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“Ми всі хворі на ВІЛ, якщо він
є хоча б в одного з нас”
The New York Times Magazine

Головна проблема у 
боротьбі з епідемією –
нестача відповідного
інформування української
молоді щодо засобів
профілактики та методів
самозахисту.

“ ВІЛ, СНІД &       
РОК-Н-РОЛ”





• Україна посідає перше місце за 
масштабами поширення ВІЛ-інфекції у 
Європі

• Кожен сотий громадянин України у віці від
15 до 49 років інфікований ВІЛ

• За оціночними даними в Україні проживаэ
близько 240 000 ВІЛ-позитивних людей

• В Україні з ВІЛ проживають понад 13 тисяч
молодих людей віком 10–24 років; близько
1000 — це діти віком 10–14 років



Українська Молодь проти СНІДу

Чи достатньо ми робимо для 
боротьби з ВІЛ?



«Скандинавська модель» 
протидії ВІЛ/СНІДу

Швеція
➢ Приблизно 7000 осіб проживають із
ВІЛ (0,07% від усього населення. 
➢ У 2015 році було зареєстровано 450 
нових випадків ВІЛ-інфекції, з них 60 
відсотків - чоловіки. 
➢ Гетеросексуальні шляхи передачі
переважали серед жінок, тоді як секс 
між чоловіками був найпоширенішим
шляхом передачі серед чоловіків.

Фінляндія
➢ Фінляндія має національний реєстр
інфекційних хвороб, де лабораторії та 
медичні працівники повідомляють про 
всі нові випадки ВІЛ. 
➢ Кількість зареєстрованих інфекцій є
стабільною у Фінляндії та не має
значного збільшення. 
➢Щорічно до реєстру повідомляється
менше 200 нових ВІЛ-інфекцій. 
➢Загальна кількість зареєстрованих
випадків у Фінляндії до кінця 2018 року 
становила трохи більше 4000.



Фінляндія – злагоджена відповідь на епідемію
“HIVPOINT”

▪ Основна організація щодо подолання
глобальної епідемії ВІЛ/СНІДу в Фінляндії

розташований майже в кожному місті країни
та співпрацює з багатьма державними

клініками Фінляндії

▪ Мета фонду – запобігання ВІЛ-інфекції, 
підтримка людей, які живуть з ВІЛ та їхніх

сімей. 



Сексуальна освіта
по-фінськи

✓ В основній навчальної програми для середньої освіти

сексуальна освіта інтегрована у медичну освіту для 7 - 9 класів

(учні 13 - 15 років). Основна частина сексуальної освіти

проводиться у 8 та 9 класах.

✓ У поточній базовій навчальній програмі екологічні

дослідження включають елементи сексуального виховання і

викладаються в початкових класах 1–6 класів (7–12 років). 

✓ В основній навчальної програми для середньої освіти

сексуальна освіта інтегрована у медичну освіту для 7 - 9 класів

(учні 13 - 15 років). 

✓ Основна частина сексуальної освіти проводиться у 8 та 9 

класах.
✓ Стандарти сексуальної освіти в Європі (2010) дали основу 
для розробки нової та адаптованої версії національних
базових навчальних програм для початкової та середньої
освітньої ланки. 
✓ Оскільки навчальна програма адаптована на місцевому
рівні, школи та вчителі зрештою вирішують, скільки часу 
приділяти різним темам.
✓ Різні навчальні заходи проводяться поза межами школи

(молодіжні центри в муніципалітетах, місцеві НУО, такі як 

Väestöliitto, SexPo та Seta).

✓ Сексуальна освіта є обов'язковою

темою викладання.

✓ Сексуальна освіта у Фінляндії є

частиною національної програми і

інтегрована в різні предмети в

початкових та середніх школах. 

✓ Для базової освіти початкової школи

екологічні дослідження включають

елементи сексуального виховання і

викладаються в початкових класах 1–6 

класів (7–12 років). 



Сексуальна освіта в по-шведськи

Приклад успішної моделі сексуальної освіти – Швеція
➢ У Швеції статеве виховання – обов’язковий шкільний
предмет з 1956 року.
➢ Навчання починається у віці 7-10 років і триває до
закінчення школи.
➢ Вчителі зосереджують увагу на здоровому способі
життя та розважливості щодо початку статевого життя

https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_education


Сексуальна освіта по-українськи.
Використання діджитал технологій.

Наприклад, Фонд Олени Пінчук представив перший в Україні
масовий онлайн-курс «Сексуальна освіта» -
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:EPF+SEXED101+2018_T2/about

• Українські школи та вищі
навчальні заклади досі не мають у 
переліку необхідних предметів
щодо статевого виховання та 
профілактики ВІЛ / ІПСШ.

• Вплив пандемії COVID-19 на 
освіту – онлайн форми, відчуття
ізоляції, додаткові ризики та 
вразливості молоді.

• Громадські організації, приватні
ініціативи та соціальні діячі
почали активно використовувати
онлайн ресурси як нові методи
технічних інновацій щодо
просвітлення ексуальної освіти
серед молоді неформальними
шляхами.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:EPF+SEXED101+2018_T2/about


Роль підлітків у 
подоланні епідемії 
ВІЛ/СНІДу в Україні



Стратегії реалізації профілактичної роботи
серед підлітків

7. Лідерство. Молодь - це
ресурс, а не проблема.
8. Мобілізація освітньої
системи.
9. Подолання гендерної
нерівності.
10. Неприпустимість
сексуальної експлуатації і
жорстокого поводження з
дітьми.

1. Профілактика як частина
навчання.
2. Мотиваційне
консультування підлітків.
3. Робота з сім‘єю.
4. Навчання батьків.
5. Забезпечення прав 
підлітків.
6. Рольові моделі серед
дорослих та однолітків.



Сексуальна освіта та неформальні методи профілактики
ВІЛ/СНІДу в Україні

6. Профілактика серед уразливих
категорій населення.
7. Навчання та залучення психологів, 
соціальних працівників, педагогів до 
профілактики.
8. Промотування презервативів
(ребрендінг упаковок тощо).
9. Створення фірмового одягу з
розвіюванням міфів про ВІЛ або
питанням «Я вже протестувався. А 
ти?».
10. Виготовлення та поширення
соціальної реклами.

1. Предмети з сексуальної та 
неформальної освіти, курсів з першої
домедичної допомоги в усіх навчальних
закладах України.
2. Організація навчальних тренінгів, груп
взаємопідтримки/допомоги, семінарів з
сексуального виховання.
3. Безкоштовна та/або доступна 
контрацепція.
4. Заходи щодо тестування на ВІЛ та 
інформування.
5. Досутпність регулярного тестування
на ВІЛ в усіх населених пунктах України



Для мене тема подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, 
забезпечення якісного рівня медицини та загального

благополуччя в цілому є досить особистою. 
«Все починається з мене!»,- кожного дня, прокидаючись

зранку - говорю я собі. 
Проблема поширення епідемії стосується кожного 

українця, тому кожного дня я роблю все заради
суспільної перемоги. 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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