
Виховна година «Молодь за життя без СНІДу»  
1 грудня вся світова спільнота відзначає Всесвітній День боротьби зі СНІДом. Цього дня 

людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя людей несе ця глобальна проблема. 

Студентська молодь повинна знати про загрозу, пов’язану з поширенням цієї хвороби, та цінувати 

найдорожче, що є в житті – здоров’я. 

 В рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» в  коледжі проведено  ряд виховних заходів  

превентивного  спрямування з метою привернення уваги студентської молоді до глобальних проблем людства. 

  «Хто попереджений – той захищений» - під таким гаслом 01 

грудня  2021 року відбулася виховна година «Молодь за життя без 

СНІДу» для студентів  АЛ14, МДХ14, М22, М122 груп в актовій залі 

коледжу. Організувала та провела захід медична сестра Скоробогата  

О.І. спільно із кураторами груп Кобилецьким О.М., Мокрою Т.І., 

культорганізатором  Сухоруком В.М.  На захід було  запрошено  лікаря 

дерматовенеролога  Новоушицької  багатопрофільної лікарні, 

провідного лікаря КАБІНЕТУ ДОВІРИ Миколу  Олексійовича  Пліхту, 

який  розповів присутнім про ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) та 

СНІД (синдром набутого імунодефіциту), поширення епідемії та 

статеві стосунки серед молоді, методи боротьби зі СНІДом та 

досягнення сучасної медицини, дискримінацію щодо ВІЛ-позитивних 

людей та міжнародний символ боротьби зі СНІДом – «Червону 

стрічку», Берлінську алею кам’яних плит «Роздолля роздумів» із 

вирізьбленими на них прізвищами відомих успішних людей, які стали жертвами СНІДу та сумні статистичні дані.  

Куратор АЛ12 групи Костюченко І.І. провела годину спілкування на тему: "Обери життя",  в ході якої  студенти 

розширили свої знання про небезпеку епідемії ВІЛ\СНІДу та дізналися, що за інформацією ООН, за минулих п'ять років 

виявлені випадки зараження ВІЛ зменшились на 20%.   



"Доросла розмова про СНІД"- виховна година, що пройшла 

у М122. З великим інтересом студенти М122 групи  слухали 

куратора Банар Ларису Василівну, яка провела профілактичну 

бесіду  та анкетування про те, як саме вірус потрапляє в організм 

людини, про шляхи передачі ВІЛ/СНІДу, а також про умови, за яких 

інфекція не передається, звернули увагу присутніх на соціальні 

наслідки наркоманії та озвучили цифри захворювань на ВІЛ/СНІД 

по Новоушицькому краю.  

Тематичні виховні години відбулися у АЛ13(куратор 

Шарпацька Н.В.)  та у  ДХ13(куратор Варгатюк Б.Б.) групах. 

Протягом заходу продемонстровано відеоматеріали «Шляхи 

інфікування ВІЛ», «Наркотики та їх вплив на людину», «ВІЛ-

СНІД»,«СНІД – не вирок», які ще раз підтвердили, що тільки від нас 

самих, від нашого розуміння ризику, нашої поведінки залежить 

наше здоров'я. 

Студенти М132 групи отримали корисну, правдиву  та 

об’єктивну інформацію щодо проблем наркоманії, ВІЛ/СНІДу та 

порадами професіоналів від куратора Петришеної Ольги 

Володимирівни під час години спілкування «Розмова про міфи та 

реалії ВІЛ/СНІД.  Протягом заходу куратор наголошувала на необхідності кожної людини усвідомити всю небезпеку, 

яку несе СНІД, і зробити все можливе, щоб уберегти себе і своїх близьких та рідних від цієї страшної недуги, бо СНІД 

може увійти практично в кожен дім, кожну сім'ю.  

Проведені заходи – символ співчуття, підтримки та надії на майбутнє без СНІДу, а також прагнення привернути 

увагу молоді, поінформувати громадськість про шляхи передачі ВІЛ і наголосити на необхідності проходження 

тестування. Такі заходи допомагають студентам усвідомити всю небезпеку, яку несе СНІД, уберегти себе від цього 

страшного захворювання, зробити правильний вибір у житті.  

 


