відбуваються тому, що в організмі дівчини збільшу�

ється рівень статевих гормонів (особливі речовини, що утворюються

залозами внутрішньої секреції). Саме вони перетворюють дівчинку�

підлітка на привабливу дівчину. Але це відбувається не одразу.

Зазвичай ці зміни тривають з 10 до 17–18, а інколи — й до 20 років.

Називають цей період статевим дозріванням.



12–14 років68

Деякі дівчата вступають у ранні статеві стосунки. Це шкодить орга�

нізму, що розвивається. Отож, не треба поспішати. На все свій час.

У період статевого дозрівання необхідно значно серйозніше ста�

витися до питань особистої гігієни. Спітнілі пахви, жирне волосся,

прищі на обличчі аж ніяк не роблять дівчину привабливою! Отож,

митися потрібно значно ретельніше і частіше. Обережно слід до�

глядати за шкірою обличчя — не можна видавлювати прищі!

Зараз можна придбати різні косметичні засоби для догляду за

шкірою тіла, обличчя, для догляду за волоссям, розроблені спеціаль�

но для підлітків. Та можна користуватися і звичайним милом, шам�

пунем, споліскувати волосся настоями трав. Головне, щоб шкіра і

волосся постійно були чистими.

Що відбувається з організмом хлопців?

Так, як і дівчата, хлопці переживають процес дорослішання. У 10–11

років у них починається період статевого дозрівання, який триває до

17–18 і навіть до 20 років. Хлопці починають швидко рости, у багатьох

змінюється голос; з’являється волосся під пахвами, на лобку, руках

і ногах. Пізніше волосся починає рости і на обличчі.

Більшість хлопців починають інтенсивно рости пізніше, ніж їхні

ровесниці�дівчата. Якщо дівчата всередньому досягають високого

зросту вже в 11–13 років, то переважна більшість хлопчаків досягає

такого ж зросту в 15–16 років. І це нормально.

Для статевого дозрівання хлопців характерне ще одне явище —

полюції. Це мимовільне виверження сімені (рідини з чоловічими

статевими клітинами) зі статевого члена. Частота полюцій у кожно�

го різна, а їх наявність свідчить, що в організмі хлопця починають

активно діяти статеві гормони.

Багато хто з підлітків знає, які зміни будуть з ними відбуватися, і ду�

мають, що у всіх ці зміни однакові, проте це не так. У одних волосся на

обличчі, під пахвами, на лобку, статеві органи ростуть і розвиваються

швидше, а у інших цей процес — повільний і триває кілька років.

Дівчат часто непокоїть те, що не ростуть груди або ж щось відбува�

ється не так, як у інших. Не варто засмучуватися з цього приводу і по�

рівнювати себе з іншими. Всі ми відрізняємося один від одного ха�

рактером, зростом, кольором очей, волосся. Відповідно відрізняємо�

ся і будовою тіла. І це ж чудово, бо інакше ми всі були б однакові, як

роботи. А як приємно, коли про людину кажуть, що вона не схожа на

інших!
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Для хлопців

Підлітковий вік називають перехідним, оскільки в цьому віці від�

бувається перехід від дитинства до дорослості. Саме з цим пов’язані

певні зміни в організмі, які зазвичай починаються з 10–12 років.

Зміни відбуваються як у дівчат, так і у хлопців. Вони готують орга�

нізм до майбутнього материнства та батьківства.

Що відбувається з організмом хлопців?
У 10–11 років у хлопців починається період статевого дозрівання,

який триває до 17–18 і навіть до 20 років. Зміни організму в цей

період зумовлені дією статевих гормонів (особливих речовин, які

утворюються в залозах внутрішньої секреції).

Саме в цей період більшість хлопців починають швидко рости, але

це відбувається пізніше, ніж у їхніх ровесниць. Якщо дівчата в серед�

ньому досягають високого зросту вже в 11–13 років, то переважна біль�

шість хлопчиків досягає такого ж зросту в 15–16 років. І це нормально.

У хлопців в період статевого дозрівання починає змінюватися го�

лос, з’являється волосся під пахвами, на лобку, руках і ногах. Пізні�

ше волосся починає рости і на обличчі. Деякі голять рідке волосся

на обличчі, щоб швидше з’явилася «рослинність». Не варто з цим

поспішати. Дорослі чоловіки голяться щодня і не отримують від

цього задоволення! Збільшується у розмірах статевий член (пеніс)

і яєчки. У багатьох хлопців можуть стати більшими й чутливішими

молочні залози. Для статевого дозрівання хлопців характерне ще

одне явище — полюції. Це мимовільне виверження сімені (рідини

з чоловічими статевими клітинами) зі статевого члена. Частота

полюцій у кожного різна, а їх наявність свідчить, що в організмі

хлопця починають активно діяти статеві гормони, які можуть

викликати бажання до самозадоволення — мастурбації.

Мастурбація — це штучне подразнення статевих органів для отри�

мання задоволення. Це тимчасове явище може минути в старшому

віці або після початку статевого життя. У будь�якому разі не слід над�

мірно захоплюватися ним.

Деякі хлопці намагаються якомога раніше почати статеве життя.

Це шкодить організму, що розвивається. Отож, не треба поспішати.

На все свій час.

У період статевого дозрівання необхідно значно серйозніше ста�

витися до питань особистої гігієни. Спітнілі пахви, жирне волосся,

прищі на обличчі аж ніяк не роблять хлопця привабливим! Крім

того, може з’явитися неприємний запах, який хлопчик�підліток не



12–14 років70

завжди сам відчуває. Отож, митися потрібно значно частіше

і ретельніше. Обережно слід доглядати за шкірою обличчя — не

можна видавлювати прищі!

Зараз можна придбати різні косметичні засоби для догляду за

шкірою тіла, обличчя, для догляду за волоссям, розроблені спеці�

ально для підлітків. Та можна користуватися і звичайним милом,

шампунем, споліскувати волосся настоями трав. Головне, щоб шкіра

і волосся постійно були чистими.

Що відбувається з організмом дівчат?
Так, як і хлопці, дівчата переживають процес дорослішання.

Вони починають швидко рости, поступово змінюється фігура,

збільшуються груди, з’являється волосся під пахвами і на лобку.

Можуть з’явитися прищі на обличчі, волосся швидко стає жирним.

Ще одне явище характерне для цього періоду — місячні. Це

природне явище, притаманне життєдіяльності лише жіночого

організму. Назва «місячні» походить від слова «місяць». Щомісяця в

організмі дівчини, жінки дозріває жіноча статева клітина, яка

називається яйцеклітиною. Злиття яйцеклітини з чоловічою

статевою клітиною (сперматозоїдом) призводить до запліднення і

розвитку плоду. Якщо ж протягом певного часу запліднення не

відбувається, яйцеклітина руйнується — починаються місячні

(кров’яні виділення). З їх початком знову починає дозрівати

яйцеклітина — цикл повторюється.

Усі ці зміни відбуваються тому, що в організмі дівчини, так само,

як і в організмі хлопця, збільшується рівень статевих гормонів. Саме

вони перетворюють дівчинку�підлітка на привабливу дівчину. Але

це відбувається не одразу. Зазвичай ці зміни тривають з 10 до 17–18,

інколи і до 20 років.

Багато хто з підлітків знає, які зміни будуть з ними відбуватися,

і думають, що у всіх ці зміни однакові, проте це не так. У одних во�

лосся на обличчі, під пахвами, на лобку, статеві органи ростуть і роз�

виваються швидше, а у інших цей процес повільний і може тривати

кілька років. Досить часто хлопців бентежить те, що в інших одноліт�

ків статевий член став більший, ніж у них, і раніше з’явилося волосся

на обличчі. Не варто засмучуватися з цього приводу і порівнювати

себе з іншими. Всі ми відрізняємося один від одного характером,

ростом, кольором очей, волосся. Відповідно відрізняємося і будовою

тіла. І це ж чудово, бо інакше ми всі були б однакові, як роботи. А як

приємно, коли про людину кажуть, що вона не схожа на інших!
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Додаток 2 

ПРАВИЛА ГІГІЄНИ

g Щоденно вмиватися і приймати душ.

g Використовувати дезодорант.

g Чистити зуби вранці та ввечері.

g Чистити вуха.

g Доглядати за волоссям (мити й стригти).

g Доглядати за нігтями.

g Слідкувати за чистотою своєї білизни.

g Не обмінюватися натільною білизною та іншим одягом.

g Переодягатися після занять фізичною культурою.

g Не користуватися чужими гребінцями, рушниками та ін�

шими предметами індивідуального догляду (зубна щітка,

манікюрні ножиці).

g Використовувати тільки власну гігієнічну помаду.

g Мити руки перед прийомом їжі.

g Користуватися власним або одноразовим посудом, не кори�

стуватися посудом спільно з іншими.

g Регулярно харчуватися.

g Вчасно лягати спати, спати достатню кількість часу (не мен�

ше 8 год).

g Проводити певний час на свіжому повітрі, провітрювати

кімнату.
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Додаток 3

g ВІЛ

g СНІД

g Вірус

g Імунодефіциту

g Людини

g Синдром

g Набутого

g Імунодефіциту

g Діабет

g Вірус грипу

g Лінощі

g Нудота

g Нежить

g Ін’єкції
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Додаток 4 

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) передається
через:

Відповідь

«ТАК» «НІ»

Укус комара

Спільне користування голками та шприцами для ін’єкцій

Спільне з ВІЛ-інфікованими користування рушником

Спільне сидіння за однією партою

Обійми

Плавання в басейні

Гроші

Посуд, їжу

Спільний з ВІЛ-інфікованим похід у кіно

Туалети (унітази)

Переливання крові

Від матері до дитини під час вагітності й пологів
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Додаток 5 

Життєва ситуація Ступінь ризику

Підліток відпочивав в компанії друзів. Йому запропонували
вина, і він погодився. Не контролюючи себе через алкогольне
сп’яніння, він мав статевий контакт з дівчиною.

Високий

Підлітка запросили в компанію старші хлопці. У них були нар-
котики і лише один шприц на всіх. Йому запропонували вну-
трішньовенну ін'єкцію наркотика.

Високий

Підліток зробив пірсинг у косметичному салоні, проте він не
впевнений, що всі інструменти були одноразовими. Низький

Декілька підлітків вирішили поголитися, як дорослі. Вони ви-
користали одну бритву на всіх. Низький

Двоє підлітків товаришують вже багато років. Рік тому один
із них дізнався, що він ВІЛ-інфікований. Хлопці продовжують
товаришувати і ходять один до одного в гості.

Немає

Підлітки харчуються в одній їдальні. Іноді навіть міняються
тарілками. Немає
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Додаток 6 

Ситуація

Віктор із друзями пішов на дискотеку. Він багато танцював, спіл�

кувався, завів нові знайомства. Нові знайомі запропонували хлопцеві

випити пива і поспілкуватися з «класними дівчатами». Віктор не

зміг відмовитися. Що відбувалося далі, він пам’ятав погано, та й зга�

дувати про це було неприємно: ще кудись ходив, ще щось пив,

«класні дівчата»... Та згодом пригадати довелося: через два тижні

у нього з’явилися гнійні виділення і біль у статевому члені при сечо�

випусканні. Віктор знав про ІПСШ і поділився підозрами з братом,

який і допоміг йому звернутися до лікаря.

Запитання для обговорення:

g чи вплинуло в даній ситуації на поведінку Віктора те, що він пив

пиво? Як?

g чи допомогли Віктору знання про ІПСШ? Чим?
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Додаток 7 

Наслідки невилікуваних ІПСШ дуже серйозні:

g запальні процеси статевих органів як у чоловіків, так і у жінок;

g безпліддя та статеві розлади, які настають у 20–40 % чоловіків

і у 55–85 % жінок з невилікуваними ІПСШ;

g серйозні ускладнення під час вагітності, викидні, народження

хворих дітей, мертвонародження;

g позаматкова вагітність;

g підвищення ризику раку шийки матки;

g хронічні (постійні) болі в статевих органах;

g підвищення ризику зараження ВІЛ і вірусними гепатитами.
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Ситуація

Віктор і Оленка познайомилися на дискотеці й почали зустріча�

тися. Через деякий час вони пішли на дискотеку разом, танцювали,

а потім Віктор провів Оленку додому і поцілував. У Віктора і раніше

були дівчата, але для Оленки цей поцілунок був першим у житті.

Коли Оленка розповіла про Віктора подругам, ті запитали, чи збира�

ється вона займатися з ним сексом. Оленка не знала, що відповісти,

тому що у більшості її подруг вже були сексуальні стосунки з хлоп�

цями. Вона роздумує: якщо Віктор запропонує їй почати сексуальні

стосунки, погодитися на це чи ні. 

Запитання для обговорення:

g що б ви порадили Оленці?

Додаток 10

Додаток 11

Шановна редакціє!

Мені 13 з половиною років. Три місяці тому я розлучилася

з хлопцем, з яким дружила довгий час.

Одного разу ми були дома самі, і я піддалася на його вмовляння

зайнятися сексом. Я зовсім не збиралася йти на таке і дуже шкодую,

що це трапилось. Хоча зараз, звісно, надто пізно жалкувати. Згодом

я дізналася, що в нього були ще статеві зв’язки. Я розчарована.

Переконана, що мене просто «використали», і мені прикро, що я

поступилась.

Нещодавно у мене з’явилися якісь незрозумілі виділення з піхви.

Я боюся, що заразилась ІПСШ або навіть ВІЛ. Знаю, що це не

обов’язково мало статися, але мене весь час не полишає тривога.

Запитання для обговорення:

g чому дівчина піддалася вмовлянням друга?

g що вона може зробити, аби захистити себе у майбутньому?

g куди дівчина може звернутися по допомогу?
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Додаток 12

ПАМ’ЯТКА

Щоб уберегтися від інфікування ВІЛ/ІПСШ,
незапланованої вагітності слід:

g Утримуватися від статевих стосунків у підлітковому віці.

g Якщо ти вже маєш статеві стосунки, то слід обирати «безпеч�

ний секс», тобто користуватися презервативом.

g Враховуючи, що деякі ІПСШ передаються не тільки статевим, а

й нестатевим (побутовим) шляхом, слід дотримуватися чітких

правил особистої гігієни: не користуватися чужою білизною,

рушником, губкою, зубною щіткою, бритвою, помадою тощо,

особливо коли речі іншої людини вологі (у вологому середовищі

мікроорганізми довше залишаються життєздатними).

g За потреби користуватися одноразовими голками та шприцами.
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Додаток 13

Історія з підлітком К.

К. сидів і нудьгував на лавці у дворі біля свого будинку. Батьки

ще не повернулися з роботи, друзі були зайняті своїми справами,

а хлопчик на самоті проводив час. До нього підійшов знайомий його

батька і запросив зайти до себе у квартиру, він пообіцяв показати

хлопчикові щось цікаве. К. спочатку відмовився, але потім, повагав�

шись, погодився піти в гості.

Коли у квартирі вони опинилися самі, знайомий батька запро�

понував хлопчикові подивитися «цікаві картинки» і зазначив, що це

буде їхньою «маленькою таємницею». Хлопчику було незручно

розглядати запропоновані непристойні картинки, і він спробував

піти геть, але чоловік схопив його за руки і не відпускав. Невідомо,

як розвивалась би ситуація далі, але в цей час задзвонив телефон,

чоловік розгубився і хлопчикові вдалося втекти з квартири.
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Додаток 14

g Вітаю тебе! Як твої справи?

g Як здоров’я твоїх батьків?

g Тобі самотньо? Ти нудьгуєш? Ходімо до мене у гості!

g У мене є вдома щось дуже цікаве!

g Ти ж цікавишся комп’ютером, ходімо до мене! У мене є ціка�

ва гра!

g Ти один (одна) вдома? А коли будуть батьки?

g Заходь до мене на чай (каву)! У мене є смачний торт, такий,

який пече твоя мати!

g Твій батько забув у мене свою книгу, зайди, забери її!
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Додаток 15

Ситуація

Учениця 8 класу йшла після школи додому. Вона трохи запіз�

нилася, і всі подруги, з якими вона завжди поверталася зі школи,

розійшлися. До дівчини підійшов незнайомий чоловік і намагався

схопити її за плече. Дівчина вивернулася і побігла. Побачивши

попереду на дорозі людей, вона закричала: «Допоможіть!», і не�

знайомець втік.
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Додаток 16

ПАМ’ЯТКА

Як уникнути насильства?

g Уникайте спілкування з малознайомими і незнайомими

людьми.

g У разі, коли навіть знайома людина пропонує вам щось «не�

добре», «таємниче», «заборонене» — відмовляйтесь!

g Пам’ятайте! Ніхто не має права вас до чогось насильно при�

мушувати!

g У разі небезпеки чиніть активний опір — кричіть, бороніться,

кусайтеся, бийте. Привертайте увагу до себе в будь�який спо�

сіб! Активні дії лякають нападника!

g Обов’язково потрібно розповісти батькам чи дорослим, яким

ти довіряєш, про те, що трапилося.
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Додаток 17

Ситуація 1

Хлопець пропонує дівчині зробити ін’єкцію наркотика. Він до�

водить, що буде приємно і без жодних негативних наслідків.

Ситуація 2

Дівчина пропонує знайомому піти до її друзів і зробити тату�

ювання на плечі.

Ситуація 3

Юнак, зайшовши до своєї дівчини, побачив, що батьків немає

вдома. Він наполягає на сексуальних стосунках.

Ситуація 4

Хлопець пропонує іншому хлопцеві скріпити дружбу і «побра�

татися» (зробити надріз на зап’ясті й прикласти порізи один до

одного).

Ситуація 5

Дівчина пропонує своїй подрузі, яка зламала ніготь, скористатися

її ножицями.
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Додаток 18

1. Доведи мені свою любов!
1. Ти ж сам знаєш — ліжко нічого не доводить!
2.

2.
1.
2.

3.
1.
2.

4.
1.
2.

1. Я знаю, що ти сама цього
хочеш!

1. І не думай, цього хочеш ти, а не я!
2.

2. 
1.
2.

3.
1.
2.

4.
1.
2.

1. Ми з тобою вже дорослі
люди, і не треба втрачати
нагоду спробувати це!

1. Я не хочу неприємних наслідків — вагітності чи
хвороб

2.

2.
1.
2.

3.
1.
2.

4.
1.
2.

1. Не бійся, все буде о’кей,
тобі навіть сподобається!

1. Я сказала «Ні»!

2.

2. 
1.
2.

3. 
1.
2.

4.
1.
2.
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Додаток 19

Лист до редакції

Я зустрічаюся з дівчиною вже кілька місяців, у нас справді дуже

гарні стосунки. Нам приємно і весело разом, тому що в нас багато

спільних інтересів. Ви можете запитати: в чому ж проблема? Річ

у тім, що мої друзі вважають, що ми займаємося сексом, але на�

справді це не так. І я, і моя дівчина кажемо в один голос: це не так.

Взагалі, це нас не хвилює, за винятком моментів, коли я зустрі�

чаюсь з моїми друзями, адже вони продовжують щось вигадувати

з цього приводу. Як би ви порадили мені поводитися?

Запитання для обговорення:

g як, на вашу думку, юнак і дівчина зрозуміли, що їм ще рано

вступати в статеві стосунки?

g що може хлопець відповісти своїм друзям?

g як можуть юнак і дівчина проявити потяг і почуття одне до

одного без статевих стосунків?

g як ви гадаєте, чому так поводяться друзі юнака?
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Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Закінчи речення» 10
Інформаційне повідомлення «Дружба й кохання
в нашому житті» 5

Мозковий штурм «Що таке сексуальність?» 5
Інформаційне повідомлення «Сексуальність і став-
лення до неї» 10

Бесіда-дискусія «Сім’я та сімейні відносини» 10
Вправа «Які вони — дівчата й хлопці?» 15
Вправа «Вирішуємо разом» 10
Підсумки 5
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 2

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Інформаційне повідомлення «Вірус імунодефіциту лю-
дини (ВІЛ) і синдром набутого імунодефіциту (СНІД)» 10

Мозковий штурм «Як передається вірус?» 5
Інформаційне повідомлення «Шляхи передачі ВІЛ» 10
Вправа «ВІЛ не передається...» 10
Вправа «Анкета» 10
Вправа «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД» 10
Інформаційне повідомлення «Жити поруч» 10
Підсумки 5
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 3

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Лист до редакції» 15
Вправа «Оцінка ступеня ризику» 20
Вправа «Вирізки з журналів» 20
Інформаційне повідомлення «Інфекція, якою можна
управляти» 5

Підсумки 10

СТРУКТУРА МОДУЛЯ
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Тема Заняття Види роботи Орієнтовна
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 4

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Інформаційне повідомлення «Що таке ІПСШ?» 10
Мозковий штурм «Які основні прояви ІПСШ?» 10
Вправа «Можливі наслідки» 15
Вправа «Найпоширеніші ІПСШ» 15
Вправа «Причини інфікування» 15
Підсумки 5
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 5

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Групове обговорення «Коли ви ризикуєте?» 10
Вправа «Що порадити?» 20
Вправа «Початок статевого життя: за і проти» 15
Інформаційне повідомлення «Незапланована
вагітність, аборт» 10

Вправа «Що підвищує ймовірність незапланованої
вагітності?» 10

Підсумки 5

З
а

н
я

тт
я

 6

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Як розповісти батькам про...» 10
Обговорення ситуації 15
Вправа «Ризикована поведінка» 20
Вправа «Зроби вибір» 20
Підсумки 5
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 7

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Інформаційне повідомлення «Види насильства» 5

Мозковий штурм «Хто може здійснювати
насильство?» 10
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Тема Заняття Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв
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 7 Інформаційне повідомлення «Сексуальне насильство» 5
Вправа «Твої дії» 15
Вправа «Як уникнути насильства?» 30
Підсумки 5
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 8

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Ризиковані пропозиції» 20
Інформаційне повідомлення «Торгівля людьми» 10
Вправа «Це було не зі мною» 20
Інформаційне повідомлення «Важливі деталі» 10
Підсумки 10
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 9

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Як сказати: „Ні!“» 20
Вправа «Що сказати?» 15
Інформаційне повідомлення «Утримання від ста-
тевого життя» 5

Обговорення ситуації 10
Інформаційне повідомлення «Альтернатива» 5
Вправа «Як проявляти свої почуття?» 10
Підсумки 5
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 1
0

Привітання. Знайомство 5
Правила 5
Вступ. Очікування 10
Вправа «Безпека — небезпека» 10
Вправа «Межі дозволеного» 10
Інформаційне повідомлення «Контрацепція» 15
Вправа «Як правильно користуватися
презервативом?» 15

Вправа «Терези» 10
Підсумки. Оцінка модуля учасниками 10



CТАТЬ І МІЖСТАТЕВІ
ВІДНОСИНИ

Т Е М А
1

Мета: підвищити рівень знань учасників про особливості ста�

ті, міжстатеві відносини, сформувати коректне ставлення до

цих питань, надати інформацію про розвиток сексуальності.

Ключові поняття: міжстатеві відносини, симпатія, дружба,

кохання, стать, сексуальність, гендер, гендерні стереотипи,

сім’я, усвідомлене батьківство.

Тривалість: 1,5 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Вправа «Закінчи речення» 10 Аркуші А1, А4, маркери

6 Інформаційне повідомлення «Дру-
жба й кохання в нашому житті» 5

7 Мозковий штурм «Що таке сексу-
альність?» 5

8 Інформаційне повідомлення «Сек-
суальність і ставлення до неї» 10

9 Бесіда-дискусія: «Сім’я та сімейні
відносини» 10
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№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

10 Вправа «Які вони — дівчата й хлопці?» 15 Аркуші А1, маркери

11 Вправа «Вирішуємо разом» 10 Додаток до вправи

12 Підсумки 5

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про початок роботи за новим

модулем «Прояви турботу і обачливість», стисло розкриває

його зміст, а також акцентує увагу учасників на тому, що всі

ці питання дуже важливі для їхнього майбутнього. Педагог�

тренер наголошує, що матеріал буде опрацьовано з урахуван�

ням побажань учасників і на засадах конфіденційності.

До уваги педагога/тренера!

Якщо під час будь-якої вправи ви помітили, що у декого з учасників
виникло емоційне напруження, дискомфорт або втома, то необхідно
провести гру-руханку, яка допоможе створити доброзичливу атмо-
сферу в групі, зняти емоційне напруження й активізувати увагу (див.
додаток «Ігри-руханки»).

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Закінчи речення» (10 хв)

Мета: з’ясувати уявлення учасників про поняття «друж�

ба» і «кохання», активізувати розуміння цих понять.
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До уваги педагога/тренера!

На початку вправи запропонуйте учасникам згадати пісню про ко-
хання чи дружбу.

Хід вправи
Педагог�тренер роздає кожному учаснику аркуш А4, про�

понує написати на ньому фрази: «Дружба — це...», «Кохан�

ня — це...» і закінчити їх. Після цього зачитуються фрази про

дружбу, потім — про кохання. Бажано основні думки учас�

ників (окремо про дружбу й про кохання) записувати на

фліп�чарті.

Запитання для обговорення:

g що спільного в поняттях «дружба» і «кохання»?

g чим вони відрізняються?

До уваги педагога/тренера!

Орієнтуючись на висловлювання учасників, необхідно наголосити, що
кожна людина вкладає свій зміст у поняття «дружба» і «кохання». У цій
вправі не потрібно узагальнювати визначення і оцінювати відповіді
учасників. Дискусію необхідно провести емоційно — це ство(

рює особливий настрій учасників.

6. Інформаційне повідомлення «Дружба і кохання в нашому
житті» (5 хв)

Мета: уточнити і закріпити розуміння учасниками дру�

жби, кохання; сформувати відповідальне ставлення.

Люди постійно перебувають у стосунках один з одним.

Стосунки між чоловіками і жінками — найскладніші в люд�

ській природі. Вони можуть бути різними (ділові, дружні,

статеві) і проявляються в таких формах, як дружба, закоха�

ність, кохання. Ці поняття досить близькі, але кожне з них

має свої особливості. Спробуємо це з’ясувати.

Із розвитком особистості збагачується внутрішній світ лю�

дини, виникає бажання поділитися з кимось своїми від�

криттями, думками, сумнівами, відчути спорідненість душ.

Взаємопроникнення у внутрішній світ один одного дозволяє
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розкрити та вдосконалити себе. Глибина таких стосунків

і визначає вічні поняття: кохання, закоханість, дружба.

Багатовікові спроби дати вичерпне визначення, що ж таке

кохання, тривають і досі, але чіткого формулювання поки що

немає. Найчастіше кожен сам визначає це для себе. У загальну

картину кохання, глибокого інтимного почуття, спрямова�

ного на конкретну людину, вплітаються еротичні та сексуальні

мотиви. Кохання передбачає наявність лише одного обранця

та гармонійне злиття трьох потягів — душі, розуму й тіла.

Але буває й так, що одна людина викликає в тебе лише стате�

вий потяг, а інша — прагнення лише до духовної близькості.

Окрім кохання, існує ще й закоханість. Дехто вважає за�

коханість неглибоким, короткочасним почуттям, що не зав�

жди справедливо, адже закоханість — це перший крок до ко�

хання. Чи будуть за першим наступні кроки і чи переросте

закоханість у кохання — це інша справа. Але спочатку від�

різнити закоханість від кохання неможливо. Найоб’єктивні�

ший суддя в цьому випадку — час: закоханість або минає,

або переростає у кохання. Так само й дружба: починається

з симпатії і лише потім, з розвитком стосунків, перевіряєть�

ся на міцність і стверджується, власне, як дружба.

У коханні одним із вирішальних моментів є освідчення

коханій (коханому) у своїх почуттях. Зробити цей крок, який

веде чи до винагороди у вигляді взаємності, чи до краху всіх

сподівань, не так просто. Іноді страх нерозуміння, відмови,

що прирікає кохання на вмирання, змушує приховувати свої

почуття або проявляти їх несміливо й не завжди відкрито.

Проте і в разі відмови не слід впадати у відчай: можливо,

ваші почуття видалися людині, яку ви кохаєте, не зовсім

серйозними, чи у сказаних словах вона відчула вимогу або

докір. А може, людина просто вас не зрозуміла, бо на той

момент думала про свої проблеми чи була не в гуморі.

Якщо виникла ситуація, коли важко пережити невдачу і знай	
ти правильне рішення, слід поговорити з близькими людьми,
які все зрозуміють і допоможуть, або зі спеціалістом	психоло	
гом, який теж зможе допомогти.

Варто пам’ятати, що кохання, хай і нерозділене, — це вже

щастя. Адже кохання вважається вищим ступенем людсь�

ких стосунків і дається воно не просто так і не кожному.
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Це — своєрідний іспит. І чи зуміє людина скласти його з че�

стю, залежить тільки від неї. А ще — це щоденна робота, і чим

більше людина віддає, тим більше отримує.

Формула кохання проста: мені добре тому, що радісно тобі.

До уваги педагога/тренера!

Це повідомлення необхідно надати емоційно, без повчання. За жодних об-
ставин не використовуйте конспект! Краще сказати менше, але від душі!

7. Мозковий штурм «Що таке сексуальність?» (5 хв)

Педагог�тренер звертається до учасників: «Важливою скла�

довою особистості є сексуальність. Доволі часто ми чуємо:

«сексуальність», «сексуальний чоловік», «сексуальна жінка»

тощо. Але що це таке — мало хто розуміє.

Багато людей замислювались над тим, що таке кохання,

сексуальність, міжстатеві відносини. Те, що відбувається

з людиною, скажімо, фізіологічні зміни, поява нових

відчуттів, настрою, емоцій та стосунків з іншими, не завжди

зрозуміле їй. Але саме це і є статевим дозріванням і форму�

ванням сексуальності, про що ми з вами зараз і поговоримо».

Далі педагог�тренер пропонує учасникам одним словом

дати визначення «сексуальності», тобто знайти асоціацію

з цим поняттям (наприклад: «привабливість», «бажання»,

«кохання» тощо).

Висновок: ви почули багато цікавих визначень сексуальності
й могли дати ще більше. Сексуальність — це дуже багатогранне
поняття. Давайте поговоримо про це.

8. Інформаційне повідомлення «Сексуальність і ставлення до
неї» (10 хв)

Мета: надати інформацію про статеве дозрівання і фор�

мування сексуальності.

До уваги педагога/тренера!

Уважно ознайомтеся з інформацією щодо етапів розвитку сексуаль-
ності (див. «Інформаційні матеріали для педагога-тренера»).
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Існує велика кількість визначень сексуальності. Ось одне

з них:

Сексуальність — це не тільки біологічний інстинкт, а й су	
купність біологічних, фізіологічних, психологічних, соціальних
і культуральних особливостей, які роблять одну людину при	
вабливою для іншої.

Біологічною основою сексуальності є стать, яка визнача�

ється генами, будовою статевих органів, зовнішніми особли�

востями. Ознаки статі незмінні.

Сама ж сексуальність — це дуже складний природний фе�

номен. Властивий він лише людям. Ми можемо нічого не

знати про сексуальність або вважати, що її в нас немає, але

сексуальність є у кожного. Вона проходить крізь усе життя

людини. Тому майже в усіх стосунках між людьми є елемент

сексуальності — природної та здорової складової існування

людини, вродженої функції організму.

Поділ людей на статі, який і зумовлює сексуальність, ви�

значається статевими ознаками: первинними і вторинними.

Вони формуються в процесі розвитку людини з моменту

запліднення. Стать майбутньої дитини закладається під час

запліднення, а на 7–14 тижні внутрішньоутробного розвитку

уже сформовується плід жіночої або чоловічої статі. Пік фі�

зичного розвитку та статевого дозрівання (стан організму,

здатного до репродукції (відтворення)) припадає на підліт�

ковий вік. У підлітковому віці в організмі відбуваються змі�

ни, які зумовлюють статеву, фізичну, психічну та соціальну

зрілість людини. Організм починає готуватися до майбутньо�

го материнства та батьківства. Вважається, що цей період по�

чинається приблизно з 10–12 років і триває до 18 і далі, але

у кожної людини початок і закінчення цього періоду різні.

Крім того, дівчата розвиваються значно швидше, ніж хлопці.

Першими вісниками статевого дозрівання можна вважати

появу вторинних статевих ознак.

Хлопці починають швидше рости, у них збільшуються

розміри статевого члена (пеніса) і яєчок (іноді це супровод�

жується больовими відчуттями), з’являється волосся на



100 15–18 років

лобку, під пахвами, а вже пізніше — на обличчі.

Відбувається мутація («ломка») голосу, у багатьох юнаків у

цей період збільшуються і стають чутливими грудні залози.

Активізується діяльність потових і сальних залоз, що часто

спричиняє появу юнацьких вугрів.

У дівчат відбувається активний ріст кісток тазу й округ�

лення стегон, збільшуються молочні залози, починається

ріст волосся на лобку і під пахвами.

В юнаків ознакою статевого дозрівання є полюції — ми�

мовільне виверження сімені зі статевого члена під час еротич�

них снів (можуть супроводжуватися приємними сексуаль�

ними відчуттями). Слід зауважити, що полюції — нормальне

фізіологічне явище. Частота їх має індивідуальний характер.

Важливим фізіологічним проявом статевого дозрівання

в юнаків є також самовільна ерекція, що виникає без будь�

якої сексуальної стимуляції. Такі ерекції ще називають спон�

танними. Вони можуть виникнути в транспорті від вібрації,

під час ранкового пробудження. Часто поява ерекції в найне�

зручніший момент, наприклад у школі під час занять, викли�

кає збентеження, але це нормальне явище в підлітковому віці.

У подібній ситуації не слід хвилюватися, краще зосередитися

на чомусь сторонньому. Це часто допомагає. Ерекції можуть

також виникати і під впливом якоїсь сексуальної думки, уяв�

лення, фантазії.

Часте статеве напруження потребує розрядки. Одним

із засобів зняття сексуального напруження є мастурбація —
штучне подразнення (стимуляція) статевих органів для отри�

мання сексуального задоволення. Синонім мастурбації —
онанізм. Дуже часто перші спроби мастурбації призводять до

цілої гами емоцій — від позитивних до негативних, з’явля�

ються навіть огида і докір собі. Побутують різні плітки та

залякування щодо онанізму. Між тим необхідно знати, що

мастурбація не є чимось ненормальним або проявом якоїсь

хвороби. Це — тимчасове явище, яке проходить у старшому

віці або після початку статевого життя. Та все�таки надмірно

захоплюватися цим заняттям не слід.

У дівчат процес статевого дозрівання стає помітним тоді, ко�

ли збільшуються груди та з’являється менструація. Збільшен�
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ня грудей — одна з найважливіших змін у жіночому організмі

при статевому дозріванні. Молочні залози можуть розвиватися

нерівномірно — одна росте швидше за іншу. Це нормальне

явище. З часом вони вирівнюються. Менструація («місячні») —
це періодичні виділення з піхви (вагіни) змішаного з кров’ю

поверхневого шару внутрішньої слизової оболонки матки.

У перший день циклу, тобто в день, коли почалося мен�

струальне виділення крові, всередині яєчникового фолікула

починає дозрівати яйцеклітина. На 13–15�й день циклу вона

повністю визріває і проривається крізь оболонку фолікула до

черевної порожнини: відбувається овуляція. Коли яйцекліти�

на виходить з яєчника, вона потрапляє до маткової труби, де

може бути запліднена сперматозоїдом. Отже, 13–15�й дні мен�

струального циклу найсприятливіші для зачаття, і статевий

акт у ці дні з великою ймовірністю призводить до запліднення.

Якщо яйцеклітина не запліднюється, слизова оболонка

починає руйнуватися і відшаровуватися від стінки матки, що

супроводжується виділенням крові (менструацією).

Багато підлітків нерідко переживають з приводу того, що
в них, як їм здається, негарне тіло чи неприваблива фігура.

Варто пам’ятати, що в період статевого дозрівання частини

тіла ростуть неоднаково: швидше ростуть кінцівки — ноги,

руки, а вже потім тулуб. Тому така «неідеальна фігура» — тим�

часове явище. Насправді, ідеальної фігури не існує. Існують

лише стереотипи, нав’язані фільмами, газетами, журнала�

ми, рекламою. Головне — знайти гармонію між зовнішністю

і своїм внутрішнім світом. Скільки людей — стільки й думок.

У період статевого дозрівання відбуваються також зміни

в репродуктивній системі (див. Глосарій). Статеві органи збіль�

шуються в розмірі та виробляють особливі статеві клітини

(яйцеклітина та сперматозоїд). Деякі з цих процесів відбува�

ються всередині організму і проходять непоміченими.

До уваги педагога/тренера!

Слід наголосити учасникам, що існують спеціалісти, які надають до-
помогу при порушенні репродуктивної системи: це гінекологи (для
дівчат) та андрологи-сексопатологи (для юнаків)
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Зі збільшенням в організмі вмісту статевих гормонів збі�

льшуються і дозрівають статеві органи. Людина зазнає все

більше нових і невідомих для неї відчуттів. Спочатку це поси�

лений інтерес до свого тіла, який з часом переростає у потяг

до протилежної статі. Цей потяг абсолютно природний. Спо�

чатку він набирає форму снів і мрій, потім виникає потреба

в дружбі, спілкуванні один з одним, спільному проведенні

часу, потім — у бажанні доторкнутися, обійняти, поцілува�

ти, і лише після цього формується бажання висловити свої

почуття через інтимні стосунки, одним із проявів яких є ста�

тевий акт. Таке бажання називається статевим потягом. У дів�

чат і юнаків формування статевого потягу відбувається по�

різному. В юнаків потяг починає формуватися після появи

полюцій. У дівчат з появою місячних така потреба прак�

тично не виникає. У більшості жінок бажання сексу форму�

ється значно пізніше, тому дівчата такого ж віку, що і юна�

ки, частіше не відчувають потреби саме в статевому акті як

такому, а більше зацікавлені в пестощах, проявах уваги, тур�

боти і компліментах.

Якщо хлопець і дівчина сподобались одне одному і бажа�

ють розвивати свої стосунки, їм слід зважати на це. Важливо

поговорити про секс і вибрати прийнятні для обох форми

сексуальних стосунків. Необхідно пам’ятати, що, крім стате�

вого акту, існує багато інших способів отримати задоволен�

ня. Про це мова піде далі.

Статеві стосунки — це не тільки фізичні відчуття. Вони по�

в’язані з емоційними хвилюваннями, сила яких залежить від

глибини почуттів, що одна людина відчуває до іншої, а також

від ступеня довіри між закоханими.

На формування статевої поведінки впливають усі складо�

ві особистості людини (зрілість, освіта, інтелект, світоглядні

установки й норми поведінки тощо).

9. Бесіда	дискусія: «Сім’я та сімейні відносини» (10 хв)

Мета: визначити та обговорити уявлення учасників щодо

сім’ї та батьківства; дати визначення понять «сім’я»,

«усвідомлене батьківство».
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Хід вправи
Педагог�тренер звертається до учасників із запитаннями:

g що таке сім’я?

Сім’я — це первинний та основний осередок суспільства. Сім’ю
складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом, мають взаємні права та обов’язки (Сімейний кодекс
України).

g коли створюється сім’я?
g коли у сім’ї з’являються діти?

Кожне запитання по черзі обговорюється.

Важливий висновок: створення сім’ї — це важливий і дуже
відповідальний крок. Коли закохані прагнуть створити сім’ю —
це абсолютно природно. Але одних почуттів замало. Необхідно
знати сімейні обов’язки та бути готовими розділити їх один
з одним; відповідально підходити до народження дітей, знати,
як їх виховувати.

Батьківство — це процес забезпечення батьками умов для пов�
ноцінного розвитку, виховання та навчання дітей, а усвідом�
ленне батьківство — це взаємодія батьків між собою та діть�
ми, результатом якої є створення найбільш сприятливих умов
для повноцінного розвитку дитини на усіх етапах ії життя*.

10. Вправа «Які вони — дівчата й хлопці?» (15 хв)

Мета: з’ясувати уявлення учасників про якості чоловічої

і жіночої статі, підвести до усвідомлення стереотипності цих

уявлень; сформувати гармонійну взаємодію між дівчатами

і хлопцями на основі розуміння принципу рівних прав

і можливостей особистості незалежно від статі.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи хлопців

і дві підгрупи дівчат, а потім пропонує продовжити незакін�

чені речення. Для цього на аркуші А1 для кожної підгрупи

необхідно підготувати таблицю.

* Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини:
метод. матеріали для тренера / За заг. ред. Г. М. Лактіонової. — К.: Наук.
світ, 2003. — 107 с.
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Хлопці

Хлопці мають
бути…

Дівчата мають
бути…

Дівчата

Дівчата мають
бути…

Хлопці мають
бути…

На виконання завдання відводиться 10 хв. Після цього

відбувається презентаія напрацювань. Далі педагог�тренер

проводить обговорення.

Запитання для обговорення:

g чи повторювалися у презентаціях обох груп якості, ба�

жані для дівчат?

g чи повторювалися у презентаціях обох груп якості, ба�

жані для хлопців?

g чим є ці якості?

Такі узагальнені усталені уявлення стосовно чоловіків і

жінок називають гендерними стереотипами. Вони можуть

бути далекими від реальності, неточними. Це уявлення, що

містять приписи й заборони стосовно того, що чоловікам та

жінкам належить відчувати, проявляти та робити.

Гендерні стереотипи* — це спрощені, однозначні, схематич�

ні уявлення про «чоловіків» та «жінок», сформовані в певній

культурі — про місце, належну суспільну поведінку тощо, які

очікують від тієї чи іншої гендерної групи і за якою оціню�

ються її представники.

Гендер* — це соціальна стать на відміну від біологічної (sex).

Термін «гендер» (gender) у перекладі з англійської мови озна�

чає «граматичний рід». Як соціальна стать гендер означає

сукупність поведінкових норм і позицій, які асоціюються

з особами жіночої або чоловічої статі в певному суспільстві.

* Основи теорії гендеру: Навч. посібник. — К.: К.І.С., 2004. — 536 с.
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Далі учасникам пропонується назвати найбільш розпов�

сюджені гендерні стереотипи.

До уваги педагога/тренера!

Приклади найбільш розповсюджених стереотипів:

g Тільки жінка повинна займатися домашніми справами.
g Чоловік повинен багато заробляти, а жінка — вдало вийти заміж.
g Чоловіки повинні бути мужніми, а жінки — ніжними та поступатися

чоловікам.
g Дівчина не повинна опановувати чоловічі професії.
g Якщо чоловік вміє куховарити, то він не може бути мужнім і від-

важним.

Після цього педагог�тренер продовжує обговорення:

g як ви вважаєте, до чого призводять гендерні стереотипи?

Висновок:

Характерною ознакою таких стереотипних уявлень є невраху	
вання індивідуальних особливостей людини, а кожна людина
унікальна!

Традиційні гендерні стереотипи обмежують розвиток особис	
тості, можливості самореалізації, вибору моделей поведінки,
видів професійної діяльності, кар’єрного росту; безпідставно
(якщо не вважати за підставу стать) звужують або розширюють
економічні, політичні та соціальні можливості людини.

11. Вправа «Вирішуємо разом» (10 хв)

Мета: розвивати навички відповідального рівноправного

спілкування між юнаками та дівчатами.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у три підгрупи: I гру�

па — дівчата, II — юнаки, III — дівчата та юнаки (бажано,

щоб у третій підгрупі їх було порівну). Не обов’язково до�

тримуватися рівної кількості учасників у підгрупах. 

Кожна підгрупа отримує картку з описом ситуації (дода�

ток 1 на с. 173) і обговорює її протягом 5 хв. Після цього

представник кожної підгрупи презентує варіант рішення.
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Після цього педагог�тренер ставить запитання для

обговорення:

g чи відрізняються рішення, прийняті в різних групах

(дівчата, хлопці, змішана)? Як?

g від чого залежить рішення в подібних ситуаціях?

g хто несе відповідальність за прийняття таких рішень?

Висновок: юнаки та дівчата по	різному підходять до
розв’язання таких ситуацій. А в житті подібні питання необхідно
вирішувати вдвох і кожен несе відповідальність як за себе, так
і за близьку йому людину.

12. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам висловити свої

враження від роботи і спілкування та висновки, які зробили

для себе.



ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТУ
ЛЮДИНИ (ВІЛ)
І СИНДРОМ НАБУТОГО
ІМУНОДЕФІЦИТУ (СНІД)

Т Е М А

2
Мета: надати знання про ВІЛ і СНІД, історію виникнення,

шляхи передачі та запобігання інфікуванню; сформувати

толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ.

Ключові поняття: ВІЛ, СНІД, шляхи передачі, засоби запобі�

гання інфікуванню, дискримінація людей, що живуть з ВІЛ.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила ро-
боти групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура
модуля»

4 Очікування 5

5
Інформаційне повідомлення «Вірус імуно-
дефіциту людини (ВІЛ) і синдром набутого
імунодефіциту (СНІД)»

10 Аркуші А1, маркери

6 Мозковий штурм «Як передається вірус?» 5 Аркуші А1, маркери

7 Інформаційне повідомлення «Шляхи
передачі ВІЛ» 10 Плакат «Шляхи

передачі ВІЛ»

8 Вправа «ВІЛ не передається...» 10 Аркуші А1, маркери
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

СНІД — одна із найгостріших проблем, з якою людство

зіткнулося у ХХ столітті й увійшло у ХХІ.

Кількість інфікованих, хворих і померлих від СНІД людей

стрімко зростає. Про СНІД уже відомо багато, але щодня з’я�

вляється нова інформація. Водночас накопичено певні знан�

ня, які хоча і не зупиняють поширення хвороби, але можуть

її загальмувати. Цю тему присвячено інформації про ВІЛ,

шляхи передачі та запобігання інфікуванню.

4. Очікування (5 хв)

5. Інформаційне повідомлення «Вірус імунодефіциту людини
(ВІЛ) і синдром набутого імунодефіциту (СНІД)» (10 хв)

Мета: визначити поняття ВІЛ, СНІД, надати інформацію

про відмінності між ВІЛ та СНІД.

Педагог�тренер пропонує учасникам розшифрувати ско�

рочення ВІЛ і СНІД та записує пропозиції на фліп�чарті.

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

9 Вправа «Анкета» 10 Анкета 

10 Вправа «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД» 10 Таблички, додаток
до вправи

11 Інформаційне повідомлення «Жити поруч» 10

12 Підсумки 5
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До уваги педагога/тренера!

Необхідно на фліп-чарті по вертикалі записати слова ВІЛ, СНІД

«В» — вірус «С» — синдром

«І» — імунодефіциту «Н» — набутого

«Л» — людини «І» — імунного

«Д» — дефіциту

Після того як скорочення розшифровано, педагог�тренер

послідовно роз’яснює поняття: «вірус» (збудник захворювань),

«імунодефіцит» (відсутність захисної реакції системи орга�

нізму, яка забезпечує захист від мікроорганізмів, що спри�

чиняють хворобу), «синдром» (ряд ознак симптомів, що вказу�

ють на наявність якоїсь хвороби чи стану), «набутий» (такий,

що з’явився протягом життя, а не від народження), «імунний»

(стосується імунної системи, яка забезпечує захист людини

від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу), «дефіцит»

(брак чого�небудь, у даному випадку реакції імунної систе�

ми організму людини на наявність вірусів).

Отже, ВІЛ — це вірус імунодефіциту людини, який розви�

вається та розмножується в організмі людини і призводить

до повної втрати захисних сил організму та розвитку СНІДу

через деякий час.

СНІД — це кінцева стадія хвороби, викликаної ВІЛ.

Перші випадки захворювання на СНІД було діагностовано

1981 р. в США. Спочатку хвороба видавалася вельми загадко�

вою. У Франції, як тільки з’явилися перші повідомлення про

таємничу хворобу, сформували для її вивчення групу дослід�

ників під керівництвом ученого�вірусолога Люка Монтеньє.

Протягом двох років (починаючи з 1981 р.) було з’ясовано зага�

льну картину хвороби, виявлено її збудника — вірус імунодефі�

циту людини (ВІЛ), розроблено методи, за допомогою яких

знаходять вірус в організмі людини, вивчено механізм дії вірусу

на організм. Вперше ВІЛ було виділено та ідентифіковано

у 1983 р. французькими вченими на чолі з Монтеньє в Пасте�

рівському інституті (Париж). Водночас про факт відкриття ві�

русу, котрий спричиняє СНІД, повідомили американські вчені

з Національного інституту здоров’я на чолі з Робертом Галло.
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Отже, успіхи у вивченні ВІЛ та СНІД справді великі, але

невідомого в дослідженні цієї проблеми ще багато.

Як уже зазначалося, СНІД — це синдром набутого імуноде�

фіциту, тобто викликана вірусом хвороба імунної системи. Ві�

руси є збудниками багатьох хвороб (грип, герпес, навіть деякі

види раку). ВІЛ, як і інші віруси, є мікроорганізмом, який не�

можливо побачити за допомогою звичайного мікроскопа. Для

своєї життєдіяльності вірус має проникнути в клітину. ВІЛ мо�

же перебувати у будь�яких клітинах, але найбільша його кон�

центрація — у клітинах імунної системи. Саме їх він і ушкоджує.

Віруси, в тому числі й ВІЛ, виявляються за допомогою спе�

ціальних методів дослідження крові. Коли вірус з’являється

в організмі, імунна система починає виробляти специфічні

білки — антитіла, які борються з вірусом. Наявність антитіл

у крові людини свідчить про те, що в її організм потрапила

інфекція (наприклад, коли аналіз крові показує наявність

антитіл до ВІЛ, це означає, що людина інфікована ВІЛ). Слід

знати, що організму потрібно від 2 тижнів до 3–6 місяців, аби

виробити достатню для виявлення кількість антитіл. У цей

період (його ще називають «вікно») виявити вірус в організмі

неможливо. Тому людям, що проходять тестування на ВІЛ,

рекомендують за наявності негативного результату повторити

аналіз через три місяці.

6. Мозковий штурм «Як передається вірус?» (5 хв)

Мета: з’ясувати рівень поінформованості учасників щодо

шляхів передачі ВІЛ.

Хід роботи
Педагог�тренер пропонує учасникам відповісти на запитан�

ня: «Які шляхи передачі ВІЛ ви знаєте?». Усі відповіді (навіть

помилкові) записуються на фліп�чарті.

Педагог�тренер не коментує висловлювання, дякує всім

за роботу й переходить до інформаційного повідомлення,

під час якого підкреслює маркером шляхи передачі ВІЛ, а за

необхідності дописує ті, яких не вистачає. Неправильні ви�

словлювання не закреслюються, якщо необхідно — вони

коментуються.
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`

До уваги педагога/тренера!

Під час інформаційного повідомлення учасники зможуть самі перекона-
тися, наскільки правильно та повно вони назвали шляхи передачі вірусу.

7. Інформаційне повідомлення «Шляхи передачі ВІЛ» (10 хв)

Мета: надати інформацію про шляхи передачі ВІЛ.

До уваги педагога/тренера!

Можна заздалегідь підготувати плакат, на якому коротко написані три
основні шляхи передачі ВІЛ.

Існують ТРИ основні шляхи передачі ВІЛ від людини до лю	
дини:

g Під час статевого контакту з ВІЛ�інфікованою люди�

ною, коли сперма чи вагінальні виділення інфікованої

людини потрапляють на слизові оболонки вагіни, пе�

ніса, ротової порожнини або прямої кишки іншої лю�

дини, з яких вірус проникає в кров.

g При переливанні крові, що містить ВІЛ. Ризик інфіку�

вання ВІЛ найбільший при повторному використанні

шприца чи голки для введення ліків або наркотиків піс�

ля вірусоносія, а також коли цілісність шкірних по�

кривів порушується гострим предметом (голкою, брит�

вою або інструментом для нанесення татуювання), який

перед цим використовувала інфікована людина, чия

кров залишилась на цьому предметі.

g ВІЛ також може передаватися плоду від інфікованої ма�

тері під час вагітності, пологів і після народження, під

час годування молоком.

Існує кримінальна відповідальність за умисне зараження ВІЛ:
позбавлення волі строком від 5 до 10 років (п. 4. ст. 130 Кри	
мінального кодексу України).

До уваги педагога/тренера!

1. ВІЛ у високій концентрації може міститися тільки в чотирьох біоло-
гічних рідинах організму людини:
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g крові (та похідних крові: лімфі, спинномозковій рідині);
g спермі;
g вагінальних виділеннях;
g грудному молоці.

2. ВІЛ у дуже низькій концентрації може перебувати в інших біологіч-
них рідинах, але інфікування через ці рідини неможливе (наприклад
сльози, сеча, піт). У слині, наприклад, концентрація ВІЛ у 10 000 разів
нижче, ніж у крові, тому для зараження потрібно у 10 000 разів більшу
кількість слини).

8. Вправа «ВІЛ не передається...» (10 хв)

Мета: закріпити отриману інформацію про шляхи пе�

редачі ВІЛ.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам продовжити речення

«Вірус імунодефіциту людини НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ через...».

Усі варіанти відповідей записуються на фліп�чарті.

До уваги педагога/тренера!

Перелік можливих відповідей:

g спільне з ВІЛ-інфікованим користування верхнім одягом;
g рукостискання;
g спільне користування фонтанчиком для питної води;
g посуд, їжу;
g домашніх тварин;
g туалети (унітази);
g чхання та кашель;
g контакти в громадському транспорті;
g обійми;
g гроші;
g постільну та натільну білизну;
g рушники, мило, мочалку;
g укуси комарів та інших комах;
g плавання в басейні;
g дверні ручки та спортивні снаряди;
g дружні поцілунки.
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9. Вправа «Анкета» (10 хв)

Мета: закріпити і систематизувати отримані знання про

шляхи передачі ВІЛ.

Хід вправи
Педагог�тренер роздає учасникам анкети (додаток 2 на

с. 174). Відповіді позначаються у колонці «Так» або «Ні».

На заповнення анкети відводиться 5 хв. Далі комусь із учас�

ників пропонується (за бажанням) прочитати свої відповіді.

Після кожного пункту педагог�тренер запитує, чи всі погод�

жуються з такою відповіддю. Якщо виникнуть суперечності,

варіанти обговорюються і зазначаються правильні.

До уваги педагога/тренера!

Правильними є відповіді «Так» на запитання 5, 9, 14, 17, 21, 22. Якщо
учасники відповіли саме так, то вони добре засвоїли матеріал і усві-
домлюють, що від ВІЛ-інфекції можна вберегтися, дотримуючись пев-
них правил поведінки. 
Увага! Прокоментуйте відповідь на запитання № 20 анкети: «ВІЛ не
передається через комарів та інших комах, оскільки він «існує» і зали-
шається життєздатним тільки в крові людини».

Цю вправу можна провести динамічніше — ІІ варіант. Для

кожного учасника готуються картки з твердженнями «так»

і «ні». Педагог�тренер зачитує питання анкети, учасники під�

німають картку з правильною, на їхню думку, відповіддю. У ви�

падку суперечностей необхідно повернутися до змісту інфор�

маційного повідомлення.

10. Вправа «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД» (10 хв)

Мета: спростувати існуючі міфи щодо ВІЛ�інфекції; закрі�

пити отримані знання про шляхи передачі ВІЛ.

Хід вправи
Педагог�тренер заздалегідь готує три таблички (додаток 3 на

с. 175) і твердження про ВІЛ (додаток 4 на с. 176). Таблички

розвішуються в різних місцях аудиторії, а потім по черзі за�

читуються твердження. Учасники роблять свій вибір і підхо�

дять до однієї з трьох табличок.
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До уваги педагога/тренера!

Твердження № 14 завжди викликає дискусію в групі. Потрібно наголо-
сити, що загрозу для суспільства створює ВІЛ, а не ВІЛ-інфіковані люди,
і перейти до інформаційного повідомлення.

11. Інформаційне повідомлення «Жити поруч» (10 хв)

Мета: сформувати в учасників розуміння проблем лю�

дей, які живуть з ВІЛ, і толерантне ставлення до них.

Як би ти поводився, коли б дізнався, що близька тобі

людина інфікована ВІЛ? Це нелегке запитання постає нині

перед багатьма людьми. Трагізм ситуації полягає в тому, що

нічого не вернеш назад, і ВІЛ�інфікована людина розуміє,

що вона могла інфікувати рідних, друзів, знайомих.

Та все ж ВІЛ�інфікований чи хворий на СНІД — це насам�

перед людина з такими ж самими почуттями, бажаннями,

надіями, що й здорова людина. Тому основна допомога для

неї полягає в психологічній підтримці. Дізнавшись, що вони

ВІЛ�інфіковані, люди відчувають потребу поділитися з ки�

мось своїми переживаннями, знайти розуміння та співчуття,

відчути, що вони не самотні в боротьбі з цією недугою.

Люди по�різному ставляться до того, що вони ВІЛ�інфі�

ковані. Ось, наприклад, історія Андрія. Два роки тому в нього

виявили ВІЛ. Спочатку Андрій навіть не міг осягнути, що

ЦЕ означає для нього, такого здорового й життєрадісного

юнака. Та чим глибше усвідомлювалася проблема, тим

сильніші почуття переповнювали хлопця: страх, при�

гніченість, безвихідь від перебування наодинці зі смер�

тельною хворобою. Тільки тепер з’ясувалося, хто його справжні

друзі. Дехто відвернувся від Андрія, розірвав з ним усякі

стосунки. Але більшість товаришів, навіть просто знайомих

підтримали його, оточили увагою і турботою. Поступово

самотність зникла, Андрій по�новому подивився на життя

і став особливо цінувати кожний прожитий день.

На жаль, дуже часто люди, що живуть з ВІЛ, стають жерт�

вами дискримінації. Порушуються їхні права, ігноруються

інтереси та бажання.
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Ви всі бачили червону стрічку, символ надії людства на те,

що буде знайдена вакцина проти ВІЛ і ліки від СНІДу. Це

пам’ять про померлих і символ протесту проти дискри�

мінації людей, які живуть з ВІЛ.

Слід пам’ятати, що будь�яка людина може інфікуватися

ВІЛ. На ризик інфікування не впливає ані статева належ�

ність, ані сексуальні вподобання, ані соціальний статус чи раса.

Всі ми ризикуємо інфікуватися ВІЛ, і тільки від нас самих, від

нашого усвідомлення ризику, від нашої поведінки залежить

наше здоров’я.

12. Підсумки (5 хв)

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Лист до редакції» 15 Додаток до вправи

6 Вправа «Оцінка ступеня
ризику» 20 Плакат «Ступені ризику»,

картки, клей

7 Вправа «Вирізки з журналів» 20
Ватман, кольоровий папір,
ножиці, маркери, фломастери,
клей, старі газети, журнали

8
Інформаційне повідомлення
«Інфекція, якою можна
управляти»

5

9 Підсумки 10
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті ви дізнаєтесь про дискримінацію людей,

що живуть з ВІЛ, про толерантне ставлення до них і можли�

вість їх лікування. Також можна буде оцінити ступінь ризику

ВІЛ�інфікування.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Лист до редакції» (15 хв)

Мета: сформувати толерантне ставлення до людей, що

живуть з ВІЛ; надати інформацію про дискримінацію таких

людей; ознайомити учасників із законом про СНІД.

До уваги педагога/тренера!

Уважно ознайомтеся із Законом України «Про запобігання захворю-
ванню на СНІД та соціальний захист населення» (див. «Інформація для
педагогів-тренерів»).

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у три�чотири підгру�

пи, роздає кожній лист і пропонує прочитати й обговорити

його в підгрупах, а потім відповісти на запитання (додаток 5

на с. 177).

Педагог�тренер коротко ознайомлює учасників із законом

про СНІД і робить висновок: згідно із законом про СНІД, Кон	
венцією про права дитини, порушувалися такі права Олексія:
право на збереження таємниці про його ВІЛ (+) статус, право на
труд, право на медичне обслуговування. Отже, стосовно Олексія
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Далі педагог�тренер роздає кожному учаснику картку з си�

туацією (додаток 6 на с. 178). Завдання — прочитати ситуацію

і визначити ступінь ризику ВІЛ�іфікування. На виконання

завдання — 3 хв.

Потім учасники по черзі зачитують свої ситуації і прикріп�

люють картки на відповідному рівні плаката, пояснюючи свій

вибір. Після закінчення презентацій відбувається обговорення:

g чи всі згодні з таким розподілом ситуацій за рівнями ризику?

Якщо необхідно, педагог�тренер подає свої коментарі.

та його друзів була проявлена дискримінація, причиною якої
стала недостатня обізнаність шеф	повара, а також самого хлоп	
ця та його друзів.

Дискримінація ніколи не зможе вирішити проблеми ВІЛ	ін	
фікованих людей. Потрібно допомагати таким людям, боротися
не з ними, а з інфекцією!

6. Вправа «Оцінка спупеня ризику» (20 хв)

Мета: поінформувати учасників про ступені ризику ВІЛ�

інфікування й навчити його оцінювати.

Хід вправи
Педагог�тренер зазначає, що після визначення основних

шляхів передачі ВІЛ потрібно зрозуміти, в яких ситуаціях

може відбутися інфікування, й навчитися визначати ступінь

ризику в тій чи іншій ситуації.

Педагог�тренер презентує заздалегідь підготовлений пла�

кат, на якому на різних рівнях розташовані написи «високий

ризик», «низький ризик», «немає ризику». Справа від написів

залишено вільне місце, для того щоб туди можна було при�

кріпити картки.

ВИСОКИЙ 
РИЗИК

НИЗЬКИЙ 
РИЗИК

НЕМАЄ 
РИЗИКУ
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До уваги педагога/тренера!

Кожен учасник, оцінюючи ступінь ризику, висловлює власну думку.
Якщо виникають спірні моменти під час обговорення, не потрібно на-
в’язувати свою думку. Слід пояснювати, обґрунтовувати, в яких випад-
ках ризик більший, менший або ж відсутній взагалі.

Висновок: якщо людина здатна оцінити ризик, їй легше за	
хистити себе та своїх близьких. Ризик ВІЛ	інфікування можна
звести до мінімуму, якщо:

g маніпуляції, пов’язані з пошкодженням цілісності

шкірних пóкривів (проколювання вух, ін’єкція ліків,

гоління тощо), робити  лише з використанням разового
інструменту і особистих гігієнічних засобів;

g мати статеві стосунки з однією людиною, яка, в свою

чергу, має такі стосунки тільки з вами;

g під час статевого контакту завжди користуватися пре�

зервативом!

g вагітна ВІЛ�інфікована жінка для запобігання передачі

ВІЛ плоду пройде призначений лікарем курс профілак�

тичного лікування, а після пологів годуватиме немов�

ля лише штучними сумішами, а не грудним молоком.

7. Вправа «Вирізки з журналів» (20 хв)

Мета: закріпити знання, отримані під час вивчення теми;

зняти емоційне напруження.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у три�чотири підгрупи

(у кожній не більше 5 осіб), дає по кілька газет і журналів і про�

понує за поданими там матеріалами визначити, які ситуації,

заняття є ризикованими для людини (щодо ВІЛ�інфікування)

і наскільки, а також зробити колаж на тему «Ризик інфікуван�

ня». Після того як учасники зроблять колажі, представник

кожної підгрупи презентує напрацювання.

Запитання для обговорення:

g в яких ситуаціях ризик інфікування ВІЛ високий?
g в яких ситуаціях ризик інфікування ВІЛ низький?
g за яких варіантів поведінки ризик відсутній?
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До уваги педагога/тренера!

Часто підлітки вважають, що саме гомосексуальні стосунки та вживан-
ня наркотиків призводять до дуже високого ризику ВІЛ-інфікування.
Необхідно наголосити, що при будь(якому незахищеному стате(

вому контакті існує високий ризик інфікування, а інфікування нарко-
залежних може відбутися через використання брудних шприців, голок
і через незахищені статеві стосунки.

8. Інформаційне повідомлення «Інфекція, якою можна
управляти» (5 хв)

Мета: проінформувати про можливість лікування людей,

які живуть з ВІЛ, сформувати толерантне ставлення до ВІЛ�

інфікованих.

Носії ВІЛ протягом тривалого часу виглядають і почува�

ються здоровими, хоча одразу після інфікування можуть з’я�

витися симптоми, характерні для гострого респіраторного

захворювання або простуди. Потім настає «прихований» пері�

од: вірус себе не проявляє. Цей період може тривати роками.

І весь цей час ВІЛ�інфікована людина почувається добре, не

підозрює, що в неї ВІЛ�інфекція, і може інфікувати інших.

З часом імунна система ослаблюється, і організму стає дедалі

складніше протистояти інфекціям. Минають роки, і людина

вже хвора на СНІД, що через деякий час призводить до

смерті. Дуже часто причиною смерті є навіть не СНІД, а інші

інфекції, які ослаблений організм не може подолати.

Чи можливо вилікувати цю страшну хворобу?

На жаль, поки що ні!

Але можна на багато років залишатися ВІЛ�носієм. Існує

багато антиретровірусних препаратів (ВІЛ належить до типу

ретровірусів), за допомогою яких стримують розвиток віріо�

нів (елементарних часток вірусу) в організмі людини. В та�

кий спосіб вдається затримати розвиток кінцевої стадії ВІЛ�

інфекції. Окрім антиретровірусного лікування необхідно

дотримуватися відповідної дієти і здорового способу життя.

ВІЛ�інфіковані вагітні жінки теж проходять лікування

антиретровірусними препаратами, щоб знизити ризик інфі�

кування плода (дитина може народитися здоровою!).
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До середини 90�х років СНІД вважався смертельною хво�

робою. Але з 1996 року внаслідок застосування антиретрові�

русної терапії цю інфекцію стали вважати керованою!

Висновок:

Для людей, які живуть з ВІЛ, життя не зупиняється. Воно на	
повнюється іншими цінностями та смислом. Здоровий спосіб життя,
антиретровірусне лікування дозволяють протягом тривалого часу
залишатися ВІЛ	носієм, тобто затримати СНІД.

9. Підсумки (10 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g які знання ви отримали?

g які висновки ви зробили?



ІНФЕКЦІЇ, ЩО
ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ
ШЛЯХОМ (ІПСШ)

Т Е М А
3

Мета: надати учасникам необхідні знання про інфекції, що

передаються статевим шляхом, та засоби профілактики.

Ключові поняття: ІПСШ, збудники, шляхи передачі, прояви

ІПСШ, засоби профілактики.

Тривалість: 1,5 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Інформаційне повідомлення
«Що таке ІПСШ?» 10 Аркуші А1, маркери

6 Мозковий штурм «Які основні
прояви ІПСШ?» 10 Аркуші А1, маркери

7 Вправа «Можливі наслідки» 15 Додаток до вправи, плакат
«Наслідки невилікуваних ІПСШ»

8 Вправа «Найпоширеніші
ІПСШ» 15 Додаток до вправи

9 Вправа «Причини
інфікування» 15 Додаток до вправи

10 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер інформує учасників про початок нової те�

ми: «Інфекції, що передаються статевим шляхом». На занят�

тях можна буде дізнатися про те, які бувають інфекції, що

передаються статевим шляхом, які можуть бути прояви в разі

зараження, до яких наслідків вони можуть призвести.

4. Очікування (5 хв)

5. Інформаційне повідомлення «Що таке ІПСШ?» (10 хв)

Мета: надати визначення поняття ІПСШ та інформацію

про шляхи передачі ІПСШ.

До уваги педагога/тренера!

Під час подання матеріалу визначення понять і назви інфекцій необ-
хідно записувати на фліп-чарті.

ІПСШ — це скорочення, що означає «інфекції, що пере�

даються статевим шляхом». До ІПСШ належать сифіліс, го�

норея (так звані венеричні захворювання), хламідіоз, трихо�

моніаз та ін. ВІЛ теж відноситься до ІПСШ, але ця інфекція

має свої особливості. На сьогодні відомо понад 40 збудників

різних хвороб, що передаються переважно статевим шляхом.

Збудники цих захворювань, як правило, потрапляють в ор�

ганізм людини під час статевого контакту. Потім вони розмно�

жуються і розвиваються самостійно, викликаючи хворобливі

прояви. Як правило, дуже часто все відбувається за стандарт�

ною схемою: статевий контакт, нічого підозрілого, принаймні

протягом кількох днів чи тижнів (або років (при ВІЛ)). А за цей

час захворювання переходить у хронічну форму. Кожна хворо�



123Тема 3. Заняття 4

ба має свої симптоми, до кожної лікар добирає конкретні ме�

тоди лікування. Багато�хто легковажно ставиться до лікування,

йде за порадою не до лікаря, а до друзів або сумнівних спеці�

алістів. Це призводить до того, що кількість хворих на ІПСШ

зростає. Щохвилини в світі інфікується понад 650 людей! Збуд�

ники ІПСШ викликають запалення статевих органів: уш�

коджують слизову оболонку матки, маткові труби та яєчники

в жіночому організмі; яєчка, придатки яєчок, передміхурову

залозу — в чоловічому. Вони також можуть уражати будь�які

внутрішні органи та кров. 

За свідоме зараження ІПСШ існує кримінальна відповідаль�

ність (позбавлення волі на строк від 2 до 5 років (ст. 133 ККУ)).

6. Мозковий штурм «Які основні прояви ІПСШ?» (10 хв)

Мета: ознайомити учасників з основними проявами хво�

роб, викликаних ІПСШ.

Хід вправи
Педагог�тренер запитує учасників, які прояви, характерні

для ІПСШ, вони знають. Усі висловлювання записуються на

фліп�чарті. Педагог�тренер коментує й доповнює їх.

До уваги педагога/тренера!

Перелік основних проявів ІПСШ, котрі необхідно записати:

g незвичні виділення зі статевого члена або піхви;
g часте болюче сечовипускання, печія при сечовипусканні;
g почервоніння, висипи, виразки, пухирці чи бородавки в області

статевих органів, заднього проходу;
g свербіж в області статевих органів;
g запалення лімфовузлів у паху;
g біль внизу живота (у жінок);
g болі під час статевого акту.

Необхідно пам’ятати, що при багатьох ІПСШ ранні про�

яви малопомітні або ж відсутні зовсім. Більшість людей на

них не зважає, доки не з’являться серйозні симптоми. А це

означає, що захворювання перейшло в хронічну форму і лі�

кування буде складнішим.
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До уваги педагога/тренера!

Основний акцент слід зробити на тому, що ІПСШ дуже багато, і тільки
спеціаліст може ідентифікувати захворювання та грамотно підібрати
курс лікування.

Важливий висновок:

Хвороби, викликані ІПСШ, здебільшого пов’язані з небез	
печною поведінкою. Легковажність, нестриманість, безвідпові	
дальність, небажання чи нездатність передбачити й врахувати
наслідки такої поведінки часто призводять до захворювання на
ІПСШ.

Сусіди, товариші чи однокласники — добрі порадники, але не
в цьому випадку. Адже тільки після спеціального медичного об	
стеження можна визначити, чи дійсно людина захворіла, і, якщо
так, призначити лікування. Частіше за все у хворого виявляють
одразу декілька інфекцій і проводять лікування з урахуванням
цього. Тільки так можна запобігти подальшому розвитку хво	
роби й отримати більше шансів:

g вилікуватися швидко й остаточно;

g уникнути ускладнень;

g не інфікувати іншого.

7. Вправа «Можливі наслідки» (15 хв)

Мета: закріпити набуті знання про ІПСШ, надати мож�

ливість учасникам усвідомити небезпеку інфікування

ІПСШ.

Хід обговорення
Педагог�тренер об’єднує учасників в підгрупи по чотири�

п’ять чоловік, роздає картки з описом ситуації (додаток 7 на

с. 179) і пропонує обговорити її протягом 10 хв.

До уваги педагога/тренера!

Відповідь на останнє запитання до ситуації додатку 7 на с 179.: «Не
завжди за зовнішніми ознаками можна з’ясувати, чи є людина носієм
ІПСШ. Так з’являється ілюзія, що людина здорова».
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Далі відбувається обговорення в загальному колі (10 хв),

а після останнього запитання педагог�тренер вивішує плакат

зі списком наслідків невилікуваних ІПСШ (додаток 8 на с. 180).

До уваги педагога/тренера!

Ця тема може бути дуже важкою для деяких підлітків. Якщо хтось
із учасників не захоче її обговорювати, не потрібно акцентувати на
цьому увагу групи.

8. Вправа «Найпоширеніші ІПСШ» (15 хв)

Мета: ознайомити учасників із найпоширенішими ІПСШ;

зробити акцент на профілактиці ІПСШ.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у чотири підгрупи

й пропонує прочитати інформацію про одну з ІПСШ. Для

цього кожна підгрупа отримує інформацію додатку 9 на
с. 181). Далі групи обмінюються завданнями доти, доки

кожна не прочитає усі чотири. По закінченні педагог�тренер

проводить обговорення.

До уваги педагога/тренера!

Називайте основні терміни чітко і впевнено. Ваша впевненість допомо-
же уникнути можливих непорозумінь. Якщо виникне багато запитань,
можете залучати до відповідей обізнаних з цих питань учасників групи,
коригуючи їхні відповіді. Якщо ви не знаєте відповіді на деякі запитан-
ня — скажіть про це прямо. Ви не лікар і не можете володіти інформа-
цією про ІПСШ у повному обсязі. Можете зібрати записки із запитан-
нями й запросити на наступне заняття спеціаліста-медика.
Інформацію про шляхи передачі ІПСШ та запобігання інфікуванню ви
можете завчасно написати на фліп-чарті.
Додаток 9 на с. 181, в якому подано інформацію про ІПСШ, необхідно
роздати учасникам і залишити цей матеріал в них.

Запитання для обговорення:

g які ІПСШ найпоширеніші?
g які шляхи передачі цих інфекцій ви знаєте? (Статевий,

побутовий)
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g як можна захистити себе від ІПСШ? (Виконувати

правила особистої гігієни, лікувальні маніпуляції прово�

дити тільки в медичних закладах і стерильним інстру�

ментом, мати статеві стосунки з одним партнером,

завжди користуватися засобами захисту (презервати�

вами))

Висновок:

g ІПСШ краще запобігти. У період статевого дозрівання
у дівчат відбуваються фізіологічні зміни в слизовій обо	
лонці шийки матки. Вони роблять організм вразливішим
до інфікування ІПСШ, особливо хламідіозом і гонореєю.
ІПСШ у жінок протікає частіше без симптомів.

g У разі інфікування треба вчасно звернутися до лікаря. Са	
молікування шкідливе для здоров’я, та й ІПСШ самостій	
но не виліковуються.

g Лікувати інфекції, які передаються статевим шляхом, ма	
ють обидва партнери одночасно, аби уникнути повторних
заражень.

9. Вправа «Причини інфікування» (15 хв)

Мета: закріпити знання про причини, що призводять до

інфікування ВІЛ та ІПСШ.

Хід вправи
Вправа складається з двох етапів.

На першому етапі педагог�тренер об’єднує учасників

у п’ять підгруп, при цьому кожна підгрупа отримує свій по�

рядковий номер (перша, друга, .... і п’ята) і по одному

набору розрізаних «пазлів» (додаток 10 на с. 185), які необ�

хідно якнайшвидше скласти.

На другому етапі педагог�тренер звертає увагу учасників

на те, що на пазлах вказані причини інфікування ІПСШ та

ВІЛ і що кожен пазл має свій порядковий номер.

Завдання для пігруп: відповідно до порядкового номеру

своєї групи обговорити причини інфікування, які мають той

самий порядковий номер (кожна група має обговорити

чотири причини).
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Під час презентації представники підгрупи мають

пояснити:

g чому дана причина призводить до інфікування ІПСШ та
ВІЛ?

Запитання для обговорення:

g який висновок після виконання даної вправи можна
зробити?

Висновок: ВІЛ, ІПСШ можливо уникнути. Потрібно знати
шляхи передачі та усвідомлювати причини інфікування.

12. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам обмінятися думками

стосовно вивченої теми:

g які знання ви отримали?
g що для вас було незрозумілим?
g які висновки для себе зробили?



РИЗИКОВАНА
ПОВЕДІНКА

Т Е М А

4
Мета: визначити поняття «ризик», «ризикована поведінка»;

сприяти розумінню взаємозв’язку між вживанням наркоти�

ків, алкоголю, незахищеними статевими стосунками та ризи�

ком незапланованої вагітності й інфікування ВІЛ, ІПСШ.

Ключові поняття: ризик, ризикована поведінка, ситуації

ризику, вагітність, незапланована вагітність, аборт.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила
роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура
модуля»

4 Очікування 5
5 Групове обговорення «Коли ви ризикуєте?» 10 Аркуші А1, маркери
6 Вправа «Що порадити?» 20 Додаток до вправи
7 Вправа «Початок статевого життя: за і проти» 15 Аркуші А1, маркери

8 Інформаційне повідомлення «Незаплано-
вана вагітність, аборт» 10

9 Вправа «Що підвищує ймовірність незапла-
нованої вагітності?» 10 Аркуші А1, маркери

10 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті ми з вами будемо говорити про ситуації

ризику, в тому числі про ризик раннього статевого життя.

Ми поговоримо про незаплановану вагітність, аборт і про те,

що підвищує ризик незапланованої вагітності.

4. Очікування (5 хв)

5. Групове  обговорення «Коли ви ризикуєте?» (10 хв)

Мета: сприяти самоусвідомленню учасниками ситуацій

ризику щодо власного здоров’я.

Педагог�тренер пропонує учасникам обговорити ситуації,

в яких є ризик для здоров’я, і запитує: «Що таке ризик?».

Після короткої дискусії підводиться підсумок:

Ризик — це ситуації чи обставини, за яких вашому здоров’ю

або навіть життю загрожує небезпека, але на які можна сві�

домо вплинути власною поведінкою.

Педагог�тренер ставить наступне запитання: «А що таке

ризикована поведінка?». Усі висловлювання записуються на

фліп�чарті. Після короткої дискусії — підсумок:

Ризикована поведінка — це поведінка, яка створює загрозу

для життя людини.

Далі учасникам пропонується відповісти на запитання:

«Коли ви ризикуєте інфікуватися ВІЛ, ІПСШ?»

«У яких випадках можлива незапланована вагітність?»
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До уваги педагога/тренера!

Щоб узагальнити сказане учасниками, можна використати
заздалегідь підготовлений плакат «Ви ризикуєте»:
g коли вживаєте алкоголь, тютюн або наркотики;
g коли починаєте статеве життя у підлітковому віці;
g коли маєте декілька статевих партнерів;
g коли порушуєте правила особистої гігієни;

Висновок: кожен повинен усвідомлювати, наскільки він
ризикує і як цей ризик можна зменшити або уникнути його
зовсім. На більшість ситуацій, їх перебіг і вирішення людина
може вплинути, зробивши свій вибір.

6. Вправа «Що порадити?» (20 хв)

Мета: закріпити знання щодо ризикованої поведінки.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи і пропо�

нує обговорити листи з додатку 11 на с. 186, а потім відпо�

вісти на запитання до них. На виконання завдання — 10 хв.

По закінченні проводиться обговорення в загальному колі.

Педагог�тренер доповнює і коментує відповіді, якщо необхідно.

До уваги педагога/тренера!
Якщо під час обговорення виникне запитання про те, коли можна
починати статеве життя — не давайте на нього однозначної відповіді.
Наголосіть, що статеві стосунки — це дуже серйозний крок у житті, до
нього людина має бути готова як фізично, так і психологічно.

7. Вправа «Початок статевого життя: за і проти» (15 хв)

Мета: підвести учасників до усвідомлення ризику і на�

дати інформаці. про наслідки статевого життя в підлітко�

вому віці.

Хід вправи
Педагог�тренер робить вступ.

Людина 15–18 років, без сумніву, вважає себе дорослою,

не звертаючи уваги на те, що думають про це батьки чи

оточення.



131Тема 4. Заняття 5

Дорослою людина стає не в якомусь певному віці, а тоді,

коли стане здатною на усвідомлені вчинки і зможе відповіда�

ти за їх наслідки. А якщо тіло доросле, а душа — ще дитини?

Чи можна грати в «дорослі ігри»? В юнацькому віці уявлення

яскраві, але не зовсім правильні. «Рано, замала ще», — так го�

ворить більшість дорослих, бо їм так простіше. Підліток може

спитати: «Якщо не можна зараз, то коли?». І правильною буде

лише та відповідь, яку він дасть сам. Підліток має знати, що

ніхто, крім нього, не може керувати його особистим життям.

Головне, щоб «дорослі ігри», скажімо, статеві стосунки, не

завдали шкоди його здоров’ю і не скалічили його життя.

Педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи, роздає

їм маркери і аркуші А1.

Завдання: 1�й підгрупі — назвати причини, з яких деякі

підлітки починають раннє статеве життя, а 2�й — назвати при�

чини, з яких підлітки приймають рішення про тимчасове ут�

римання. На виконання — 7 хв, потім підгрупи презентують

свої напрацювання. Після цього проводиться обговорення.

Запитання для обговорення:

g як ви гадаєте, коли слід починати статеве життя?

До уваги педагога/тренера!

Статеве життя слід починати тоді, коли разом з бажанням і внутріш-
ньою готовністю до цього є поінформованість щодо можливих
наслідків й готовність до їх вирішення. Наприклад: молода людина, яка
захворіла на ІПСШ, — чи знає вона, що має робити? До кого зверта-
тись? Де взяти кошти на лікування?

g які найпоширеніші негативні наслідки початку раннього

статевого життя можна назвати?

До уваги педагога/тренера!

Необхідно виділити маркером згадані учасниками наслідки раннього
статевого життя, а також зазначити й дописати, якщо не названо: не(

запланована вагітність, ІПСШ, ВІЛ(інфекція, розчарування

в стосунках, психічний дискомфорт.
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Після цього треба зробити невелике інформаційне
повідомлення:

Організм підлітка не підготовлений до статевого життя.

У юнаків можуть виникнути проблеми з ерекцією, часто че�

рез страх невдачі (може послабнути ерекція чи відбувати�

меться передчасне сім’явилиття). Усе це може призвести до

психічного дискомфорту (страх, невпевненість у собі, деп�

ресія). Юнаки починають уникати дівчат, а деякі «вирішу�

ють проблему» вживанням алкоголю, наркотиків або

курінням.

У дівчат також може виникнути страх, провина, незадово�

лення, невпевненість, розчарування. Дівчата часто наважу�

ються на близькість через страх втратити коханого. Статеві

органи дівчини�підлітка ще недостатньо підготовлені до

статевих стосунків. Це може спричинити болісні відчуття під

час статевого акту. Зростає вірогідність виникнення запаль�

них процесів жіночих статевих органів. Усе це може приз�

вести до психічного дискомфорту.

g який висновок можна зробити після виконання вправи?

Важливий висновок: початок статевого життя — це важ	
ливий крок у житті людини, до якого необхідно бути готовим:
володіти інформацією про статевий розвиток, про особливості
статі, ризики для фізичного і психічного здоров’я.

Наслідки невиваженого кроку можуть бути дуже трагічними
для здоров’я. Уникнути цього допоможе обізнаність щодо запо	
бігання негативним наслідкам раннього статевого життя.

Слід утримуватися доти, доки не будеш впевнений у собі,
у коханій людині, у своїй готовності до цього рішення.

8. Інформаційне повідомлення «Незапланована вагітність,
аборт» (10 хв)

Мета: надати учасникам інформацію про наслідки неза�

планованої вагітності.

Хід повідомлення
Ви, напевно, і самі знаєте, що досвід може бути не завжди

лише корисним, а часто й негативним, гірким. Статеве жит�

тя теж може нести не тільки радість і насолоду, а й біль і роз�

чарування. І біль у прямому розумінні цього слова. Йдеться
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про захворювання, що передаються статевим шляхом, які ми

вже розглядали, ВІЛ/СНІД, а також незаплановану вагітність

і аборт. За даними статистики, понад 80 % незапланованої

вагітності припадає на початок статевого життя. Поговоримо

про це детальніше.

Вагітність — одна з найважливіших подій у житті жінки.

Вона приносить щастя, коли партнери чи подружжя очіку�

вали цього. Саме таке усвідомлення своєї батьківської ролі

і відповідальне ставлення до появи дитини називається від�

повідальним батьківством. А якщо питання про відповідальне

батьківство взагалі не стояло? Що робити, якщо вагітність

стала випадковою? Якщо цього не хотіли? Тоді вагітність

із радісної події перетворюється на проблему, а для декого

і на трагедію. Потрібно зробити вибір: переривати вагітність

чи народжувати дитину? Адже дитина — це велика відпові�

дальність і праця. Нерідко одним із способів вирішення цієї

проблеми для молодих людей стає, на жаль, аборт — штучне

переривання вагітності. Декому аборт уявляється досить про�

стою, практично безболісною і такою, що не має жодних не�

гативних наслідків, процедурою. Насправді це не так. Аборт —
це хірургічна операція, під час якої вміст матки видаляється

за допомогою спеціальних інструментів. Зараз аборт можна

провести за допомогою медичних препаратів, але за силою

впливу на організм це прирівнюється до операції. Тому тут є

все: фізичний і духовний біль, а також можливі серйозні на�

слідки. Уявіть собі, що з самого початку вагітності організм

жінки починає перебудовуватися для роботи в іншому ре�

жимі. По�іншому починає працювати гормональна система,

внутрішні органи, змінюється склад крові. І раптом відбува�

ється різке втручання у цей процес. Організм молодих дівчат

сам по собі ще незрілий, тому і наслідки аборту для них мо�

жуть бути значно серйознішими. Наслідки аборту такі:

g Це ризик того, що жінка не зможе мати дітей у майбут�

ньому, особливо якщо абортом закінчується перша вагіт�

ність (у цьому випадку ускладнення виникають значно

частіше).

g Може бути сильна кровотеча або інфікування матки

з подальшим запаленням.
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g Нерідко виникають порушення менструальної функції.

g Жінка, яка зробила аборт, як правило, має проблеми

під час наступних пологів.

g Після аборту жінка може перебувати в пригніченому

стані. Спостерігаються підвищена дратівливість, швид�

ка втома, безсоння.

g Сильний стресс. Його, на відміну від фізичних наслід�

ків, лікарі подолати не допоможуть.

До уваги педагога/тренера!

Важливо наголосити, що особливо небезпечними є кримінальні абор-
ти — аборти, що робляться поза медичними закладами. Вони несуть
загрозу для самого життя дівчини.
Відповідно до законів України, дівчина до 16 років (зараз цей закон
переглядається, і, можливо, цей вік буде збільшено) не може зробити
аборт без письмової заяви її батьків. Для багатьох дівчат це проблем-
но, оскільки вони не завжди можуть чи хочуть сказати про це батькам.

Важливий висновок: наслідки аборту стосуються здоров’я
дівчини, але відповідальність за це рішення лежить на обох —
і на хлопцеві, і на дівчині.

9. Вправа «Що підвищує ймовірність незапланованої вагітB
ності?» (10 хв)

Мета: сприяти розумінню учасниками факторів і ситу�

ацій, які підвищують імовірність незапланованої вагітності.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи (окремо

хлопці й окремо дівчата) й пропонує їм протягом 5 хв

обговорити на запитання: «Що підвищує ймовірність неза�

планованої вагітності?».

Далі обговорення проводиться в загальному колі, відповіді

записуються на фліп�чарті.

До уваги педагога/тренера!

Зверніть увагу на те, що під час обговорення можуть виникнути спірні
твердження. Дайте можливість учасникам висловлюватися по черзі,
вони не повинні перебивати один одного та оцінювати відповіді.



135Тема 4. Заняття 6

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5
Плакат «Правила роботи
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Як розповісти
батькам про...?» 10

6 Обговорення ситуації 15 Додаток до вправи

7 Вправа «Ризикована
поведінка» 20

Плакат «Ступені ризику»,
картки

8 Вправа «Зроби вибір» 20 Додаток до вправи

9 Підсумки 5

Висновок: ймовірність незапланованої вагітності підвищує	
ться, якщо в людини багато статевих зв’язків або ж коли вона
не має довірливих стосунків зі своїм юнаком чи дівчиною; якщо
статевий акт стався за алкогольного чи наркотичного сп’яніння,
якщо не використовувалися контрацептиви або презервативи.
Вибір є завжди. 

Пам’ятайте, що контрацепція безпечніша, ніж аборт. Крім

того, в Україні дівчата до 16 років повинні брати дозвіл на

аборт у своїх батьків.

Найважливіше правило: думай про безпечний секс ДО, а не
ПІСЛЯ статевого акту!

10. Підсумки (5 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g які знання ви отримали?

g які висновки для себе зробили?
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті ми поговоримо про шляхи вирішення

проблеми вагітності, закріпимо знання про ризиковану по�

ведінку на прикладі життєвої ситуації, будемо вчитись оці�

нювати ступінь ризику щодо такої поведінки.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Як розповісти батькам про...?» (10 хв)

Мета: сформувати розуміння необхідності відповідального

ставлення до вагітності.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи (групу

хлопців і групу дівчат).

Група дівчат відповідає на запитання: «Чому дівчата не хо�

чуть розповідати своїм батькам про те, що вони вагітні?», «Як

сказати батькам про свою вагітність?». Група хлопців — на за�

питання: «Як юнаки реагують на вагітність своєї дівчини?»,

«Як сказати батькам про вагітність своєї дівчини?».

Після того як підгрупи закінчать роботу (10 хв), пропону�

ється обговорити ці питання в загальному колі.

До уваги педагога/тренера!

Пам’ятайте, що тема вагітності для когось з учасників може бути дуже
проблемною. Уникайте оцінювання. За жодних обставин не кажіть, що
аборт — це вбивство! Підлітки можуть зрозуміти вас буквально.

Важливий висновок: краще запобігти незапланованій вагітно	
сті, а якщо не вдалося, бажано (і краще) уникнути аборту. Аборт —
це завжди негативні наслідки, тому чим швидше вжити певних
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заходів (звернутися до спеціалістів, обговорити проблему зі своїм
хлопцем, батьками), тим менше небажаних наслідків і ускладнень.

6. Обговорення ситуації (15 хв)

Мета: закріпити знання учасників щодо наслідків ризи�

кованої поведінки.

Хід вправи
Учасникам пропонується обговорити ситуацію. Педагог�

тренер зачитує листа і пропонує відповісти на запитання

(додаток 12 на с. 188).

Після обговорення педагог�тренер акцентує увагу учас�

ників на важливому висновку:необхідно знати й пам’ятати
про ситуації ризику. Їх краще уникати, бо вони можуть приз	
вести до тяжких наслідків для здоров’я. У ситуаціях ризику не	
обхідно скористатися допомогою близьких людей або спе	
ціалістів. Як говорить прислів’я, один у полі не воїн.

За необхідності по допомогу можна звернутися:
g до батьків або дорослих, яким довіряєш;

g до підліткового лікаря дитячої поліклініки;

g запитати, куди можна звернутися, по телефону довіри

(він існує в кожному регіоні);

g у центр планування сім’ї;

g у дружню клініку для молоді (такі клініки вже існують

в Києві, Одесі, Львові, Запоріжжі, Кам’янець�Поділь�

ському, Полтаві, Севастополі, Донецьку).

7. Вправа «Ризикована поведінка» (20 хв)

Мета: з’ясувати розуміння учасниками ризикованої

поведінки, навчити оцінювати ступінь її ризику.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у три�чотири підгрупи,

кожна з яких отримує по 5 карток із варіантами ризикованої

поведінки:

g вживання наркотиків (особливо ін’єкційне);

g вживання алкоголю;

g куріння;
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g незахищені статеві стосунки;

g недотримання правил особистої гігієни (користування

чужими манікюрними ножицями, лезами, рушником

тощо).

Далі педагог�тренер презентує заздалегідь підготовлену

таблицю (три колонки зі ступенями ризику, а одна — «єдина

думка відсутня» — якщо група не дійшла згоди) і пропонує

кожній підгрупі оцінити ступінь ризику зазначеної по�

ведінки.

Після обговорення представник кожної підгрупи послі�

довно називає варіанти поведінки та заносить їх до таблиці,

вказуючи ступінь ризику. Далі у загальному колі обговорю�

ються запитання:

g чи кожен раз під час обговорення ви приходили до єдиної
думки?

g як впливають куріння, алкоголь, наркотики на здоров’я
людини?

g чи може вживання наркотиків призвести до інфікування
ВІЛ? Як?

g якими можуть бути наслідки незахищених статевих
стосунків?

g навіщо дотримуватися правил особистої гігієни?

До уваги педагога/тренера!

В учасників можуть виникнути запитання щодо ступенів ризику інших
видів поведінки (або дій). У такому разі їх слід внести в таблицю.

Ситуації
Ризик

відсутній
Ризик

невеликий
Ризик

великий

Єдина
думка

відсутня
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До уваги педагога/тренера!

Орієнтовні варіанти відповідей:

g Куріння, алкоголь і наркотики знижують захисні сили організму,
що збільшує ймовірність захворювання на різні інфекції, у тому
числі й ІПСШ. А для ВІЛ-інфікованного це ще й загроза швидкого
розвитку кінцевої стадії СНІДу.

g Вживання наркотиків може призвести до ВІЛ-інфікування через
брудні голки та шприци.

g Незахищені статеві стосунки, зміна статевих партнерів, можуть при-
звести до інфікування ІПСШ, ВІЛ і до незапланованої вагітності.

g Недотримання правил особистої гігієни, користування чужими
бритвами, манікюрними ножицями тощо можуть призвести до
інфікування ІПСШ.

Важливий висновок: кожний оцінює ступінь ризику по	сво	
єму. На жаль, молодь не завжди реально оцінює ступінь
ризику, оскільки не володіє достатньою інформацією щодо
ризикованої поведінки. Підлітки часто вважають, що біда
може трапитися з ким завгодно, але не з ними. Але про
наслідки ризикованої поведінки краще думати заздалегідь.

8. Вправа «Зроби вибір» (20 хв)

Мета: сформувати в учасників установки відповідаль�

ного ставлення до свого здоров’я.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників в три підгрупи і про�

понує протягом 5 хв обговорити запитання: «Що потрібно

робити, аби не інфікуватися ВІЛ, ІПСШ?», «Що потрібно

робити, аби уникнути незапланованої вагітності?».

По закінченні пропонується загальне обговорення питань.

Після цього учасникам роздаються пам’ятки (додаток 13 на
с. 189), які залишаються у них.

До уваги педагога/тренера!

Під час обговорення запитань необхідно звернути увагу на наступне:

g Для статевих стосунків партнер повинен бути один.
g Багато сексуальних партнерів суттєво збільшує ризик як інфіку-

вання, так і вагітності.
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g Оскільки організм підлітка ще не сформований остаточно, він більш
вразливий до інфікування ВІЛ, ІПСШ (ризик зараження значно ви-
щий, ніж у дорослої людини). Отже, найкращий спосіб уникнути
інфікування ВІЛ, ІПСШ та незапланованої вагітності — це утри-
мання від статевих стосунків у підлітковому віці.

Підводячи підсумки, педагог�тренер наголошує: ІПСШ,
ВІЛ, незапланованої вагітності можна уникнути. Тепер ви
знаєте і шляхи передачі інфекції, і як уникнути інфікування та
незапланованої вагітності. Але цього не достатньо. Потрібно
відповідально ставитися до цієї інформації, як і до свого
здоров’я, адже зробити помилку простіше, ніж виправити. Про
відповідальну поведінку ми поговоримо на наступних заняттях.

9. Підсумки (5 хв)

g які знання ви отримали?
g які висновки для себе зробили?

Слід пам’ятати, що питання цієї теми можуть бути дуже

складними для підлітків. Після підведення підсумків

необхідно провести руханку для зняття напруження в групі.



ЗАПОБІГАННЯ
НАСИЛЬСТВУ

Т Е М А
5

Мета: надати інформацію про насильство, у тому числі сексу�

альне, як про фактор ризику ВІЛ�інфікування та вагітності;

сприяти усвідомленню того, наскільки ризикованою є віктим�

на поведінка; сформувати навички відповідальної поведінки

в ситуаціях соціального тиску: примусу, насильства, пропо�

зицій з використанням недостовірної інформації (щодо най�

му на роботу в межах України та за кордоном).

Ключові поняття: віктимна поведінка, насильство, торгівля

людьми, сексуальна експлуатація.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Інформаційне повідомлення
«Види насильства» 5 Аркуші А1, маркери

6 Мозковий штурм «Хто може
здійснювати насильство?» 10 Аркуші А1, маркери

7 Інформаційне повідомлення
«Сексуальне насильство» 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому та наступному заняттях ми з вами будемо говори�

ти про речі, складні для обговорення. Можливо, цю тему ви ні

з ким не обговорювали, особливо з дорослими. Мова піде про

насильство, зокрема про сексуальне, і про те, як його уникну�

ти. Будьте активними, запитуйте, якщо щось не зрозуміло. Як�

що хтось захоче поставити запитання не в групі — може підійти

після заняття. Ця тема може бути дуже важкою для декого з вас.

4. Очікування (5 хв)

5. Інформаційне повідомлення «Види насильства» (5 хв)

Мета: надати визначення понять «насильство», «сексуаль�

не насильство», інформацію про види насильства.

Педагог�тренер пропонує учасникам обговорити запитан�

ня: «Які дії однієї людини стосовно іншої ви вважаєте на�

сильством?». Усі висловлювання учасників записуються на

фліп�чарті. Потім педагог�тренер дає визначення поняття

«насильство».

Насильство — це будь	які умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування, що порушують

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

8 Вправа «Твої дії» 15 Аркуші А1, маркери

9 Вправа «Як уникнути
насильства» 30 Додаток до вправи, пам’ятка для

кожного учасника
10 Підсумки 5
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конституційні права і свободи людини та громадянина, завдають
їй моральної, фізичної чи психічної шкоди людині.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає

насильство як глобальну загрозу здоров’ю. Згідно з соціологіч�

ними дослідженнями, проведеними в різних країнах світу,

фізичного чи психологічного насильства зазнає кожна 4 жінка

та кожен 10 чоловік.

Насильство може бути: фізичним — побиття, штовхання

та нанесення інших тілесних ушкоджень; психологічним —

глузування, подавлення волі, образа, приниження, примус,

пліткарство і все, що негативно впливає на емоційний і по�

ведінковий розвиток людини; залякування та погрози; релі	
гійним — примус до участі в релігійних обрядах; духовним —

позбавлення людини можливості вчитися та розвиватися; сек	
суальним — ймовірна або фактична сексуальна експлуатація

людини; зневага — ігнорування важливих аспектів турботи

про людину, що може призвести до погіршення її здоров’я.

На жаль, багато дій можна назвати насильницькими. Не всі

про це знають. Можливо, саме тому багато підлітків зазнає

насильства, не усвідомлюючи цього. Дуже важливо знати про

це, щоб не допускати випадків насильства стосовно себе. Про

те, як уникати насильства, мова піде далі.

6. Мозковий штурм «Хто може здійснювати насильB
ство?» (10 хв)

Мета: підвести учасників до розуміння, що на насильство

здатні різні люди.

Хід вправи
Педагог�тренер, звертаючись до учасників, наголошує: «Ми

з’ясували, що таке насильницькі дії, назвали види насильства.

А тепер давайте подумаємо, хто може здійснювати насильство,

від кого воно може йти?».

Усі висловлювання учасників записуютьсяна фліп�чарті.

Висновок: насильство може здійснювати і ровесник, і більш
дорослий школяр, і доросла людина, яку ви знаєте, або ж
зовсім незнайомі люди.

`
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7. Інформаційне повідомлення: «Сексуальне насильство» (5 хв)

Мета: надати інформацію про сексуальне насильство.

Ми зупинимось на одному з видів насильства, яке, на жаль,

дуже часто трапляється з молоддю, особливо з жінками. Сек�

суальне насильство — це особливо небезпечний злочин; задо�

волення сексуальної потреби у формі, яка суворо порушує

прийняті в суспільстві норми статевих відносин. Сексуальне

насильство завдає шкоди не тільки здоров’ю людини, а і її

гідності, залишаючи глибоку психічну травму. В Україні

сексуальне насильство карається позбавленням волі на

строк від 3 до 12 років.

Найбільш розповсюдженими видами сексуального наси�

льства є ґвалтування, сексуальний примус, небажані дотики

сексуального характеру, сексуальні домагання, а також сек�

суальні переслідування та чіпляння. Проблема сексуального

насильства актуальна в кожному суспільстві. Україна не вийня�

ток. Останні роки дуже гостро постали питання сексуального

використання дітей, дитячої проституції, сексуального

розбещення малолітніх. Сексуальна експлуатація дітей —

найсерйозніше порушення прав дитини, за завданою шко�

дою й психічними травмами прирівнюється до тортур.

Сексуальне насильство призводить до збільшення кіль�

кості незапланованої вагітності та ІПСШ, в тому числі ВІЛ.

Найбільш вразливими в цьому є підлітки. Саме вони найчас�

тіше зазнають сексуального насильства — і це не випадково.

Підлітки прагнуть до самостійності, полюбляють ризик, не

довіряють авторитету дорослих. Але ж у них ще немає достат�

нього життєвого досвіду та критичного ставлення до оточен�

ня. Вони можуть необмірковано діяти, а потім жалкувати про

це. Які дії підлітка можуть призвести до насильства, ми по�

говоримо під час наступної вправи.

8. Вправа «Твої дії» (15 хв)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками того, які дії мо�

жуть призвести до насильства; визначити поняття «віктимна

поведінка», «провокуюча поведінка», «необережна поведінка».
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Хід вправи
Педагог�тренер робить невеликий вступ: «Бувають ситуа�

ції, які можуть спровокувати насильство. Часто людина сама

своєю поведінкою, діями створює умови для виникнення

таких ситуацій. Що це за дії? Які дії підлітка можуть при�

звести до насильства над ним?».

Педагог�тренер пропонує учасникам об’єднатись у три під�

групи (змішані), роздає аркуші А1 і пропонує записати мож�

ливі варіанти дій підлітка. На виконання завдання — 10 хв. Пі�

сля цього підгрупи презентують свої напрацювання.

До уваги педагога/тренера!

Підлітки часто пишуть такий перелік дій: вживає алкоголь, вживає нар-
котики, занадто яскраво вдягається, надто яскравий макіяж, ходить
один темними вулицями чи темними провулками; погоджується на
ризиковану пропозицію піти кудись із малознайомою людиною; по-
годжується випити з малознайомою / незнайомою людиною, чіпля-
ється до оточення.

Запитання для обговорення:

g які думки виникли у вас в результаті виконання цієї вправи?
g які висновки ми можемо зробити?

Висновок: поведінка, яка може спровокувати насильство,

називається «віктимна» (від лат. «victima» — жертва), тобто

поведінка людини створює передумови для насильства. Така

поведінка може бути провокуючою або необережною.

Провокуючою вважається поведінка, за якої потенційна

жертва спілкується з незнайомими чи малознайомими людь�

ми: відвідує їхні квартири, залишається наодинці з ними,

вживає з ними спиртні напої, не відхиляє натяки на сексу�

альне зближення, пропускає повз вуха різноманітні жарти

сексуального характеру, дозволяє дотики.

Необережна поведінка не провокує, але створює умови для

насильства (зокрема для зґвалтування). Частіше за все це не�

обережні вчинки (наприклад поява в темну пору доби в без�

людному місці).

Необхідно уникати такої поведінки.
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9. Вправа «Як уникнути насильства» (30 хв)

Мета: сформувати відповідальне розуміння того, як уник�

нути сексуального насильства.

Хід вправи
Педагог�тренер робить вступ: «Розповсюдженою є думка,

що насильство, а саме зґвалтування, можуть скоїти тільки не�

знайомі люди, проте це не так. Майже половина ґвалтівни�

ків — знайомі, родичі жертви. Дуже важливо вміти передбача�

ти ситуації, що загрожують сексуальним насильством, і знати,

як діяти».

Педагог�тренер об’єднує учасників у три�чотири підгрупи

і роздає кожній картку з описом ситуації (додаток 14 на
с. 190). Завдання учасникам — протягом 5 хв прочитати й

обговорити ситуацію. Далі відбувається обговорення в за�

гальному колі.

Запитання для обговорення:

g чи могла Ольга припустити, що з нею може трапитися
таке? Що свідчило про це?

g що треба було робити Ользі, коли вона залишилася на�
одинці з Андрієм?

g чи потрібно Ользі, на вашу думку, розповісти комусь про
те, що сталося?

До уваги педагога/тренера!

Необхідно наголосити, що у випадку насильства потрібно обов’язково
звернутися до лікаря, оскільки існує ймовірніть інфікування ІПСШ або
ж вагітності.

Після обговорення педагог�тренер роздає пам’ятки «Як

уникнути сексуального насильства» (додаток 15 на с. 191)

і пропонує учасникам уважно ознайомитися з ними. Пам’ятB
ки залишаються в учасників!

Висновок:

Сексуального насильства можна уникнути! Потрібно пово	
дити себе впевнено та за найпершої можливості звертатися по
допомогу (звати на допомогу!) і спробувати втекти. Пам’ятай	
те, що багато ґвалтівників у минулому самі зазнали насильства,
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їх може налякати ваша впевненість. Не можна поводитися па	
сивно! Дійте!

Але якщо зґвалтування сталося, необхідно розповісти про

це рідним або людям, яким довіряєш. Можна зателефонувати

на телефон довіри. Вам скажуть, що потрібно робити. В жод�

ному разі не треба замикатись у собі, це тільки поглиблює

стрес і негативні хвилювання.

10. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує всім учасникам висловитися

по черзі.

g що було для вас цікавим?

g що було корисним?

До уваги педагога/тренера!

Необхідно ще раз наголосити, що після заняття можна підійти із за-
питаннями, які соромилися обговорювати в групі.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5

5 Вправа «Ризиковані пропозиції» 20 Додаток до вправи

6 Інформаційне повідомлення
«Торгівля людьми» 10

7 Вправа «Це було не зі мною» 20 Додаток до вправи

8 Інформаційне повідомлення
«Важливі деталі» 10 Пам’ятка

9 Підсумки 10
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Сьогодні ми з вами поговоримо про ситуації, які загрожу�

ють здоров’ю і навіть життю людини, про торгівлю людьми,

сексуальну експлуатацію та про те, як цього уникнути.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Ризиковані пропозиції» (20 хв)

Мета: розвивати навички визначення ризикованих пропо�

зицій, у тому числі й сумнівних пропозицій щодо найму на

роботу.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у вісім підгруп,

кожній  дає картку з описом пропозиції (додаток 16 на
с. 192). Потрібно відповісти на запитання: «Чи може така

пропозиція загрожувати життю і здоров’ю людини, призвес�

ти до насильства? Як?». 

Далі підгрупи обмінюються картками, поки кожна не обго�

ворить усі пропозиції. На виконання завдання — 10 хв.

Після цього проводиться обговорення в загальному колі.

Педагог�тренер зачитує кожну ситуацію і пропонує учасникам

прокоментувати, як ця ситуація може загрожувати здоров’ю,

життю.

Запитання для обговорення:

g що спільного в усіх цих ситуаціях?

До уваги педагога/тренера!

Спільним в усіх цих ситуаціях є ризик насильства, загроза для здо-
ров’я і навіть життя.
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g який висновок можна зробити після виконання вправи?

Висновок: перед тим як щось зробити, необхідно подумати:
«Чи безпечно це для мене?». Необхідно також знати, як поводи	
тися в ризикованих ситуаціях, і намагатися звести ризик до
мінімуму.

Останнім часом збільшилася кількість охочих виїхати за

кордон на заробітки. Замисліться! Це дуже ризикована ситу�

ація, особливо для тих, хто мало знає про торгівлю людьми.

І про це ми з вами зараз поговоримо.

6. Інформаційне повідомлення «Торгівля людьми» (10 хв)

Мета: дати визначення понять «торгівля людьми», «сек�

суальна експлуатація», надати інформацію про наслідки тор�

гівлі людьми, сформувати відповідальне ставлення до себе.

Одним із різновидів насильства над особистістю є торгівля

людьми.

Торгівля людьми — це кримінальний бізнес, який розвива�

ється надзвичайно швидко і за рівнем прибутків поступається

лише торгівлі зброєю чи наркотиками. Кожного року в світі

майже два мільйони жінок і дітей стають об’єктами купівлі

або продажу. Здійснюється це все різними організаціями

через запрошення на роботу як в Україні, так і за кордоном.

Це можуть бути фірми, що надають послуги з працевлаш�

тування, фірми шоу�бізнесу, туристичні агентства, міжнарод�

ні шлюбні агентства, агентства моделей та інші.

Частіше за все на ці пропозиції відгукуються молоді дівча�

та. На це їх штовхає скрутне матеріальне становище, погана

поінформованість щодо працевлаштування та перебування

за кордоном, а також незнання наслідків нелегального

працевлаштування. Дівчата можуть також погоджуватися на

сумнівні пропозиції за принципом «гірше не буде», «може,

пощастить», але вони не замислюються про наслідки таких

учинків. Одним з головних факторів, що спонукає до виїзду

за кордон, може бути насильство, в тому числі й домашнє.

Ситуація ускладнюється тим, що людина, яка підштовхує до

виїзду за кордон, може бути сусідом, другом і навіть родичем.

Торгівля людьми (частіше за все це жінки та діти) здійсню�

ється в більшості випадків з метою сексуальної експлуатації —
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використання для проституції та порнографії, а також іншої

протиправної діяльності.

Міжнародне визначення поняття «торгівля людьми»

наведено у ст. 3 Протоколу про попередження і припинення
торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за
неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй
проти транснаціональної організованої злочинності.

Україна ратифікувала Конвенцію і Протокол 04.02.2004.

Що таке торгівля людьми?

g «Торгівля людьми» означає здійснювані з метою екс�

плуатації вербування, перевезення, передачу,

приховування або одержання людей шляхом загрози

силою або її застосування або інших форм примусу,

викрадення, шахрайства, обману, зловживання

владою або уразливістю положення, або шляхом

підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання

згоди особи, яка контролює іншу особу.

Експлуатація включає як мінімум експлуатацію про�

ституції інших осіб або інші форми сексуальної

експлуатації, примусову працю або послуги, рабство

або звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або

вилучення органів;

g згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлу�

атацію, про яку йдеться в підпункті (a) цієї статті, не

береться до уваги, якщо було використано будь�який

із заходів впливу, зазначених у підпункті (a);

g вербування, перевезення, передача, приховування або

отримання дитини з метою експлуатації вважаються

«торгівлею людьми» навіть у тому разі, якщо вони не

пов’язані із застосуванням будь�якого із заходів впли�

ву, зазначених у підпункті (a) цієї статті; «дитина»

означає будь�яку особу, що не досягла 18�літнього віку.

Торгівля людьми — це злочин. Кримінальний кодекс

України (стаття 149�1) передбачає покарання: позбавлення

волі на строк терміном від 3 до 8 років, та до 25 років, якщо

дії були вчинені до неповнолітніх (стаття 149�2).
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До уваги педагога/тренера!

Стаття 149 складається з трьох пунктів і має назву «Торгівля людьми
або інша незаконна угода щодо передачі людини».

Що ж зазвичай відбувається з людьми, котрі стали жерт�

вами цього злочинного бізнесу? На місці запропонованої

роботи їх, як правило, чекає:

g вилучення документів;

g накопичення боргів: як тільки «жертва» підписує угоду

і прибуває на місце, роботодавець починає відбирати

платню (нібито на покриття витрат, пов’язаних із пе�

ревезенням, оформленням паспорту та візи);

g фізичні знущання: побиття, ґвалтування або примус

до статевих стосунків під загрозою застосування зброї;

g психологічний тиск: підштовхування до протизакон�

них дій, погрози помститися родині, погрози жінкам

відібрати їхніх дітей, завдати матеріальних збитків,

видати їх поліції чи еміграційній службі, знеславити;

g утримання в зачиненому приміщенні без жодних мож�

ливостей спілкування, без їжі.

Наслідки такої «роботи за кордоном» можуть бути дуже

серйозними. Людина важко переносить здійснене над нею

насильство. Страждає психіка, загострюються хронічні за�

хворювання та з’являються нові. Дуже часто відбувається

зараження ВІЛ, ІПСШ, вагітність. Трапляються випадки втяг�

нення людей у наркотичну залежність. Причиною психіч�

ного дискомфорту може стати також осуд оточення. Відомі ви�

падки, коли жінкам вдавалося повернутись на батьківщину,

де на них чекав осуд.

Далі педагог�тренер пропонує учасникам обговорити

одну життєву ситуацію.

7. Вправа «Це було не зі мною» (20 хв)

Мета: сприяти усвідомленню ризику щодо сумнівних про�

позицій з працевлаштування, надати інформацію про проти�

дію обману.
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Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам об’єднатися в три�

чотири змішані підгрупи, кожна з яких отримує картку із опи�

сом ситуації (додаток 17 на с. 193), і дає завдання: протягом

10 хв уважно прочитати та обговорити ситуацію.

Після цього відбувається обговорення в загальному колі.

Запитання для обговорення:

g якими могли бути наслідки для здоров’я дівчини?

До уваги педагога/тренера!

Зверніть увагу на високий ризик інфікування ВІЛ, ІПСШ та вагітність.

g що призвело до ситуації, в яку потрапила дівчина?

До уваги педагога/тренера!

g Дівчина довірилася знайомій.
g Була погано поінформована щодо найму на роботу за кордоном.
g Не була поінформована про можливу небезпеку такої роботи.
g Не порадилася з близькими людьми.

g як можна було уникнути цієї ситуації?

Висновок:

Якщо людина вирішила влаштуватися на роботу за кордоном
через фірму, необхідно знати всі деталі, а не покладатися на ви	
падок. Про те, що потрібно знати, щоб не потрапити в халепу,
мова піде в наступному інформаційному повідомленні.

8. Інформаційне повідомлення «Важливі деталі» (10 хв)

Мета: надати учасникам важливу інформацію щодо пра�

цевлаштування за кордоном.

Якщо ви все	таки вирішили працювати за кордоном, запа	
м’ятайте таке:

g Фірма з працевлаштування за кордоном повинна ма�

ти спеціалізований дозвіл на посередництво у праце�

влаштуванні (ліцензію). Таку інформацію Ви можете

перевірити в Державному центрі зайнятості Міністер�

ства праці та соціальної політики України за телефоном
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8�044�220�50�97 з 17.00 до 18.00 год. з понеділка по чет�

вер або на Інтернет�сайті www.minpraci.gov.ua

g Для працевлаштування за кордоном необхідно укласти

трудовий договір (контракт), складений зрозумілою

для Вас мовою. Такий договір оформляють у двох при�

мірниках, один з яких залишається у Вас.

g Для виїзду за кордон для легального працевлаштуван�

ня необхідно отримати трудову візу. Працевлаштування

за туристичною чи гостьовою візою може закінчитися

для Вас нелегальним становищем, експлуатацією,

ув’язненням і принизливою депортацією.  

g Термін перебування на території іноземної держави

вказаний у візі. Не користуйтеся послугами незнайо�

мих осіб, які пропонують Вам послуги щодо продов�

ження цього терміну.

g За жодних обставин нікому не довіряйте документів,

що посвідчують Вашу особу.

g Залишіть рідним чи близьким копії свого паспорта гро�

мадянина України, закордонного паспорта, візи, контра�

кту, свідоцтва про народження, проїзних квитків і свою

нещодавно зроблену фотографію, а також номери теле�

фонів роботодавця, знайомих за кордоном, посольства

(консульства) України та свої номер телефону й адресу,

де збираєтеся зупинитися.

g Тримайте при собі копії національного та закордонного

паспортів. У разі необхідності це відчутно спростить про�

цедуру відновлення документів на повернення в Україну. 

g Після прибуття за кордон зареєструйтеся в консуль�

ській установі України в цій державі. Адресу, контактні

телефони консульства потрібно взяти з собою. 

g Вивчіть декілька життєво необхідних фраз мовою кра�

їни, куди приїхали працювати (а ще краще знати мову!).

g Якщо Ви опинилися за межами України в скрутному

становищі, звертайтеся по допомогу до посольства (кон�

сульства) України, яке представлене в цій країні, або до

міністерства закордонних справ України за телефонами

(38 044) 238�16�01, (38 044) 238�16�09, (38 044) 238�17�37.

g Додаткову інформацію можна отримати за телефона�

ми громадських організацій, які протидіють торгівлі
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людьми: 8�800�500�22�50 — національна безкоштовна

гаряча лінія по Україні; (044) 205�36�94, 205�37�36

м. Київ (також з�за кордону)

Як свідчать факти, більшість українців, які постраждали від

торгівлі людьми, — жінки. Найчастіше вони потрапляють

у сексуальне рабство.

Торгівля жінками — гостра й актуальна для України про�

блема з тенденцією до зростання. Молоді жінки і дівчата, які

часто опиняються за межами ринку праці, справді потра�

пляють у безвихідь, а заробітки за кордоном і швидке повер�

нення додому здається таким привабливим! Але швидких

і легких заробітків, на жаль, не буває! Знаючи про проблему

торгівлі людьми, можна вберегти себе, свою сестру, подругу,

приятельку, доньку від рук торгівців «живим товаром»!

Зараз у кожній області створено спеціальні органи по бо�

ротьбі з торгівлею людьми. Якщо зникла людина, можна

звернутися до органів внутрішніх справ із заявою (до кар�

ного розшуку або до підрозділу по боротьбі з організованою

злочинністю).

В Україні є декілька недержавних організацій, котрі зай�

маються проблемами торгівлі людьми. До цих організацій

можна звернутися за інформацією або консультацією. Ос�

новні з них:

g мережа центрів «Жінка для жінки»;

g центр «La Strada — Україна» (представництва існують

у Києві, Одесі, Миколаєві, Вінниці, Харкові, Лугансь�

ку, Севастополі, Тернополі, Ужгороді).

Можна звернутися до обласного, міського, районного цент�

ру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) чи

зателефонувати на телефон довіри при ЦСССДМ.

9. Підсумки (10 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g які знання ви отримали?

g які висновки для себе зробили?



ФОРМУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОЇ
БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Т Е М А
6

Мета: сформувати навички відповідальної безпечної пове�

дінки щодо статевих стосунків, запобігання інфікуванню

ВІЛ, ІПСШ.

Ключові поняття: відповідальна безпечна поведінка, контра�

цепція, навички впевненості.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 9

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5
2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»
3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»
4 Очікування 5
5 Вправа «Як сказати: „Ні!“» 20 Додаток до вправи
6 Вправа «Що сказати?» 15 Додаток до вправи

7 Інформаційне повідомлення
«Утримання від статевого життя» 5

8 Обговорення ситуації 10 Додаток до вправи

9 Інформаційне повідомлення
«Альтернатива» 5

10 Вправа «Як проявити свої
почуття?» 10 Аркуші А1, маркери

11 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 9

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер робить вступ. 

На цьому та наступному заняттях ми з вами поговоримо

про відповідальну поведінку щодо статевих стосунків. Як

свідчать факти, безвідповідальність у статевих стосунках

призводить до серйозних наслідків для здоров’я. Ми погово�

римо про рівну відповідальність у статевих стосунках як

чоловіків, так і жінок. Будемо сподіватися, що ця тема дасть

вам можливість усвідомити свою власну поведінку та уник�

нути негативних наслідків.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Як сказати: „Ні!“» (20 хв)

Мета: відпрацювати навички протистояння тиску з ви�

користанням різних моделей поведінки, сприяти усвідомле�

ному вибору власної поведінки.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам згадати, які моделі

поведінки вони знають, і записує відповіді учасників на

фліп�чарті (агресивна, пасивна, асертивна).

Далі учасники об’єднуються в п’ять підгруп, кожна з яких

отримує картку з описом ситуації (додаток 18 на с. 194). Зав�

дання учасникам — обговорити ситуацію і розробити (про�

грати) варіанти виходу з неї, тобто відмовитися, використо�

вуючи три моделі поведінки. На виконання завдання — 7 хв.

Після цього підгрупи демонструють різні варіанти відмов

у запропонованих ситуаціях.
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Далі педагог�тренер проводить обговорення:

g які ваші враження від продемонстрованих ситуацій?

g чи завжди та чи інша модель поведінки допомагала

вийти з ситуації, відмовитися?

g від чого залежить ефективність відмови?

g чим була корисна для вас ця вправа?

Висновок:

g ризикованих ситуацій краще уникати;

g якщо опинився в складній ситуації, наполягай на своєму,
тобто якщо ти не хочеш чогось робити — не роби! Нама	
гайся досягнути цього усіма способами;

g в одній ситуації можна змінити модель поведінки, якщо
попередня не дала бажаного результату. Для збереження
життя і здоров’я будь	яка модель поведінки може бути
ефективною.

До уваги педагога/тренера!

Можна скористатися цією інформацією, щоб нагадати учасникам те,
що вони вже знають.
Існує кілька етапів набуття навичок упевненості. Якщо ви опинилися
в ситуації, коли необхідно відмовитись, спробуйте:

1. Усвідомити суть проблеми: що вам не подобається в цій
ситуації і чого ви насправді хочете.

2. Пояснити своє ставлення до ситуації: висловіть свої думки
і почуття щодо проблеми й поведінки співрозмовнику; опишіть, що вас
хвилює («Я не люблю, коли...», «Мені не подобається...»).

3. Сформулювати свою відповідь: чітко сформулюйте, якою ви
хочете бачити ситуацію («Я хотів би, щоб ти...», «Не міг би ти...»).

4. З’ясувати ставлення співрозмовника до ваших слів: попро-
сіть описати, що він (вона) відчуває або думає з цього приводу («Що
ти про це думаєш?», «Яка твоя реакція?»).

5. Уважно вислухати співрозмовника: нехай він висловить свої
думки і почуття.
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6. Подякувати: незважаючи на реакцію співрозмовника, розмову
необхідно закінчити словами вдячності («Спасибі...», «Чудово. Я дуже
вдячний...», «Я радий, що ти не заперечуєш...»).

Кожна людина знаходить відповіді та приймає рішення самостійно.
І відповідальність за власні вчинки несе вона сама.

6. Вправа «Що сказати?» (15 хв)

Мета: відпрацювати навички відмови в разі примусу до

статевих стосунків.

Хід вправи
Педагог�тренер робить невеликий вступ: «У ситуаціях,

коли на тебе тиснуть, відмова від „привабливих“ пропо�

зицій демонструє зрілість і твердість характеру, а не м’якість

і нерішучість. Уміння сказати „Ні!“ в серйозній або жартів�

ливій формі — дуже важливе. І його треба напрацьовувати.

Спробуємо це робити».

Далі педагог�тренер об’єднує учасників у чотири підгрупи

й зачитує ситуацію: «Хлопець пропонує дівчині вступити

у сексуальні стосунки, вона відмовляється».

Після цього педагог�тренер роздає підгрупам картки (до�

даток 19 на с. 195), на яких зазначено по одному варіанту

пропозиції та відмови.

Завдання підгрупам: написати ще один варіант відмови на

дану пропозицію, а також запропонувати ще три варіанти

пропозицій і по два варіанти відмови до кожної з них.

Після презентації напрацювань педагог�тренер ставить за�

питання:

g чи були серед почутих вами варіантів відмов такі, які

ви могли б використати самі?

g чи існує універсальна модель відмови? (Універсального

варіанту відмови не існує, кожен виробляє свій стиль)

Важливий висновок: у житті постійно доводиться робити
вибір. Від цього вибору, без перебільшення, залежатиме ваше
здоров’я, ваша подальша доля. Ви маєте право на власну точку
зору і власний вибір, а також право його відстоювати!
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7. Інформаційне повідомлення: «Утримання від статевого
життя» (5 хв)

Мета: сприяти усвідомленню користі утримання від ста�

тевого життя в підлітковому віці.

Як уже зазначалося, у житті постійно доводиться робити

вибір. Висловлення пропозиції, її прийняття чи відхилення —

це також вибір. Від вибору щодо початку статевого життя, без

перебільшення, залежить і наше здоров’я, і наша подальша

доля, і життя взагалі.

Зараз хотілося би поговорити про користь утримання від

статевого життя в підлітковому віці.

У багатьох країнах статеве життя підлітків поза законом,

але це не зобов’язує підлітка розпочинати статеве життя після

досягнення повноліття. У цьому питанні не можна піддава�

тися будь�якому тискові. Статеве життя треба починати лише

тоді, коли відчуєш, що готовий до нього, з урахуванням усіх

можливих наслідків (незапланована вагітність, різні види за�

хворювання, інфекції, що передаються статевим шляхом).

У кожного молодого організму свої особливості розвитку.

Якщо у дівчини почалися місячні, а в юнака з’явилися по�

люції, це ще не означає, що вони готові до статевих стосун�

ків. У молодих людей немає навичок довірливого емоцій�

ного спілкування, їм ніяково обговорювати питання про

запобігання небажаної вагітності, вони бояться відмовити

в близькості, навіть якщо не готові до неї.

До якого ж часу відкладати початок статевого життя? Як зро�

зуміти, що ти вже готовий до нього? Багато хто з вас ставив собі

такі запитання. Відповідь на них дуже проста, ви знайдете її

самі. А зараз послухайте притчу про юнака з гірського селища.

Його життя було щасливим і безхмарним, доки він не

зрозумів, що його ровесники вже давно одружені. Це від�

криття його страшенно збентежило: як же це так — у нього —

не як у всіх? Він став міркувати над цим питанням, та ці роз�

думи не приносили йому втіхи. Якось він почув, що високо

в горах живе дуже старий і мудрий чоловік, якому відомо все

в цьому світі. Вирішив він з ним порадитися.
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Прийшов хлопець до мудреця і запитав: «Одружуватися

мені?». «Ні!» — відповів той. «А чому? Може ж таки одружи�

тися?..». А той йому: «Ну, якщо так, то одружуйся!..». Здиву�

вала юнака така відповідь, і він запитав в останнє: «То так?

Чи ні?..». Подивився на нього мудрець і сказав: «Ні, сину, не

одружуйся. Рано ще тобі. І це зрозуміло з того, що ти прий�

шов до мене: був би ти впевнений, то одружився, і я би тебе

навіть не побачив. А так... якщо не впевнений — утримайся.

Прийде час — сам зробиш цей крок!..».

І юнак одружився, але тоді, коли зрозумів, що бажання

бути з коханою для нього необхідність: як повітря для подиху,

як ковток води для втамування спраги, як життя — для світу...

Запитання для обговорення:

g який смисл цієї притчі? («Невпевнений — утримайся»)

g коли, на вашу думку, можна починати статеве життя?

8. Обговорення ситуації (10 хв)

Мета: сформувати відповідальне ставлення до статевих

стосунків.

Хід вправи
Педагог�тренер зачитує листа всій групі (додаток 20 на

с. 197) і пропонує обговорити ситуацію, відповісти на запи�

тання до неї.

Висновок: коли починати статеве життя — це вибір, який ви
так чи інакше маєте зробити. Це власний вибір. І все більше
ваших однолітків утримуються від сексу в підлітковому віці. Це
не означає, що треба відмовитися від сексуальних стосунків
НАЗАВЖДИ. Просто всьому свій час.

9. Інформаційне повідомлення «Альтернатива» (5 хв)

Мета: надати інформацію про альтернативні форми ста�

тевої активності.

Сексуальність людини завжди реалізовується через ста�

теву активність, але форми її реалізації можуть бути
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різними. Деякі з них допоможуть уникнути різноманітних

проблем і внесуть гармонію в людські взаємини.

Багато молодих людей вибирають утримання від стате�

вого життя й звертаються до його альтернатив.

У багатьох країнах утримання від раннього статевого життя

активно пропагується. Часто молоді люди плутають потребу

в поцілунках, пестощах з потребою в сексуальній близькос�

ті. Хлопець і дівчина можуть зустрічатися, товаришувати,

подобатися одне одному, але зовсім не обов’язково вступати

в статеві стосунки.

Існує багато альтернативних форм статевої активності.

Це взаємні обійми, поцілунки, пестощі, які призводять до

сексуального збудження, отримання насолоди без статевого

акту. Все це називається петтингом. Вважається, що петтинг

особливо поширений у країнах, де високо цінується кохан�

ня, повага одне до одного, вірність, чистота стосунків, від�

повідальність за себе і свого партнера.

Запитання для обговорення:

g чому юнаку та дівчині важливо обговорити свої стосун�

ки до статевого акту?

g чому для закоханих важливо деякий час утримуватися

від сексу й проявляти почуття без статевого акту?

До уваги педагога/тренера!

Відповіді на запитання:

g обговорити утримання від статевих стосунків їм необхідно тому,
що молоді люди можуть не знати про альтернативні статеві сто-
сунки і розцінити таке утримання не як прояв відповідальності
й турботи, а як «відсутність кохання». На жаль, серед багатьох під-
літків все ще поширений міф про те, що кохання потрібно доводи-
ти лише через статевий контакт;

g такі стосунки сприяють розвитку взаємної поваги, довіри та кра-
щого взаємопізнання; також зменшується ризик інфікування ВІЛ,
ІПСШ і незапланованої вагітності.
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10. Вправа «Як проявляти свої почуття?» (10 хв)

Мета: напрацювати прийнятні способи вираження по�

чуттів (без статевого акту).

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам подумати, як можна

виражати почуття без статевого акту. Він створює плакат (або

використовує вже підготовлений заздалегідь) «Як можна про�

являти свої почуття», а під назвою — великий знак питання. 

Педагог�тренер зачитує учасникам назву плаката і про�

сить відповісти на це запитання (не повторюючись). Усі

відповіді учасників фіксуються на плакаті.

До уваги педагога/тренера!

Основні прояви почуттів без статевого акту: пестощі, поцілунки, обій-
ми, погладжування, дотики тощо. Крім того, проявом почуттів може
бути ніжний погляд, ласкаве звертання, подарунок (квіти, тістечка,
цукерки), допомога й підтримка в певній ситуації, приємний сюрприз
(лист, вірш чи освідчення в коханні, привітання чи замовлення пісні
на FМ), похід у кіно, на дискотеку, до друзів тощо.

Далі педагог�тренер проводить обговорення:

g що дало виконання цієї вправи?

g чи почули ви щось нове, що б вам хотілося застосувати

в своєму житті?

Висновок: виявити почуття можна багатьма способами:
придуманими самостійно або ж запозиченими в когось.
Головне, щоб вони приносили радість і задоволення тому, на
кого спрямовані, і не створювали дискомфорту для оточення.

До уваги педагога/тренера!

На основі напрацювань вправи «Як проявляти свої почуття?» прово-
дяться вправи наступного заняття: «Безпека — небезпека» та «Межі
дозволеного».

11. Підсумки (5 хв)
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СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 10

№ Види роботи Орієнтовна
тривалість, хв

Ресурсне
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5
Плакат «Правила роботи
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Безпека —
небезпека» 10

Аркуші А1, маркери,
стікери

6 Вправа «Межі дозволеного» 10

7 Інформаційне повідомлення
«Контрацепція» 15

8 Вправа «Як правильно кори-
стуватися презервативом?» 15

Презервативи, додаток до
вправи

9 Вправа «Терези» 10 Малюнок «Терези»

10 Підсумки 10

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 10

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

На цьому занятті ви зможете зробити свій вибір щодо ста�

тевої поведінки в підлітковому віці, дізнатися про контра�

цептиви та про міфи щодо запобігання вагітності й захисту

від ВІЛ, ІПСШ.
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4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Безпека — небезпека» (10 хв)

Мета: сформувати відповідальне ставлення до статевої по�

ведінки; сприяти усвідомленню небезпеки ВІЛ�інфікування

та вагітності.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам назвати всі форми

сексуальних стосунків, які вони знають.

До уваги педагога/тренера!

Крім альтернативних форм учасники можуть назвати такі форми сексу-
альних стосунків: мастурбація, взаємна мастурбація, еротичний масаж,
статевий акт (оральний, анальний, вагінальний). Ви можете ввести такі
поняття, як безпечний секс (з презервативом), небезпечний секс (без
презерватива), проникаючий секс (оральний, анальний, вагінальний).
Усі варіанти дописуються на плакаті «Як проявляти свої почуття?», який
було створено у вправі 10 попереднього заняття.

Далі педагог�тренер об’єднує учасників у дві підгрупи

(юнаки — дівчата або змішані). Кожна підгрупа пише на

маленьких аркушах (стекерах) форми сексуальних стосунків.

Після цього він роздає підгрупам аркуші А1, на яких в одному

кутку написано «небезпечний секс», а в іншому — «безпеч�

ний секс».

Небезпечний секс

Безпечний секс
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До уваги педагога/тренера!

Зверніть увагу, що безпечний секс — це секс з презервативом, а та-
кож непроникаючий.

Потім учасникам необхідно розклеїти свої аркуші за сту�

пенем небезпеки сексуальних стосунків.

До уваги педагога/тренера!

g Маємо на увазі небезпеку інфікування ВІЛ, а не ІПСШ.
g Може виникнути запитання про небезпеку інфікування ІПСШ. Від-

повідь повинна бути така: ризик інфікування ІПСШ існує навіть
при альтернативних формах статевого акту, а під час статевого
акту він дуже великий.

Наприкінці відбувається загальне підсумкове обговорення.

Висновок:

Утримуватися від статевих стосунків у підлітковому віці важ	
ливо тому, що це зменшує ризик незапланованої вагітності,
а також інфікування на ВІЛ, ІПСШ. Такі стосунки підтриму	
ють взаємну повагу, довіру. Обговорити утримання від статевих
стосунків необхідно тому, що молоді люди можуть не знати про
альтернативні статеві стосунки і розцінити утримання як «від	
сутність кохання». Серед підлітків поширений міф про те, що
кохання потрібно доводити лише через статевий контакт. По	
легшити обговорення цієї теми допоможуть взаємна повага,
довіра, щирість, бажання зрозуміти один одного.

Слід наголосити, що цю тему бажано обговорювати тоді, коли
між молодими людьми ще немає статевих стосунків. Необхідно
запевнити учасників, що тільки за такої умови вони можуть
зупинитися будь	якої миті, як тільки відчують дискомфорт!

Відмовитися від статевих стосунків після того, як ви їх вже
почали, дуже важко. Отож, добре подумайте, перш ніж нава	
житися на такий крок.

6. Вправа «Межі дозволеного» (10 хв)

Мета: підвести учасників до усвідомлення межі дозво�

леного під час прояву своїх почуттів.
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Хід вправи
Педагог�тренер звертається до групи: «Як ви вже переко�

нались, є багато способів проявити кохання без статевих

стосунків. 

Але фізичний потяг може призвести до сильного статевого

збудження. У такому випадку важче утриматися від стате�

вого акту. Якщо ви дійсно бажаєте не поспішати з початком

статевого життя, вам необхідно визначити для себе ту межу,

коли потрібно буде сказати собі та партнеру „СТОП!“».

Педагог�тренер знову звертає увагу учасників на плакат

«Як проявляти свої почуття?» і пропонує: «А зараз нехай ко�

жен подумає: де моя власна межа дозволеного?».

До уваги педагога/тренера!

Міркування учасників не обговорюються.

Далі відбувається загальне обговорення:

g що дало виконання цієї вправи?
g з ким можна було б обговорити здобутий у вправі досвід?

(Обов’язково слід обговорити межі дозволеного з коханою
людиною)

Висновок:

g Важливо розуміти, де власне бажання і готовність при	
йняти рішення разом з його наслідками, а де — бажання,
вплив, навіть тиск інших. Необхідно пам’ятати, що у та	
кій ситуації можна зупинитися, як тільки відчувається
дискомфорт!

7. Інформаційне повідомлення «Контрацепція» (15 хв)

Мета: надати інформацію про контрацепцію взагалі та

для підлітків зокрема; розповісти про міфи в підлітковому

середовищі щодо контрацепції.

Педагог�тренер робить вступ: «Якщо молоді люди все ж

таки прийняли рішення про початок статевого життя, то

перш ніж розпочати його, варто подумати про контрацепцію»

і запитує в учасників: «Які засоби запобігання вагітності ви

знаєте?». Усі висловлювання записуються на фліп�чарті,
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потім педагог�тренер підкреслює ті, які дійсно запобігають

вагітності. Інші пропозиції обговорюються, щоб визначити їх

неефективність. Педагог�тренер дає визначення термінів

«контрацептиви», «контрацепція».

Контрацептиви — засоби, що запобігають заплідненню яйце�
клітини.
Контрацепція — метод запобігання вагітності.

Існує багато контрацептивів, але їх обов’язково має призна	
чати лікар (окрім презерватива)!

До методів контрацепції належать:

g комбіновані оральні контрацептиви, тобто пігулки

(«оральний» — від лат. oris — рот);

g ін’єкційні (протизаплідні уколи) та імплантати;

g контрацептивний пластир;

g вагінальне кільце;

g внутрішньоматкові спіралі (ВМС);

g сперміцидні креми, гелі, тампони, свічки, таблетки;

g природні методи планування сім’ї;

g презервативи;

g інші методи (метод лактаційної аменореї, жіноча або

чоловіча стерилізація).

До уваги педагога/тренера!

Якщо потрібна детальніша інформація, скористайтеся додатковим
матеріалом:

Комбіновані оральні контрацептиви — препарати у вигляді

пігулок, які запобігають дозріванню та заплідненню яй�

цеклітини, але не захищають від ВІЛ та ІПСШ. Підбір пігу�

лок здійснює лікар, вони приймаються кожен день в один

і той же час. Зрозуміло, що для дівчини, у якої відсутнє регу�

лярне статеве життя, це не найкращий варіант.

Ін’єкційні контрацептиви — препарати, які після введення

в організм жінки запобігають дозріванню та заплідненню

яйцеклітини. Одна ін’єкція запобігає вагітності протягом

наступних трьох місяців. Не захищає від ВІЛ та ІПСШ.

Імплантати — капсули з протизаплідним препаратом. Во�

ни імплантуються жінці під шкіру передпліччя. Не захищає

від ВІЛ та ІПСШ.
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Контрацептивний пластир — пластир з препаратами, які за�

побігають заплідненню. Пластир можуть використовувати здо�

рові дівчата від 18 років. Метод не захищає від ВІЛ та ІПСШ.

Вагінальне кільце — кільце, яке вводиться в піхву, містить

протизаплідні препарати. Метод не захищає від ВІЛ та

ІПСШ.

Внутрішньоматкова спіраль (ВМС) — невеликий пластико�

вий пристрій, який вводиться в порожнину матки і забезпечує

протизаплідну дію, не допускає імплантування яйцеклітини

в її стінки. Метод не захищає від ВІЛ та ІПСШ. ВМС призна�

чає і вводить лікар. Існують деякі протипоказання: ВМС не

рекомендується використовувати дівчатам, які мають декілька

статевих партнерів, а також тим, що ще не народжували.

Сперміцидні креми, гелі, тампони, свічки, таблетки — особ�

ливі хімічні речовини, введення яких у піхву дозволяє ство�

рювати перешкоду для руху сперматозоїдів і запобігати

заплідненню. Ці речовини не захищають від ВІЛ, ІПСШ.

Увага!!! Не можна використовувати сперміциди, якщо до їх
складу входить НОНОКСИЛОНB9!!! За даними ВООЗ викорис�
тання ноноксилону�9 в деяких країнах заборонено.

Природні методи планування сім`ї — запобігання вагітності

шляхом спостереження за фізіологічними ознаками можли�

вості запліднення протягом фаз менструального циклу. Щоб

використовувати цей метод, необхідно пройти навчання.

Презерватив — механічний засіб запобігання незапланованої

вагітності, а також хвороб, що передаються статевим шляхом.

Презерватив — найбільш поширений засіб контрацепції

серед молоді. Саме він захищає, як уже зазначалося, від

ІПСШ, ВІЛ і дозволяє уникнути незапланованої вагітності.

Використання презерватива не потребує спеціального

призначення лікаря. Метод дуже простий, зручний і доступ�

ний, тоді як інші методи контрацепції мають протипоказання

й недоліки та обов’язкове консультування лікаря. В літературі

ви можете прочитати деякі не зовсім коректні висловлювання

щодо презервативів. Стверджують, що пори латексу більші за

вірус, тому той проникає крізь латекс. Це не правда. Вірус

залишається життєздатним тільки в рідині, а латекс рідину не

пропускає. Але використання неякісних презервативів, недо	
тримання умов їх зберігання може призвести до інфікування!
Тому потрібно добре знати, як використовувати презерватив.
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Інші методи: метод лактаційної аменореї, жіноча або

чоловіча стерилізація. Про ці методи не треба розповідати

учасникам (тільки якщо виникне питання). Обидва методи

використовують виключно дорослі. У першому випадку це

жінки, які годують немовля груддю, а у другому — жінки та

чоловіки, які вже мають дітей.

8. Вправа «Як правильно користуватися презервативом?»
(15 хв)

Мета: навчити учасників правильно користуватися пре�

зервативом; сприяти усвідомленню необхідності використо�

вувати презерватив.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у чотири�п’ять під�

груп і надає загальну інформацію про презервативи.

Презерватив — найдоступніший і найдешевший засіб для

безпечного сексу; не впливає негативно на здоров’я людини;

правильне використання презерватива — найнадійніший та

найефективніший засіб захисту від ВІЛ та ІПСШ, а також

запобігання незапланованої вагітності.

До уваги педагога/тренера!

g Для демонстрування можна використовувати маркер, ніжку стільця,
тощо (не рекомендуємо використовувати фалоімітатор, банан тощо).

g Не залишайте поза увагою провокуючі запитання.
g Наголосіть, що той, хто не хоче виконувати вправу, може цього не

робити.

Далі педагог�тренер поетапно демонструє, як користува�

тися презервативом (зачитує текст додатку 21 на с. 198
«Правила користування презервативом»). Кожній підгрупі

можна роздати додаток, в якому зазначено ці правила. Після

цього учасники можуть виконати вправу самостійно.

До уваги педагога/тренера!

Слід наголосити на тому, що:
g купувати презервативи можна тільки в аптеці, супермаркетах, але

не в кіосках;
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g не можна користуватися презервативом, у якого скінчився термін
придатності, бо такий презерватив може порватися (термін при-
датності зазвичай написаний на упаковці);

g зберігати презерватив слід у прохолодному, сухому місці;
g не варто носити презерватив у задній кишені, біля гострих пред-

метів, щоб випадково не пошкодилася цілісність упаковки;
g не можна змащувати презерватив вазеліном, олією, тобто змащува-

чами на жировій основі. Це порушує цілісність латексу, і він пошкод-
жується. Існують спеціальні змазки на водяній основі, вони мають
назву любриканти. Природним любрикантом є слина.
Увага!! Не можна використовувати презервативи, якщо до складу
змазки входить НОНОКСИЛОН(9! За даними ВООЗ, використання
ноноксилону-9 в деяких країнах заборонено;

g виймаючи презерватив з упаковки, треба бути уважним, щоб не
пошкодити його нігтями. Ніколи не відкривайте пакет зубами.

Запитання для обговорення:

g хто повинен надягати презерватив? (І хлопець, і дівчина
повинні вміти це робити)

g хто повинен купувати презервативи? (Відповідальність
за безпечний секс лежить на обох партнерах, тому купу�
вати може і дівчина, і хлопець)

g чи повинна жінка сама думати про контрацепцію?

Важливий висновок: багато молодих людей відмовляються
від застосування презерватива, мотивуючи це незручностями під
час статевої близькості. Але це ніщо порівняно з тим, до чого мо	
жуть призвести незапланована вагітність, аборт або ВІЛ, ІПСШ.
Пам’ятайте про це, будьте уважним до себе і до коханої людини.

9. Вправа «Терези» (10 хв)

Мета: надати учасникам можливість усвідомити власний

вибір щодо утримання від статевих стосунків у підлітково�

му віці.

Хід вправи
На аркуші А3 педагог�тренер малює терези (з одного боку

із позначкою «здобутки», з іншого — «втрати, проблеми»)

і пропонує всім скопіювати малюнок.
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Педагог�тренер пояснює учасникам, що позначка «здо�

бутки» означатиме аргументи за утримання від сексуальних

стосунків, а позначка «втрати, проблеми» — проти утриман�

ня від них. Під цими позначками учасники занотовують, що

саме вони (кожен зокрема) втратять або набудуть, якщо бу�

дуть утримуватися від статевих стосунків. Кожен відповідає

сам за себе і для себе, враховуючи знання і досвід, отримані

на заняттях модуля «Прояви турботу і обачливість».

Запитання для обговорення:

g чому ми не обговорюємо рішення по колу? (Це особисте

рішення кожного, про яке не обов’язково всім знати.

Кожен має право на особисті таємниці; хто все ж ба�

жає поділитись своїми думками, висновками, ідеями

тощо, може це зробити)

g чому рішення про початок статевого життя важливо

саме приймати, а не покладатись на те, «як вийде»? (До

сексуальних стосунків треба бути готовим, знати про

наслідки, обговорити це з коханою людиною)

Висновок:

Кожна людина сама має право вирішувати, коли починати
статеві стосунки. Відповідальне вирішення цього питання пере	
дбачає утримання від статевих стосунків, якщо є сумніви, а та	
кож усвідомлення ризиків статевого життя.
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10. Підсумки (10 хв)

Учасники відповідають на запитання:

g які знання ви отримали?

g які висновки для себе зробили?

g що залишилося незрозумілим?



ДОДАТКИ
Додаток 1

Ситуація

Мені 15 років, я зустрічаюся з Олегом уже понад 4 місяці. Я кохаю

його, і він каже, що кохає мене. Вчора він спробував переконати

мене вступити з ним у статеві стосунки. Я сказала, що не готова до

цього. Олег відповів, що для нього це означає, що я недостатньо

кохаю його. Я непокоюсь, бо вважаю, що якщо і далі відмовлятиму

йому, він почне зустрічатися з іншою дівчиною. Що мені робити?
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Додаток 2

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) передається
через:

Відповідь

«ТАК» «НІ»

1. Рукостискання

2. Спільне з ВІЛ-інфікованим користування верхнім одягом

3. Обійми

4. Спільне користування фонтанчиком для питної води

5. Спільне користування голками та шприцами для ін’єкцій

6. Чхання та кашель

7. Плавання в басейні

8. Рушники, мило, мочалку

9. Статеві стосунки без використання презерватива

10. Домашніх тварин

11. Посуд, їжу

12. Туалети (унітази)

13. Статеві стосунки з використанням презерватива

14. Спільне користування голками для проколювання вух

15. Монети та паперові гроші

16. Постільну та натільну білизну

17. Переливання неперевіреної на наявність ВІЛ крові

18. Дверні ручки та спортивне знаряддя

19. Поцілунки

20. Комарів та інших комах

21. Годування немовляти груддю ВІЛ-інфікованою матір’ю

22. Інфікування дитини від ВІЛ-інфікованої матері під час
вагітності та пологів
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Додаток 3

ФАКТ

МІФ

СУМНІВИ
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Твердження

1. ВІЛ — це вірус, що викликає СНІД.

2. Можна інфікуватися ВІЛ, випивши зі склянки, якою

користувався ВІЛ�інфікований.

3. ВІЛ передається дружнім поцілунком.

4. Можна інфікуватися ВІЛ при переливанні неперевіреної

крові.

5. Людина�носій ВІЛ може інфікувати свого статевого

партнера.

6. Вживання алкоголю може підвищити ризик інфікування

ВІЛ.

7. Комарі можуть переносити ВІЛ.

8. Одноразове використання шприців може захистити від

ВІЛ/СНІДу.

9. Використання латексних презервативів під час статевого

контакту може зменшити ризик ВІЛ�інфікування.

10.Прийом протизаплідних таблеток може захистити жінку від

інфікування ВІЛ.

11.Можна інфікуватися ВІЛ через сидіння на унітазі.

12.СНІД — це респіраторне захворювання (простуда).

13.ВІЛ — кінцева стадія захворювання на СНІД.

14.Більшість людей, інфікованих ВІЛ, становлять загрозу для

суспільства.

Ключі:

Міфи: 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14.

Факти: 1, 4, 5, 6, 8, 9.

Додаток 4
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Додаток 5 

Лист ВІЛ/інфікованого «Боріться з інфекцією,
а не з людьми»

...Я працював поваром, коли дізнався, що ВІЛ�інфікований. Узяв

відпустку, поїхав світ за очі — побути наодинці з самим собою,

подумати, як жити далі. Коли повернувся, мій шеф якось уже діз�

нався про те, що я ВІЛ�інфікований, і звільнив мене...

Деякі з моїх знайомих, теж ВІЛ�інфіковані, розповідали, що коли

їхній статус став відомий, вони не тільки втрачали роботу, а й отри�

мували відмови в отриманні інших робочих місць. Їм відмовляли

навіть у медичному обслуговуванні, а одного навіть вижили з рід�

ного селища.

І зараз мене та моїх ВІЛ�інфікованих друзів непокоїть питання:

що нам зробити, аби суспільство зрозуміло, що потрібно боротися

з вірусом, а не з людьми?

З повагою, Олексій.

Запитання для обговорення:

g чи правильно зробив шеф Олексія, звільнивши його з роботи?

g які права Олексія було порушено?

g чи мали право відмовляти знайомим Олексія в медичному обслу�

говуванні?

g що робити знайомим Олексія, які теж ВІЛ�інфіковані?
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Додаток 6

Життєва ситуація
Ступінь
ризику

Відбувався сексуальний контакт без презерватива Високий

Відбувся сексуальный контакт із неправильним використанням
презерватива Високий

Для нанесення татуювання використали нестерильні інструменти Високий
Використання спільної бритви Високий

Необхідне переливання крові було проведено з дотриманням
правил забору, зберігання і транспортування крові Низький

Необхідне переливання крові було проведено без дотримання
правил забору, зберігання і транспортування крові Високий

Різноманітні косметичні процедури, нанесення татуювання, пірсинг
здійснюються з дотриманням правил і в спеціальному салоні

Низький /
Немає

Ін’єкцію зроблено в медичному закладі Немає
Аналіз крові з вени здано за призначенням лікаря Немає
Укуси комах Немає
Укуси тварин Немає
Користування чужою зубною щіткою Немає
Використання спільного посуду для приготування їжі Немає
Догляд за хворим на СНІД Немає
Обійми з ВІЛ-інфікованою людиною Немає
Дружній поцілунок у щічку Немає
«Любовний» поцілунок Немає
Поїздка в громадському транспорті разом з ВІЛ-інфікованою людиною Немає
Відвідування школи разом з ВІЛ-інфікованим учнем Немає
Відвідування басейну, бані, сауни разом з ВІЛ-інфікованою людиною Немає
Призначення курсу загального масажу Немає
Доторкнутися одягом Немає
Вітання з рукопотисканням Немає
Користування громадськими туалетами Немає
Пиття із громадських питних джерел Немає
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Додаток 7

Ситуація

Микола і Світлана навчаються в одній школі у паралельних кла�

сах. Вони давно помітили одне одного і відчули взаємну симпатію.

Але спілкування зводилося лише до багатозначних поглядів на пе�

рервах у школі чи на шкільному подвір’ї, коли після уроків всі по�

верталися додому. І ось зовсім недавно Микола і Світлана

зустрілися на вечірці у їхнього спільного знайомого. Весь вечір вони

провели разом: танцювали, сміялися, розмовляли. Наступного дня

юнак і дівчина знову зустрілися і зрозуміли, що подобаються одине

одному. Через тиждень батьки Світлани поїхали на кілька днів до

родичів, і Світлана запросила в гості Миколу. Вони провели ніч

разом, мали незахищені статеві стосунки. Через деякий час Микола

помітив, що в нього з’явились виділення зі статевого члена та біль

при сечовиділенні. Він розповів про це Світлані, та в неї не було

жодних неприємних проявів, вона почувалася здоровою. У обох до

знайомства були сексуальні контакти. Після того що сталося,

Микола і Світлана намагалися розірвати стосунки, та кохання вия�

вилося сильнішим, і вони звернулися до лікаря.

Запитання для обговорення:

g чому, на вашу думку, Микола та Світлана зіткнулися з такими

проблемами?

g що мали обговорити Микола і Світлана перед тим, як вступити

в статеві стосунки? Для чого?

g що знали Микола і Світлана про ІПСШ?

g що було б з Миколою і Світланою, якби вони не звернулися до

лікаря?
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Додаток 8

НАСЛІДКИ НЕВИЛІКУВАНИХ ІПСШ
ДУЖЕ СЕРЙОЗНІ:

g запальні процеси статевих органів як у чоловіків, так і у жінок;

g безпліддя та статеві розлади, які настають у 20–40 % чоловіків

і у 55–85 % жінок з невилікуваними ІПСШ;

g серйозні ускладнення під час вагітності, викидні, народження

хворих дітей, мертвонародження;

g позаматкова вагітність;

g підвищення ризику раку шийки матки;

g хронічні (постійні) болі в статевих органах;

g підвищення ризику зараження ВІЛ і вірусними гепатитами.
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Додаток 9

СИФІЛІС

Збудник сифілісу — мікроорганізм спірохета, її ще називають блі�

да трепонема. У вологому середовищі (рушник, губка тощо) мікроб

зберігає свою життєздатність до 12 год (до висихання), а в слині хворої

людини при кімнатній температурі — від кількох годин до кількох

діб. Спірохета дуже швидко гине від сонячного світла, високої тем�

ператури, спирту.

Найчастіше інфекція передається статевим шляхом. Зараження

людини сифілісом може відбутися і в разі проникнення збудника

через слизову оболонку чи шкіру з порушеною цілісністю. Основне

джерело зараження — людина, хвора на сифіліс. Сифіліс також може

бути вродженим (від хворої матері до дитини).

При нестатевому зараженні джерелом інфікування можуть стати

різноманітні предмети, якими користувався хворий на сифіліс з ак�

тивними проявами: склянки, ложки, зубні щітки, рушники, недо�

палки, бритви тощо. Можливе також зараження через поцілунки. При

вродженому сифілісі відбувається пряма передача інфекції плоду від

матері під час вагітності. Як правило, від зараження до першого

прояву захворювання минає від 3 до 5 тижнів. У місці проникнення

збудника (частіше на статевих органах, губах чи шкірі) з’являється

виразка. Якщо не звернутися до лікаря і не лікуватися, то за 3–4 тижні

виразка загоюється, а ще через місяць починається другий період

розвитку хвороби. Для нього характерні періодичні рясні висипи на

шкірі (тривалість 2–3 місяці). За умови самолікування або ж за від�

сутності лікування взагалі настає третій період розвитку хвороби:

тяжкі ураження внутрішніх органів і нервової системи. Це може при�

звести до смерті хворого. Прояви сифілісу (навіть виразка) не викли�

кають у людини неприємних відчуттів (свербіж, біль), а висип, як

правило, малопомітний.

За умови вчасного лікування сифіліс повністю виліковується.



182 15–18 років

ГОНОРЕЯ

Збудником гонореї («трипер») є бактерія гонокок. Основний шлях

зараження — статевий контакт з хворою людиною. Значно рідше го�

норея передається нестатевим шляхом: через білизну, губки та інші

предмети, якими користувався хворий. У вологому середовищі (губка,

рушник) гонокок живе до 24 годин.

З моменту зараження до прояву перших ознак хвороби може ми�

нути від кількох днів до кількох тижнів.

Ознаки гонореї в чоловіків різноманітні. Спочатку виникають різь

і свербіж в області сечовивідного каналу, легкий біль під час сечови�

пускання. З’являються слизові, а потім гнійні виділення зі статевого

члена. Дуже важливо в перші ж дні розвитку гонореї звернутися до

лікаря, оскільки вчасне лікування забезпечує відносно швидке оду�

жання. Якщо зволікати, то біль і різь при сечовипусканні поси�

люються, виділення стають значними. Коли хворий не лікується,

виникає ураження інших статевих органів. При ураженні придатків

яєчок підвищується температура тіла, виникає гострий біль в області

мошонки. Двостороннє ураження придатків яєчок призводить до

безпліддя.

У жінок гонорея може протікати не так явно, як у чоловіків: незначні

болі, мізерні виділення. Якщо жінка ретельно дотримується особистої

гігієни, вона може і не помітити ознак хвороби. Але, якщо не лікувати�

ся, процес прогресує, вражається матка та придатки, можливе запален�

ня прямої кишки. І у жінок, і у чоловіків гонорея може перебігати в хро�

нічній формі без помітних зовнішніх ознак і неприємних відчуттів, але

це не означає, що такі хворі не можуть заражати інших.

Гонорея — захворювання, яке повністю виліковується. Однак успіх

лікування залежить від точного діагнозу, який може поставити лише

лікар на основі лабораторних та інших досліджень. Слід зазначити,

що гнійні виділення із сечівника характерні не лише для гонореї.

Тому неприпустиме самолікування, яке маскує ознаки захворюван�

ня і значно затримує одужання.
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ТРИХОМОНІАЗ

Збудником захворювання є мікроскопічні одноклітинні мікро�

організми — вагінальні трихомонади. При висиханні трихомонади

гинуть за 4–30 хв. Зараження трихомонадами відбувається, як пра�

вило, статевим шляхом і лише у виняткових випадках — нестатевим:

через предмети, якими користувалася хвора людина. У вологому сере�

довищі (рушник, губка) збудник залишається життєздатним протя�

гом 1–2 годин.

Які ж симптоми цієї хвороби? Перші ознаки з’являються за 3–11 діб

після інфікування. Розвиток хвороби супроводжується запальними

процесами сечостатевої системи. Ознаки трихомоніазу різноманітні.

У чоловіків можуть бути виділення із сечовипускального каналу —

від дуже мізерних до значних. Іноді — свербіж, різь, неприємні

відчуття в області сечівника.

Трихомоніаз у жінок протікає з краще вираженими симптомами,

ніж у чоловіків. Виникає відчуття печії в області піхви, зовнішніх

статевих органів, з’являються рідинні, пінисті виділення з піхви.

Невчасне звернення до лікаря сприяє переходу гострого трихомо�

ніазу в хронічну форму. При цьому відносні поліпшення чергуються

із загостреннями, що супроводжуються неприємними відчуттями

в області сечового міхура, виділеннями, помірною різзю при

сечовипусканні.

Трихомоніаз — хвороба, яка виліковується. І чим раніше зверну�

тися по медичну допомогу, тим швидше можна перемогти хворобу.
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ХЛАМІДІОЗ

Збудник — дуже дрібний внутрішньоклітинний паразит хламідія.

Шлях зараження переважно статевий, але іноді можна заразитись

і побутовим шляхом через предмети особистої гігієни: білизну, руш�

ник тощо.

Захворювання проявляється через 1–4 тижні після інфікування.

Чоловіки відчувають дискомфорт при сечовипусканні, болі внизу

живота та в поперековому відділі спини, в них можуть бути незначні

виділення із сечовивідного отвору. В жінок хламідії вражають шийку

матки та уретру, що може супроводжуватися появою незвичних ви�

ділень із піхви, свербіжем, дискомфортом. За відсутності лікування

процес у жінок поширюється на яєчники і спричинює безпліддя.

У чоловіків може виникнути запалення яєчок.

Якщо не дотримуватись правил особистої гігієни, можливе за�

палення слизової оболонки очей.

Хламідіоз може перебігати і без зовнішніх проявів, особливо в жі�

нок. І тільки лікар за допомогою спеціальних аналізів може встано�

вити наявність чи відсутність хвороби.

Хламідіоз виліковується, якщо лікування почати вчасно.
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Додаток 10
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Додаток 11

Лист 1

Шановна редакціє!

Антон спитав поради у свого друга Міші. Він вже декілька місяців

зустрічається з Ніною. Вона подобається йому, і вони багато часу

проводять разом. Але коли Антон завів розмову про секс, Ніна ска�

зала, що кохає його, але до сексу ще не готова. Антон не знає, чому

дівчина відмовляється займатися з ним сексом, і не розуміє, що

повинен робити.

Запитання для обговорення:

g як ви гадаєте, що може Міша порадити Антону?
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Лист 2

Шановна редакціє!

Мені 16 років, і мене все більше засмучують ті психологічні

установки щодо статевих стосунків, які я бачу і чую навколо себе.

Я вважаю, що бути сексуальним — це щось таке, чим потрібно

насолоджуватися, і для мене це зовсім не означає ні маструбацію, ні

статевий акт. Я стомився чути і в школі, і по ТБ лише про фізичну

насолоду і небезпеку статевого акту. Коли я ділюся з друзями своїми

думками, вони реагують так, немов зі мною в сексуальному плані

«щось не те». Вважають, що батьки мені «промили мозок», бо

інколи я погоджуюся з підходом до цього питання моїх батьків:

спочатку потрібно одружитися і лише після цього — вступати

у статеві стосунки.

Запитання для обговорення:

g які аспекти статевих стосунків (окрім фізичної насолоди) має

на увазі юнак?

g яку інформацію більшість молоді отримує через ТБ? Музику?

g чому молоді складно дотримуватися принципів, за якими

потрібно чекати одруження і тільки після цього вступати у ста�

теві стосунки?
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Додаток 12

Шановна редакціє!

Я мала статеві стосунки з моїм колишнім другом. Я зовсім не

збиралася йти на таке і дуже шкодую, що це трапилось. Хоча зараз,

звісно, надто пізно жалкувати.

Згодом я дізналася, що в нього було кілька статевих зв’язків. Я

розчарована. Переконана, що мене просто «використали», і мені

прикро, що я поступилась. Пізніше у мене було виявлено запалення

тазових органів. Я боюся, що заразилася ІПСШ або навіть ВІЛ.

Знаю, що це не обов’язково мало статися, але мене весь час не

полишає тривога.

Запитання для обговорення:

g чому дівчина піддалася вмовлянням друга?

g що вона повинна зробити, аби захистити себе в майбутньому?

g куди дівчина може звернутися по допомогу?
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Додаток 13

ПАМ’ЯТКА

Щоб уберегтися від інфікування ВІЛ, ІПСШ,
незапланованої вагітності, слід:

g Утримуватися від статевих стосунків у підлітковому віці.

Організм підлітка недостатньо сформований для статевого

життя. Статеве життя потрібно починати усвідомлено —

знати будову статевих органів, особливості їх функціонуван�

ня. Потрібно навчитися будувати взаємовідносини з проти�

лежною статтю, усвідомлювати ризики незахищеного сексу.

g При статевих контактах обирати безпечний секс — користуB
ватися презервативом.

Незахищений секс може призвести до інфікування ВІЛ та

ІПСШ, а також до незапланованої вагітності. Отож, якщо ви

все ж вирішили почати статеві стосунки, секс повинен бути

безпечним.

g Дотримуватися правил особистої гігієни: не користуватися
чужою білизною, рушником, губкою, бритвою, помадою тощо.

Оскільки деякі ІПСШ передаються не тільки статевим, а й не�

статевим (побутовим) шляхом, не варто користуватися ре�

чами іншої людини, особливо коли вони вологі (у вологому сере�

довищі мікроорганізми довше залишаються життєздатними).

g Користуватися одноразовими голками та шприцами.

Сьогодні всі медичні заклади використовують тільки одно�

разові шприци і крапельниці. Це дозволяє уникнути інфікування

ВІЛ, ІПСШ, вірусним гепатитом С.
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Додаток 14

Ситуація

Андрій та Ольга знайомі давно, але бачилися рідко, переважно

на дискотеках. Одного разу подруга запросила Олю прогулятися

з цікавими хлопцями. Ольга запропонувала зайти до неї додому, тим

більше, що батьків не було (вони поїхали на два дні на дачу). Коли

гості прийшли, Оля впізнала серед них Андрія. Випивши чаю, усі пі�

шли прогулятися. Дуже скоро подруга разом зі своїм хлопцем «зник�

ли», залишивши Олю наодинці з Андрієм. Він запросив дівчину до

кафе випити вина. Від вина Оля відмовилася, й Андрій випив усе

сам, потім став чіплятися до неї і досить агресивно наполягав:

«Ходімо до тебе додому чи до мене!». Дівчина розгубилася і не знала,

що робити. Навколо було багато людей, але вона посоромилася

попросити допомоги. Ольга привела Андрія до себе додому. Вона

дуже сподівалася, що прийдуть батьки, але дива не сталося. Дівчина

до останньої хвилини сподівалася, що Андрій не скоїть насильства.

Хлопець зґвалтував дівчину і наказав мовчати, залякавши по�

грозами.
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ПАМ’ЯТКА

«Як уникнути сексуального насильства?»

g Твоє тіло належить тільки тобі. Ніхто не має права без твоєї

згоди до нього навіть торкатися.

g Якщо хто�небудь доторкнеться до тебе так, що тобі це не сподо�

бається, або попросить тебе доторкнутися до нього, а тобі цього

не хочеться, ти можеш навіть не розмовляти з цією людиною.

g Ти можеш відповісти такій людині «Ні!» або «Не торкайтеся до

мене так». У тебе є право піти від такої людини.

g Про те, що сталося, бажано розповісти дорослому, якому дові�

ряєш (це можуть бути батьки, родичі, знайомі, сусіди, вчителі

тощо).

g Жодна доросла людина за винятком лікаря, який робить це

для твого здоров’я, не повинна торкатися інтимних частин

твого тіла. Якщо дорослий доторкнеться до тебе і скаже: «Це

наша таємниця» — обов’язково треба розповісти про це дорос�

лим, яким ти довіряєш (ніколи, за жодних обставин не слід

зберігати такі таємниці).

g Жодний дорослий не має права просити тебе торкатися ін�

тимних частин його тіла.

g Намагайся уникати ситуацій, які можуть призвести до на�

сильства.

g Зупиняй усі спроби схилити тебе до сексуальних стосунків.

Дій впевнено та наполегливо. Так ти зможеш зупинити наси�

льника.

g У разі застосування до тебе сили — кричи, кусайся, дряпайся,

роби усе, щоб вирватися та втекти. Застосовуй будь�які хитро�

щі, обман!

g Будь впевнений (на), що дорослі, яким ти довіряєш, повірять

тому, що ти їм розповіси та завжди захистять тебе!

Додаток 15
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Додаток 16

g Подруга звертається до подруги:

«Поїдемо сьогодні вечірнім автобусом на дачу?»

g Друг звертається до друга:

«Давай перед дискотекою зайдемо покуримо травки?»

g Малознайома дівчина звертається до дівчини:

«Є можливість добре заробити. Поїхали зі мною за кордон?»

g Друг звертається до друга:

«Залиш на деякий час у себе, але не відкривай його».

g Автолюбитель звертається до дівчини:

«Дівчино, вже пізно, сідайте, я вас підвезу».

g Хлопець звертається до знайомої дівчини:

«Ти, кажуть, добре танцюєш. Підемо зі мною у нічний клуб?

Є можливість заробити».

g Незнайомий хлопець звертається до дівчини:

«Ти дуже гарна. Хочеш, я тебе покатаю на своїй машині?»

g Друг звертається до друга:

«Ти такий сумний сьогодні, тобі треба розважитися. У мене є для

тебе прикольні пігулки».
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Сповідь дівчини

«Я закінчила перший курс профтехучилища. Усе було добре —

навчання, батьки, коханий. Якось я зустріла давню знайому, вона

запропонувала мені поїхати за кордон. Їй начебто запропонував ро�

боту знайомий, який працює у якійсь серйозній фірмі. Робота дуже

цікава (у нічному клубі офіціанткою) та добре оплачувана. Мені дав�

но хотілося стати самостійною, самій розпоряджатися грошима та

і просто було цікаво. А за кордоном я ніколи не була, і у найближчий

час це було не «по кишені». Знайома частину витрат на дорогу взяла

на себе. Все складалося вдало. Батькам я сказала, що мене запросила

на роботу за кордон фірма, що співпрацює з училищем, у якому

я навчалась. Коханий відчув, що щось негаразд, але я вмовила його

відпустити мене. Сказала, що я не надовго.

Страшно згадати, що було далі. Казка про «класну роботу» скін�

чилася, коли ми прибули на місце. Нас зустріли двоє мовчазних

чоловіків, заштовхнули в мікроавтобус і довго кудись везли. Ми опи�

нились у напівтемному підвалі з одним маленьким віконцем під

стелею. У нас відібрали сумки, документи — усе! Ми сиділи на голій

підлозі й плакали. У цей день до нас прийшов чоловік, мабуть, ха�

зяїн, і сказав, що ми будемо задовольняти клієнтів. Попередив, щоб

не чинили опору. Годували нас один раз на день чимось незвичним

для нашого організму. У мене було сильне блювання, болів живіт.

Хазяїна моє здоров’я не турбувало, і він продовжував приводити

клієнтів. Через три тижні моїй «подрузі за нещастям» вдалося втек�

ти, пізніше врятували і мене. Нас переправили на батьківщину.

Провели обстеження: у подруги знайшли сифіліс, у мене почалися

галюцинації. Де б я не була, повсюди я бачу похмурі обличчя хазя�

їна та насильників. Це жахливо! Не можу повірити, що це сталося

зі мною».

Додаток 17
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Додаток 18

Ситуація 1

Хлопець пропонує дівчині зробити ін’єкцію наркотика. Він до�

водить, що буде приємно і без жодних негативних наслідків.

Ситуація 2

Дівчина пропонує знайомому піти до її друзів і зробити тату�

ювання на плечі.

Ситуація 3

Юнак, зайшовши до своєї дівчини, побачив, що батьків немає

вдома. Він наполягає на сексуальних стосунках.

Ситуація 4

Хлопець пропонує іншому хлопцеві скріпити дружбу і «побрата�

тися» (тобто зробити надріз на зап’ясті й прикласти порізи один до

одного).

Ситуація 5

Дівчина пропонує своїй подрузі, яка зламала ніготь, скористатися

її манікюрним набором.
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Додаток 19

1. Доведи мені свою любов!
1. Ти ж сам знаєш — ліжко нічого не доводить!
2.

2.
1.
2.

3.
1.
2.

4.
1.
2.

1. Я знаю, що ти сама цього
хочеш!

1. І не думай, цього хочеш ти, а не я!
2.

2. 
1.
2.

3.
1.
2.

4.
1.
2.
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1. Ми з тобою вже дорослі
люди, і не треба втрачати
нагоду спробувати це!

1. Я не хочу поспішати, я спочатку вирішила вийти
заміж

2.

2.
1.
2.

3.
1.
2.

4.
1.
2.

1. Не бійся, все буде о’кей,
тобі навіть сподобається!

1. По-перше, ще не настав час, а по-друге —
в мене місячні!
2.

2. 
1.
2.

3. 
1.
2.

4.
1.
2.
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Додаток 20

Лист до редакції

Я зустрічаюся з дівчиною вже кілька місяців. У нас справді дуже

хороші стосунки. Нам приємно і весело разом, тому що в нас багато

спільних інтересів. Ви можете запитати: в чому ж проблема? Річ у тім,

що мої друзі вважають, що ми займаємося сексом, але насправді це

не так, і я, і моя дівчина кажемо в один голос: ми цього не робимо. 

Взагалі, це нас не хвилює, за винятком моментів, коли я про�

воджу час з моїми друзями, адже вони продовжують щось вигаду�

вати з цього приводу. Як би ви порадили мені себе вести?

Запитання для обговорення:

g як, на вашу думку, юнак і дівчина зрозуміли, що їм ще рано всту�

пати в статеві стосунки?

g що може хлопець відповісти своїм друзям?

g як можуть юнак і дівчина виказати потяг і почуття одне до

одного без статевих стосунків?

g як ви гадаєте, чому так поводяться друзі юнака?
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ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ 

ПРЕЗЕРВАТИВОМ

g Презерватив потрібно надягати на ерегований статевий член

до початку статевого акту.

g Перед тим як надягати презерватив, затисніть кінець презер�

ватива, щоб витиснути з нього повітря. Надягаючи презерватив

на статевий член, необхідно залишити місце (резервуар) між

голівкою статевого члена та дном презерватива для сперми.

g Користуйтесь змащувачами тільки на водяній основі. Ніколи не

користуйтесь жиророзчинними змащувачами (вазелін, олія),

оскільки вони пошкоджують латекс презерватива, і через це

він легко рветься.

g Виймаючи статевий член з вагіни відразу після закінчення

статевого акту, притримуйте кільце презерватива, щоб сперма

не вилилась.

g Після використання викиньте презерватив у відро зі сміттям.

Ніколи не викидайте презерватив в унітаз чи на вулицю!

g Ніколи не користуйтеся двома презервативами, натягнутими

один на інший, бо в такому випадку вони швидше порвуться.

g Презерватив можна використовувати лише один раз. При пов�

торному використанні презерватив уже не захищає!

Додаток 21
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Стать. Формування статі. Сексуальність.
Етапи формування сексуальності

Стать людини визначається набором хромосом. Формування статі

починається з моменту зачаття і продовжується до статевої зрілості.

Диференціювання статі (тобто формування жіночої або чоловічої

статі) відбувається на 7–14�му тижні внутрішньо�утробного розвитку

плоду. 

Жіночий організм формується за циклічним типом (цикли —

місячні), а чоловічий організм — за тонічним.

Починаючи з пубертатного (підліткового) періоду, в організмі

юнаків відбувається сперматогенез, тобто починають визрівати спер�

матозоїди (статеві клітини), а в організмі дівчат статеві клітини

закладаються ще внутрішньоутробно, й у кожний менструальний

цикл визріває одна яйцеклітина (овогенез).

Стать є біологічною основою сексуальності людини.

Сексуальність — це не тільки біологічний інстинкт, а й сукупність
біологічних, фізіологічних, психологічних, соціальних і культуральних
особливостей, які роблять одну людину привабливою для іншої.

У чоловічому організмі (меншою мірою — в жіночому) присутній

статевий гормон тестостерон. Його ще називають чоловічим стате�

вим гормоном. На біологічному рівні статева (сексуальна) поведінка

залежить від цього гормону. Недостатня кількість тестостерону при�

зводить до зниження статевого потягу та ерекції в чоловіків, а його

надлишок призводить до гіперсексуальності. Вплив тестостерону на

жінок вивчено ще недостатньо, але точно встановлено, що цей гор�

мон підвищує статевий потяг.

У жіночому і чоловічому організмі також виробляються й жіночі

статеві гормони — естрогени. У жінок ці гормони забезпечують фун�

кціонування слизової оболонки піхви і молочних залоз. У чоловічо�

му організмі надлишок естрогенів призводить до зниження сексу�

ального потягу, ослаблює ерекцію і веде до збільшення молочних

залоз.

Сексуальність людини спрямована на виконання чітко визначе�

них функцій. Основні з них:

g відтворення (репродуктивна);

g спілкування (комунікативна);

g задоволення (гедонічна).
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Гармонійні відносини між двома людьми протилежної статі мо�

жуть скластися лише в тому випадку, коли всі три вищезазначені

функції тісно пов’язані між собою. А це можливо лише тоді, коли

є любов, коли закоханим цікавий процес як тілесного, так і духов�

ного пізнання одне одного. При гармонійних взаєминах у молодої

пари в подальшому виникає бажання мати дітей. І це буде не «ви�

падкова вагітність», а цілком свідоме рішення мати дитину (запла�

нована вагітність; відповідальне батьківство).

Формування сексуальності — складний процес, що починається

в ембріональний період зі статевого диференціювання мозку, гонад

(статевих залоз), геніталій (зовнішніх статевих органів) і закінчується

статевою зрілістю. Ми розглянемо етапи формування сексуальності

від народження і до формування зрілої сексуальності. У сучасній

сексології вирізняють три основні етапи:

g Формування статевої самосвідомості (усвідомлення своєї

статі).

Цей етап починається з 1,5–3 років та закінчується у 5–7 років.

Підкреслюємо, що наведений вік є відносним і показує тенденцію

в цілому. На формування сексуальності впливає складний комплекс

фізіологічних, соціально�психологічних, культурних факторів. Від

них залежить, наскільки гармонійно, повно, відповідно до віку буде

сформована сексуальність. 

g Формування статево	рольової поведінки (усвідомлення своєї

статевої ролі).

Коли дитина вже чітко знає, хто вона, хлопчик чи дівчинка, почи�

нається складний етап пізнання статевих ролей, тобто стереотипів

поведінки, притаманній тій чи іншій статі. Це пізнання відбувається

приблизно з 5–7 до 10–12 років. До підліткового віку дитина вже

усвідомлює свою статеву роль. Зрозуміло, що процес усвідомлення

в першу чергу ґрунтується на стереотипах міжстатевої поведінки

в сім’ї та соціумі.

g Формування психосексуальних орієнтацій (формування стате�

вого потягу, від платонічного до еротичного, в подальшому —

до сексуального, і визначення його спрямованості).
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Достатньо тривалий етап — від 10–12 до 16–24 років. Охоплює

статеве дозрівання (10–18 років) та біологічне (до 24 років). Зрозу�

міло, що в підлітковому віці активно розвивається психоемоційна

сфера, продовжується соціалізація підлітка (вплив групи однолітків).

Але ми зупинимося на формуванні потягу (лібідо) як важливого

етапу в розвитку сексуальності. Формування потягу починається

з платонічного компонента. У підлітка виникає бажання спілкуватися

з дівчатами, дружити.

Достатньо просто знаходитися поруч, розмовляти, ходити разом

у кіно чи дискотеку. Дуже часто від підлітків, що переживають цю

стадію формування потягу, можна почути слова симпатії до людини

протилежної статі та бажання дружити з нею.

Формування еротичного компонента потягу наповнює підлітка но�

вими переживаннями. З’являється бажання доторкнутися до об’єкта

симпатії, обійняти, поцілувати. У підлітків часто бувають фантазії

еротичного змісту. Це абсолютно нормальне явище. Але тільки коли

формується сексуальний компонент потягу, юнак чи дівчина бажа�

ють отримувати задоволення від інтимної близькості. Формування по�

тягу в хлопців закінчується раніше, ніж у дівчат. Цим пояснюється

період гіперсексуальності.

Дуже важливо цю інформацію використати в просвітницький ро�

боті з молоддю. Дуже часто дівчата йдуть на статеві стосунки через

страх втратити коханого. Примусово, зі страхом розпочате статеве

життя принесе багато дискомфорту (фізичного та психічного)!

Підліткам необхідно пояснити, що сексуальність може проявля�

тись у взаєминах між двома статями у вигляді дружби, закоханості,

любові. Іноді молодим людям дуже складно усвідомити, що вони

відчувають одне до одного. Тому не треба поспішати і відразу пере�

ходити до сексуальних стосунків. Треба краще пізнати одне одного,

навчитися висловлювати свої почуття. Це дуже складно, якщо осо�

бистість ще остаточно не сформована.

Ранні статеві стосунки — це завжди відповідальний крок. Інтимні

стосунки мають будуватися на довірі та взаємній згоді, на відвертому

діалозі, а такий діалог передбачає поінформованість щодо наслідків

статевих стосунків. Це може бути психологічний дискомфорт, страх,

тривога, депресія, порушення сну, незапланована вагітність, інфек�

ції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), навіть ВІЛ�інфекція.
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За рекомендаціями лікарів статеве життя повинне починатися

після настання статевої зрілості (в середньому це вік 18–20 років,

але можливе більш раннє чи пізніше настання статевого дозрівання).

«Статева зрілість» — система індивідуального розвитку людини, яка

характеризується: для чоловіків — здатністю до статевого життя та

до запліднення, а для жінок — здатністю до статевого життя, заплід�

нення та народження дитини без загрози для здоров’я. Дійсно, зава�

гітніти, виносити, навіть народити дитину дівчина може до досяг�

нення статевої зрілості. Але що буде з нею та її дитиною?

Для того щоб народити дитину, необхідна біологічна зрілість (при�

близно 24–25 років). Але й цього недостатньо. Щоб дитина була

бажаною, щоб її виховання було гармонійним, потрібно досягти

соціальної зрілості (здатність приймати відповідальність за себе,

свої вчинки, а також приймати відповідальність за дитину).

ВІЛ і СНІД

Про вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) світ довідався в 1981 році.

Сьогодні висловлено чимало гіпотез щодо походження цього вірусу,

але жодна з них не має достовірного наукового підтвердження.

У 1986 році на Міжнародній конференції з проблем СНІДу було

заявлено, що ВІЛ викликає синдром набутого імунодефіциту лю�

дини (СНІД).

За 25 років, що минули з моменту виявлення вірусу імунодефіци�

ту людини, СНІД розповсюдився в усьому світі. Сьогодні загальна

кількість носіїв вірусу становить близько 55 млн, а щодня інфікуєть�

ся ще майже 15–16 тис. осіб. В Україні з 1987 по 1995 роки було за�

реєстровано 117 ВІЛ�інфікованих, а з 1995 року розпочався

стрімкий ріст ВІЛ�інфекції. За даними офіційної статистики, в Ук�

раїні понад 1 % від усього населення — ВІЛ�інфіковані.

На території України ВІЛ поширюється переважно кількома

шляхами: ін’єкційним, статевим і від ВІЛ�інфікованих жінок до

новонароджених дітей. У 2001 році основним шляхом інфікування

вірусом імунодефіциту був парентеральний (ін’єкційне введення

наркотичних речовин), а зараз зростає кількість інфікування

статевим шляхом (гетеросексуальний шлях).
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Що ж таке ВІЛ? Це вірус, що належить до сімейства ретровірусів.

Він має сферичну форму, добре пристосовану до існування в орга�

нізмі людини. Потрапивши в організм, вірус проникає в Т�лімфо�

цити (це клітини, які є в крові). Частина їх називається Т�хелперами

(від англ. help — захищати, допомагати). Їх призначення полягає в тому,

щоб «запустити» імунну систему людини і допомогти відбити атаку

вірусів. Основна небезпека вірусу імунодефіциту людини полягає

в тому, що він нападає на Т�хелпери, які, замість того щоб захищати

організм, починають виробляти такі ж самі віруси. У результаті Т�хел�

пери, захоплені ВІЛ, перетворюються на клітини цього вірусу. Від�

бувається різке скорочення Т�хелперів, а відтак імунна система не

спрацьовує, й організм перестає чинити опір інфекційним і пухлин�

ним процесам. Розвивається так званий синдром набутого імуноде	
фіциту (СНІД).

Синдром означає, що йдеться про цілий комплекс різних пору�

шень в організмі, а не про окрему хворобу.

Набутий означає, що це те, що можна набути.

Імунний — той, що належить до імунної системи, котра забезпе�

чує захист організму людини від різних інфекцій.

Дефіцит — нестача, відсутність.

Словосполучення імунодефіцит свідчить про те, що імунна сис�

тема порушена і не функціонує нормально.

ВІЛ, потрапляючи в організм людини, починає розмножуватися,

і лише через три місяці його можна знайти в крові. Період від мо�

менту зараження ВІЛ до його виявлення в крові називають періодом

«вікна», тобто в цей період вірус у крові не виявляється, але людина

вже може заражати інших.

За останніми даними, період «вікна» може збільшуватися від

3 до 6 місяців і навіть до 18. Наявність антитіл до ВІЛ у крові мають

підтвердити як мінімум два специфічних тести (чи аналізи крові),

тільки тоді людина вважається носієм ВІЛ.

Розвиток вірусу в організмі людини проходить у кілька стадій.

Через 1–3 місяці після проникнення вірусу в організм людини мо�

жуть проявитися симптоми, схожі на гостре респіраторне захворю�

вання: підвищення температури тіла, збільшення лімфовузлів, може

з’явитися ангіна, висип на тілі, проявитися розлади травної системи,
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мучити головний біль. Гострі прояви спостерігаються у 30–70 %

людей. Ці симптоми зникають за 2–4 тижні й настає період без�

симптомного, або прихованого, вірусоносійства. Такий період може

тривати від 2,5 до 5 років і більше. Небезпека цього періоду полягає

в тому, що вірусоносій зовні нічим не відрізняється від оточення,

продовжує жити звичайним життям. Знайти вірус у крові такої лю�

дини можна лише за допомогою спеціальних методів дослідження.

Іншими словами, якщо людина сама не запідозрить у себе можливої

наявності вірусу і не здасть кров на ВІЛ, вона може бути джерелом

зараження інших людей. Та імунна система в цьому випадку також

«руйнується», причому відбувається це значно швидше, ніж якби

людина знала свій ВІЛ�позитивний статус і дотримувалася здоро�

вого способу життя, створивши тим самим сприятливі умови для

нормального функціонування своєї імунної системи. Отже, тривалість

«безсимптомного періоду» залежить від безлічі факторів, основними

серед яких є здоровий спосіб життя, регулярність і збалансованість

харчування, прийом антиретровірусної терапії (АРТ) і психоемоцій�

ний стан людини.

На наступній стадії можуть збільшуватися лімфатичні вузли (не

менше двох груп), наприклад шийних і пахових, або ліктьових і па�

хових тощо. Тому ця стадія називається стадією генералізованої лім�

фоденопатії. На цьому етапі температура тіла може залишатися нор�

мальною, самопочуття — задовільним, але лімфовузли збільшені. Таке

тривале збільшення лімфатичних вузлів є показанням для обсте�

ження на ВІЛ.

Зазначена стадія може тривати кілька років. Кількість віруса

в крові при цьому різко зростає, і як тільки повністю пригнічується

імунна система людини, настає наступна стадія, що називається

«СНІД�асоційований комплекс», або стадія вторинних захворювань.

Зараз є люди, в яких ця стадія не настає впродовж тривалого часу.

Вони є вірусоносіями протягом невизначеного терміну.

Стадія вторинних захворювань характеризується тривалим про�

носом (більше місяця), підвищеною температурою тіла, швидкою

стомлюваністю, нічною пітливістю. Людина втрачає до 10 % і більше

маси тіла. Звісно, на цьому фоні легко відбувається приєднання вто�

ринних інфекцій, викликаних вірусами бактеріями, або найпрості�

шими мікроорганізмами.
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Під впливом вторинних інфекцій відбувається ураження травної,

дихальної, нервової систем організму. Приєднання цих інфекцій

свідчить про настання останньої стадії хвороби — СНІДу.

Отже, ВІЛ і СНІД — зовсім різні поняття. ВІЛ — це вірус, що руйнує

імунну систему людини, а СНІД — це комплекс захворювань, які вини�

кають на фоні повного руйнування імунітету.

Зараз для лікування ВІЛ�інфікованих застосовується понад 15 лі�

карських засобів, які впливають на різні етапи реплікації (розмно�

ження) вірусу і підбираються залежно від стадії хвороби і супутніх

захворювань. Антивірусна терапія дозволяє продовжити стадію

ВІЛ�носія до 8–15 років.

Побутує думка, що противірусне лікування вкрай дороге і недо�

ступне для звичайних людей. Але вже зараз учені говорять про те,

що вартість лікування можна зменшити вдвічі. Щодня у світі вина�

ходять нові противірусні препарати, і є надія, що незабаром буде

знайдено більш ефективні та недорогі способи лікування.

Шляхи передачі ВІЛ і способи запобігання
його поширенню

Однозначно доведено, що зараження ВІЛ відбувається тільки че�

рез кров, сперму, вагінальні виділення і материнське молоко. Епіде�

міологічні дослідження, проведені в багатьох країнах світу, виявили

наявність трьох шляхів зараження ВІЛ:

g статевий шлях;

g через кров;

g від матері до дитини.

Розглянемо докладніше характеристику кожного з цих шляхів.

Статевий шлях. Інфікування ВІЛ може відбутися при статевому

контакті без презерватива (вагінальному, оральному, анальному чи

змішаному). Ризик ВІЛ�інфікування в таких випадках дуже високий,

оскільки це проникаючий секс, який допускає введення статевого

члена в піхву, в рот або в анальний отвір. Існує декілька ступенів

ризику передачі ВІЛ статевим шляхом:
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g Високий ступінь ризику:

g анальний статевий акт без презерватива;

g вагінальний статевий акт без презерватива;

g орально�генітальний («геніталії» — статеві органи) — стате�

вий акт із потраплянням сперми або вагінальних виділень

у рот, без презерватива;

g перерваний статевий акт (без сім’явилиття в піхву, пряму

кишку).

g Середній ступінь ризику:

g анальний статевий акт із презервативом;

g вагінальнй статевий акт із презервативом;

g орально�генітальний статевий акт із презервативом;

g оральний статевий акт, перерваний до сім’явилиття.

g Низький ступінь ризику:

g поцілунок із кусанням;

g взаємна мастурбація.

g Відсутність ризику:

g поцілунки без ушкодження слизової оболонки рота;

g пестощі всього тіла (крім геніталій) язиком, руками (петтинг);

g масаж тіла, обійми.

Зараження ВІЛ через кров може статися під час:

g переливання крові та її продуктів від зараженого ВІЛ�доно�

ра, а також під час пересадки його органів чи тканин;

g спільного використання голок і шприців для внутрішньо�

венного введення наркотичних речовин. Оскільки ВІЛ�ін�

фекція може перебувати в розчині наркотику (ВІЛ може

потрапити туди разом із чужою кров’ю під час готування

наркотичної речовини чи під час забору її шприцом із зага�

льної ємності); індивідуального використання одноразових

шприців недостатньо для запобігання ВІЛ�інфікування;

g ушкодження шкірних покривів чи слизових оболонок не�

стерильними медичними чи косметичними інструментами

(під час операцій, проколювання вух, пірсингу, татуювання

тощо);

g спільному використанні з ВІЛ�інфікованою людиною зуб�

них щіток, приладів для гоління тощо.
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Передача ВІЛ від матері до дитини. Останніми дослідженнями до�

ведено, що 20–30 % дітей заражаються від матері. Розрізняють три

періоди, під час яких може відбутися передача вірусу від матері до

дитини.

g Дородовий період

Дослідження показали досить низький відсоток інфікування саме

цим шляхом. Однак це можливо: інфікована мати може передати

ВІЛ плоду зі свого кровотоку через плаценту. Плацента — це орган,

за допомогою якого поживні речовини потрапляють з організму

матері до плоду. Вона захищає організм, що розвивається, від різних

інфекційних збудників, у тому числі й від ВІЛ. Але якщо плацента

ушкоджена, ВІЛ може проникнути через ушкоджені ділянки в кро�

воток плоду.

g Пологи

Дослідженнями виявлено високий ризик зараження в цей період.

Дитина, проходячи родовими шляхами, контактує з кров’ю та вагі�

нальними виділеннями ВІЛ�інфікованої матері. Ускладнення під час

пологів можуть збільшити контакт дитини з кров’ю матері (ушкод�

ження шкірних покривів дитини, раннє відділення плаценти від

матки тощо).

g Післяпологовий період (після народження)

Випадки інфікування дитини грудним молоком підтверджені до�

слідженнями і становлять близько 30–40 %. Така передача вірусу

можлива, оскільки молоко — основне джерело харчування немовля�

ти. Відомо, що в материнському молоці міститься велика кількість

білих кров’яних клітин, включаючи клітини, які є основною мі�

шенню для ВІЛ.

Додаткове інфікування можливе, якщо в матері на сосках є ушко�

дження і здійснюється контакт із материнською кров’ю. Отже, мати,

яка знає про свій діагноз, не повинна годувати немовля грудним

молоком.

Важливо пам’ятати: якщо в матері підтверджено позитивний

діагноз на ВІЛ, то в крові дитини можуть тривалий час бути присутні

материнські антитіла до вірусу. Говорити про зараження дитини
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ВІЛ�інфекцією можна не раніше, ніж через 18 місяців після її наро�

дження. Відомі випадки, коли материнські антитіла в дітей зберіга�

лися впродовж двох�трьох років, але діти не були інфіковані. У ма�

люків, що народилися від ВІЛ�інфікованих матерів, необхідно

регулярно (раз на три місяці) брати аналізи на наявність ВІЛ.

Отже, слід запам’ятати, що передача ВІЛ здійснюється через такі
органи людини, як:

1) вени;

2) анальний отвір, пряма кишка;

3) піхва;

4) статевий член;

5) ушкоджена шкіра.

Перелік зазначених органів у такому порядку показує ступінь (від

високого до низького) їх уразливості до ВІЛ.

Вірус міститься в таких рідинах організму (перераховані в порядку
зменшення концентрації):

1) кров, лімфа;

2) спинномозкова рідина;

3) сперма;

4) вагінальні виділення;

5) грудне молоко;

6) сеча;

7) слина;

8) сльози.

Зверніть увагу на пункти 6, 7, 8. Концентрація ВІЛ у ціх рідинах

вкрай низька. Тому зараження неможливе. Одним з розповсюдже�

них міфів є міф про можливість зараження ВІЛ через поцілунок.

ВІЛ не міститься в:

1) поті;

2) фекаліях;

3) вушній сірці.

Неушкоджена шкіра — це бар’єр для проникнення ВІЛ.

При прямому контакті ВІЛ зі слизовими оболонками організму

можливе інфікування, тому що вони мають здатність адсорбувати

(вбирати в себе) вірус.
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Численними дослідженнями вже доведено, що ВІЛ не передається:

g повітряно�крапельним шляхом (тобто через кашель, чхання).

Вірус дуже нестійкий у зовнішньому середовищі й швидко гине

поза людським організмом;

g через укуси комах, що ссуть кров. ВІЛ швидко руйнується на

хоботках і в шлунках комах. Від домашніх тварин не можна

заразитися з тієї самої причини;

g через побутові предмети — столовий посуд (тарілки, чашки,

ложки, стакани), телефони, гроші, а також через постільну бі�

лизну, рушники, одяг, гребінець, губну помаду, тому що вірус

нестійкий у зовнішньому середовищі;

g через користування спільним туалетом, раковиною;

g через використання спільної ванни, басейну, сауни;

g через випадкові контакти між людьми, наприклад на роботі,

в транспорті, школі тощо;

g через обійми, дружні поцілунки, потискання руки.

Зрозуміло, що в реальному житті виникають такі ситуації, коли

складно точно визначити ступінь ризику інфікування. Тому

важливо пам’ятати про такі правила.

g Будь�які медичні маніпуляції слід здійснювати одноразовими

інструментами.

g Будь�які статеві контакти мають бути захищеними.

g У випадку потрапляння крові на неушкоджену шкіру необ�

хідно: обробити місце забруднення 70�відсотковим спиртом чи

3�відсотковим розчином перекису водню, потім промити во�

дою з милом і вдруге обробити спиртом; при потраплянні на

слизові оболонки:

g ротової порожнини — прополоскати 70�відсотковим розчи�

ном етилового спирту;

g порожнини носу — закапати 30�відсотковим розчином аль�

буциду.

При потраплянні крові в очі — промити водою і закапати 30�від�

сотковим розчином альбуциду.

Для обробки слизових носа і очей можна використовувати 0,05�від�

сотковий розчин перманганату калію.
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Якщо кров та інші біологічні рідини потрапили на рану, треба пе�

рев’язати жгутом кінцівку вище місця ушкодження, видавити макси�

мальну кількість крові з рани, потім зняти жгут і обробити ушкоджене

місце 70�відсотковим розчином етилового спирту чи 5�відсотковою

настойкою йоду чи 3�відсотковим розчином перекису водню.

g Інструменти для манікюру, прилади для гоління мають бути

індивідуальними.

Інформація про шляхи передачі ВІЛ науково доведена і достатньо

досліджена. Здавалося б, усе зрозуміло: через «побутові» контакти

з ВІЛ�позитивною людиною інфікуватися не можна. Знаючи про

шляхи передачі вірусу, досить лише уникати контакту з рідинами,

що можуть містити ВІЛ. Але чомусь і дотепер у суспільстві побутує

думка, що люди, які живуть із ВІЛ, — небезпечні, створюють загрозу

для суспільства. Усе це є проявом непоінформованості людей, а час�

то й дезінформованості щодо ВІЛ�інфекції.

З бесід із багатьма ВІЛ�інфікованими людьми з’ясовано, що тіль�

ки після того, як вони довідалися про позитивний діагноз на ВІЛ,

життя для них відкрилося по�новому. Ці люди навчилися цінувати

кожний прожитий день. Багато хто з них почав учитися, займатися

громадською діяльністю, допомагати тим, хто не зміг перебороти

розпач, депресію після повідомлення про позитивний діагноз.

Жінки з ВІЛ�позитивним статусом вагітніють і народжують дітей.

І, до речі, кількість неінфікованих новонароджених досить велика.

А якщо ВІЛ�позитивна жінка під час вагітності отримує антиретро�

вірусне лікування, то ймовірність народження неінфікованої

дитини значно збільшується.

Кожен, хто так чи інакше зіткнувся з людиною, яка має ВІЛ�по�

зитивний статус, проходить складний шлях від страху, неприйняття,

відчуженості до усвідомлення своєї причетності до цієї проблеми

і має зрозуміти, що всі ми ризикуємо однаково, й рано чи пізно мо�

жна опинитися на місці людини, що живе з ВІЛ.

Для багатьох людей світу, зокрема й для громадян України, пробле�

ма СНІДу стала особистою проблемою. Проте деякі люди вважають,

що з ними це ніколи не трапиться. Вони думають, що ВІЛ уражає

лише наркоманів, представників секс�бізнесу та якоюсь мірою — ме�

дичних працівників. Насправді ж загроза ВІЛ�інфікування існує для

кожного, але ступінь ризику можна зменшити своєю поведінкою.
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Саме тому необхідно боротися не з ВІЛ�позитивними людьми, а з ві�

русом, а також чітко знати, як уникнути зараження.

Ось приклад ситуації, що склалася в одному із сіл Київської об�

ласті. Молода 23�річна жінка повернулася після навчання в місті Н.

у рідне село і розповіла подрузі про свій ВІЛ�позитивний статус.

Новина швидко рознеслася по всьому селу. Місцеві органи влади

зібрали збори, присутні на яких люди з гнівом накинулися на мо�

лоду жінку. Вони як могли ганьбили її, а потім вирішили прого�

лосувати за виселення жінки із села. Зневірена жінка двічі зазнала

психологічної травми — коли довідалася про свій діагноз і коли від

неї відвернулися односельці.

Ця історія могла би закінчитися трагічно, та послідовне інформу�

вання людей, що живуть у цьому селі, дало позитивні результати.

Багато хто з них почав усвідомлювати, що люди, котрі живуть із ВІЛ,

не є небезпечними — вони такі ж, як усі інші.

Звісно, розуміння приходить не відразу, і треба бути терплячою та

впевненою в собі людиною, щоб уміти відстоювати свої права. Для

цього ці права треба знати. Згідно зі статтею 7 Закону України «Про

запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення»,

для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що по�

стійно проживають на території України, а також осіб, які одержали

статус біженців, аналізи проводяться безкоштовно, до того ж аналізи

можна здавати анонімно. Вимагати від людини здати аналіз на ВІЛ

також заборонено законом. Це необхідно зробити тільки у випадку

донорства. Інформація про ВІЛ�статус є лікарською таємницею, і за

законом посадова особа, що розголосила ці відомості, має бути при�

тягнута до кримінальної відповідальності. Люди, що живуть із ВІЛ,

мають право на отримання будь�якої медичної допомоги на зага�

льних підставах, як і всі інші громадяни. Але в житті, на жаль, буває

і так, що медичні працівники (і не тільки вони) відмовляють таким

людям у допомозі під будь�яким приводом. Це ще раз підтверджує

той факт, що кожна людина, незалежно від професії, має власне

ставлення до осіб, які живуть із ВІЛ.

На жаль, ставлення нашого суспільства до ВІЛ�позитивних людей

поки що скоріше негативне, ніж позитивне. Як і раніше, може роз�

голошуватися таємниця діагнозу, деякі медики відмовляють у на�

данні навіть елементарних медичних послуг. Страх бути інфікованим

штовхає деяких чиновників на звільнення таких людей з роботи, на
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відрахування з навчальних закладів. ВІЛ�позитивним жінкам забо�

роняють народжувати дітей чи підштовхують до відмови від них.

Люди, які підозрюють чи довідалися, що в них ВІЛ, відчувають

потребу поділитися з кимось своїми переживаннями. Для цього

існують телефони довіри, за якими можна будь�коли зателефону�

вати і отримати кваліфіковану психологічну допомогу. По телефону

можна також одержати вичерпну інформацію про ВІЛ / СНІД. У ба�

гатьох містах України існують консультативні центри з проблем

СНІДу, в які можуть звернутися і ВІЛ�інфіковані, й здорові люди.

У нашій країні діють групи взаємодопомоги особам, які живуть із ВІЛ.

Ці групи організовано людьми, що мають ВІЛ�позитивний статус.

Про телефони групи взаємопідтримки можна довідатися за теле�

фоном довіри.

В Україні створено Всеукраїнську мережу людей, що живуть із

ВІЛ/СНІДом. Це благодійна організація, яка поєднує не тільки

інфікованих, а й неінфікованих громадян України, котрі бажають

надавати всіляку допомогу ВІЛ�позитивним особам. Ця організація

допомагає людям підтримувати одне одного, відстоювати свої права,

підвищувати якість медичних і соціальних послуг, а також форму�

вати толерантне ставлення суспільства до ВІЛ�інфікованих.

Завдяки поінформованості, а звідси — адекватному розумінню

проблеми ВІЛ, ІПСШ, незапланованої вагітності багато молодих

людей змінюють свою статеву поведінку. Деякі свідомо утри�

муються від статевих стосунків до весілля, інші орієнтуються на

постійного статевого партнера і користуються презервативами. Така

поведінка засвідчує усвідомлене ставлення до себе та оточення.

Закон України «Про запобігання захворювання на синдром набутого
імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» був прий�

нятий Верховною Радою України 12 березня 1998 року. Коментарі

до деяких статей закону наведемо нижче.

g Аналізи на ВІЛ краще здавати в державних медичних закладах

або клініках, які мають на це дозвіл. Тільки в цих закладах

можна отримати офіційний документ про наявність або від�

сутність ВІЛ (ст. 7).

g Аналізи на ВІЛ для громадян України, іноземних громадян,

осіб без громадянства, які постійно проживають на території

України, або осіб, що набули статусу біженців, проводиться без�

платно (ст. 7).
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g Аналізи можна здати анонімно, тобто ніхто не має право ви�

магати від Вас документи, прізвище чи адресу (ст. 8).

g Аналізи на ВІЛ — справа добровільна, і лише у випадку донор�

ства необхідно пройти обстеження на ВІЛ (ст. 7).

g Медичний огляд дітей до 18 років може проводитися за про�

ханням чи згодою їхніх законних представників, котрі мають

право бути присутніми при проведенні такого огляду (ст. 7).

g Аналізи на ВІЛ вагітних проводяться з їхньої згоди під час

взяття на облік з вагітності чи перед пологами. Якщо дані про

медичний огляд відсутні чи дитина народжена ВІЛ�інфіко�

ваною жінкою, пуповинна кров підлягає обов’язковому обсте�

женню (на наявність антитіл до ВІЛ) (ст. 12).

g Законом також передбачено дотестове та післятестове кон�

сультування (ст. 3, 4). Перед здачею крові на ВІЛ проводиться

обов’язкове дотестове консультування. Людині детально пояс�

нюють, що таке ВІЛ, СНІД, як і для чого проводиться той чи

інший аналіз, що буде означати той чи інший результат. Під

час консультування розповідається про шляхи передачі ВІЛ та

засоби індивідуальної профілактики.

Видача результатів аналізу на ВІЛ, незалежно від того, виявлено

вірус чи ні, повинна супроводжуватися післятестовим консульту�

ванням. Людині пояснюється, що означають результати аналізу і що

робити далі.

g Інформація про наявність ВІЛ у людини є лікарською таєм�

ницею.

Якщо ВІЛ�інфікованому менше 18 років, таку інформацію можуть

повідомити батькам чи тим, хто їх замінює.

Інформацію про ВІЛ�статус повинні надати тільки за запитом

органів дізнання, суду, прокуратури (ст. 8).

Розголошення медпрацівниками чи іншими посадовими особами

інформації про ВІЛ�позитивний статус тягне за собою карну відпо�

відальність у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років чи виправ�

них робіт на той же строк чи штрафом у розмірі від 200 до 400 міні�

мальних розмірів заробітної плати (КК України, ст. 108�4).
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НОТАТКИ ДЛЯ ПЕДАГОГА/ТРЕНЕРА

Відповідальна поведінка передбачає:

g знання про ВІЛ, СНІД, ІПСШ, статеві стосунки;

g знання про ризиковані види поведінки, пов’язані з ВІЛ,

ІПСШ, статевою активністю;

g уміння відстоювати свої позиції, вміння сказати «ні».

Необхідно довести до розуміння підлітків, що:

g якщо ви не впевнені у своєму бажанні мати статеві стосунки,

краще утриматися від них;

g якщо ви все�таки вирішили жити статевим життям, обговоріть

це з коханою людиною;

g орієнтуйтеся на тривалі, довірчі відносини. Зберігайте вірність

одне одному. Випадкові зв’язки не передбачають довіри і захи�

щеності;

g найбезпечніші — так звані альтернативні форми сексуальних

відносин: поцілунки, пестощі, обійми, масаж, мастурбація;

g статевий акт без проникнення зменшує ризик інфікування;

g найнебезпечніший — проникаючий статевий акт без засобів

захисту;

g при так званому «незайманому статевому акті», або «вестибу�

лярному», тобто акті без проникнення (рухи статевого члена

здійснюються у переддвер’ї піхви) небезпека інфікування ВІЛ,

ІПСШ і ймовірність вагітності висока, оскільки сперма може

потрапити в піхву;

g при перерваному статевому акті також великою є небезпека ін�

фікування ВІЛ, ІПСШ, а також запліднення. Перед сім’явилит�

тям у багатьох чоловіків виділяється так звана передеякуляторна

рідина («еякуляція» — сім’явилиття), в якій можуть міститися

сперматозоїди та збудники ІПСШ (якщо чоловік інфікований);

g завжди використовуйте презерватив, якщо не впевнені в собі,

своєму партнерові;

g оральні контрацептиви передбачають запобігання вагітності,

а не ІПСШ.
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1. «Побажання» (10 хв)

Мета: сформувати емоційно сприятливий клімат у групі. 

Хід гри
Педагог�тренер пропонує учасникам послідовно, один за

одним, обмінятися побажаннями. Наприклад, один учасник

каже, звертаючись до іншого: «Я бажаю тобі, щоб усі твої мрії

здійснились» і т. д.

До уваги педагога/тренера!

Заохочуйте учасників! Якщо хтось із них не може відразу включитись
у гру, слід дати йому час поміркувати, а натомість передати слово
наступному учасникові. Потім потрібно дати можливість висловитися
попередньому гравцю.

2. «Де м’яч?» (10 хв)

Мета: активізувати увагу, зняти фізичне напруження.

Хід гри
Учасники стають у коло. Одному з них педагог�тренер дає

м’яч, а потім жеребкуванням обирає «ведучого». «Ведучий» стає

в центр кола, а інші учасники швидко передають м’яч із рук у

руки (за спинами). За командою педагога�тренера «Стоп!» гра

зупиняється, і «ведучий» має вгадати, у кого на той момент м’яч.

До уваги педагога/тренера!

Потрібно дати можливість кожному учасникові побувати в ролі «веду-
чого». Для цього потрібно чітко обмежувати час.

3. «Хто найуважніший?» (10 хв)

Мета: активізувати учасників.

Хід гри
Педагог�тренер об’єднує учасників у дві команди і пропо�

нує учасникам кожної стати один за одним у різних кінцях

кімнати. Першим в обох рядах учасникам він дає аркуш із зо�

браженням якогось предмета чи образу (наприклад кавун,

обличчя з посмішкою тощо). Учасники повинні жестами
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і мімікою донести інформацію до наступного учасника (і так

до останнього). Останній учасник має намалювати отрима�

ну інформацію на великому аркуші, закріпленому на стіні.

Перемагає команда, чий образ найточніше відповідає ма�

люнку�зразку.

До уваги педагога/тренера!

Під час гри варто стежити за тим, аби учасники не розмовляли.

4. «Оплески» (10 хв)

Мета: активізувати увагу учасників і підготувати їх до по�

дальшої роботи.

Хід гри
Педагог�тренер пропонує учасникам за командою «По�

чинаймо!» виразити свій стан хлопками і починає плескати

в долоні першим.

До уваги педагога/тренера!

Учасники групи, в якій досягнуто взаєморозуміння та згуртованості,
через певний час будуть плескати в одному ритмі.

5. «Град» (5 хв)

Мета: активізувати увагу учасників.

Хід гри
Учасники стають у коло. Педагог�тренер пропонує їм при�

гадати, як іде дощ, а за ним — град, і почати разом із ним по�

вільно тупотіти ногами, імітуючи град. Поступово ритм дохо�

дить до дуже швидкого, а потім — теж поступово — тупіт

припиняється.

6. «Фраза» (10 хв)

Мета: активізувати увагу всіх учасників.

Хід гри
Учасники стають у коло і, кидаючи один одному м’яч, ка�

жуть будь�яку фразу, яка починається зі слів «Я хочу сказати

тобі, що…».



223Ігри/руханки 

7. «Зіпсований телефон» (10 хв)

Мета: активізувати увагу, розвинути навички активного

слухання.

Хід гри
Учасники утворюють «ланцюжок». Педагог�тренер каже на

вухо найближчому до нього учаснику речення з 5 слів (наприк�

лад: «Тема сьогоднішнього заняття дуже цікава»). Учасник має

передати речення (як почув і зрозумів) наступному і так далі за

«ланцюжком». Наприкінці педагог�тренер пропонує останньо�

му учаснику сказати те, що він почув, а потім сам промовляє

вихідне речення. Зазвичай речення дуже відрізняються.

8. «Їстівне — неїстівне» (5 хв)

Мета: активізувати увагу учасників.

Хід гри
Учасники стають у коло. Педагог�тренер пропонує за ко�

мандою спіймати або відштовхнути м’яч, який він кидає.

Спіймати потрібно тоді, коли буде сказано «їстівне» слово

(овочі, пиріжок, торт, морозиво тощо), а відштовхнути, якщо

буде сказано «неїстівне» слово (чашка, книга, вікно тощо).

Педагог�тренер промовляє слово і кидає м’яч одному з учас�

ників групи, той у свою чергу повинен, промовляючи слово,

кинути м’яч комусь іншому і т. д.

До уваги педагога/тренера!

Треба дати можливість пограти кожному учасникові. Для цього не-
нав’язливо керуйте діями гравців. Наприклад, якщо кілька учасників
грають між собою, і м’яч більше нікому не дістається, можна сказати:
«Кидай м’яча Миколі, він чекає…».

9. «Подарунок» (5 хв)

Мета: створити доброзичливу атмосферу в групі.

Хід гри
Учасники стають у коло. Педагог�тренер пропонує їм зро�

бити подарунок для свого сусіда справа, а саме — подарувати

гарний настрій за допомогою міміки та жестів.
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10. «Гуфі» (5 хв)

Мета: активізувати увагу учасників.

Хід гри
Перед грою педагог�тренер обирає одного учасника на

роль «Гуфі» (казковий персонаж), але так, щоб інші учасники

цього не знали. Учасники стають у коло, і педагог�тренер по�

відомляє, що серед присутніх є мовчазна істота «Гуфі». Знай�

ти її можна лише так: доторкнутися і запитати: «Ти Гуфі?».

Якщо відповіді не буде, значить, це дійсно «Гуфі», а ви, дотор�

кнувшись до нього, також стаєте цим персонажем. Учасники,

заплющивши очі і випроставши вперед руки, починають

повільно ходити по кімнаті, торкаючись один до одного і пи�

таючи «Ти Гуфі?» — і так доти, доки не утвориться ланцюжок.

До уваги педагога/тренера!

Потрібно стежити за процесом гри. Якщо хтось відходить від загаль-
ної групи, педагог-тренер підводить його до учасників і заохочує
рухатися.
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Аборт — операція зі штучного переривання вагітності.

Андролог — спеціаліст, який лікує хвороби чоловічих статевих

органів.

Антитіла — білкові утворення (виробляє організм людини), що

знищують мікроорганізми, чим перешкоджають розвиткові тих чи

інших інфекцій.

Бактерія, вірус — збудники інфекційних захворювань.

Батьківство — процес забезпечення батьками (рідними чи при�

йомними) необхідних умов для повноцінного розвитку, виховання

та навчання дітей.

Батьківство усвідомлене — взаємодія батьків (чи осіб, які їх замі�

нюють) між собою, іншими членами сім’ї, включаючи дітей, резуль�

татом якої є створення найсприятливіших умов для повноцінного

розвитку дитини на всіх етапах її життя.

Безпліддя — нездатність зачати дитину.

Вагітність — стан жінки під час виношування дитини: від мо�

менту зачаття до народження дитини, що в нормі триває 9 місяців 

(38—40 тижнів), інколи — 7 місяців.

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини, збудник ВІЛ�інфекції та СНІДу

як її кінцевої стадії.

ВМС (внутрішньоматкова спіраль) — невеликий пристрій, який

розташовують у матці, щоб перешкодити закріпленню там заплід�

неної яйцеклітини.

Гігієна — галузь медицини, що вивчає вплив різних факторів зов�

нішнього середовища на людину та впроваджує методи запобігання

захворюванням. Дотримання правил гігієни під час статевого дозрі�

вання є особливо актуальним через активізацію діяльності різнома�

нітних залоз організму.

Гінеколог — лікар, який спеціалізується на хворобах жіночих ста�

тевих органів.

Гінеталії — зовнішні статеві органи людини.

Гормони — хімічно активні речовини (виробляються залозами

внутрішньої секреції), які надходять у кров і спрямовано впливають

на діяльність тканин, органів і систем органів.
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Зачаття (або запліднення) — злиття сперматозоїда і яйцеклітини,

що призводить до народження нового організму.

Ерекція — напруження (збудження) чоловічого статевого органа.

Еякуляція — вилиття сімені (рідини, яка містить сперматозоїди)

пенісом під час оргазму.

Імунна система — система захисту організму від хвороб; склада�

ється зі спеціальних кров’яних тілець, які чинять опір інфекціям, що

потрапляють до організму.

ІПСШ (інфекції, які передаються статевим шляхом, венеричні хво�

роби) — група інфекцій, які передаються від однієї людини до іншої

переважно під час статевого контакту.

Контрацепція — заходи, спрямовані на запобігання небажаної ва�

гітності.

Крайня плоть — складка шкіри, яка покриває голівку статевого члена.

Лібідо — статевий потяг.

Мастурбація (онанізм) — стимуляція геніталій для отримання сек�

суального задоволення (власного або партнера).

Менструація — циклічні кров’яні виділення зі статевих органів жінки.

Мікроби — загальна назва мікроскопічних організмів (за винятком

найпростіших і вірусів), які, проникаючи в організм, здатні розмно�

жуватись у ньому та викликати захворювання.

Овуляція — вихід яйцеклітини з яєчника. У більшості жінок відбу�

вається близько одного разу на місяць.

Пеніс — чоловічий статевий орган.

Петтинг — сексуальний контакт, під час якого партнери цілують, по�

гладжують і торкаються один одного, але не здійснюють статевого акту.

Полюція — мимовільне сім’явилиття під час сну, нормальне яви�

ще для хлопців�підлітків.

Репродуктивна система — група органів, що виконують функцію

розмноження. Жіноча статева система складається з парних яєчни�

ків, що виробляють яйцеклітини, парних фалопієвих (маткових) труб,

матки, піхви; чоловіча — з парних яєчок, що виробляють спермато�

зоїди, парних сім’явидільних протоків, передміхурової залози, сім’я�

них пухирців і статевого члена з сечовивідним каналом.
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Репродуктивне здоров’я — стан повного фізичного, психічного та со�

ціального благополуччя, а не лише відсутність фізичних вад і хвороб

репродуктивної системи людини.

Розмноження (репродукція) — процес відтворення собі подібних.

У людини він здійснюється через запліднення яйцеклітини сперма�

тозоїдом.

Сексопатолог — лікар, який лікує захворювання статевої системи

у чоловіків і жінок.

Синдром — поєднання декількох симптомів, тобто ознак хвороби.

СНІД — синдром набутого імунодефіциту, кінцева стадія роз�

витку ВІЛ�інфекції.

Сперматозоїд — чоловіча статева клітина, яка здатна проникати

в жіночу статеву клітину (яйцеклітину), запліднюючи її.

Уролог — лікар, який лікує хвороби органів сечової системи чоло�

віків, жінок і статевої системи у чоловіків.

Яйцеклітина — жіноча статева клітина, яка, при заплідненні спер�

матозоїдом, дає початок зародку та розвитку вагітності.
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