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Звіт про діяльність у 2014 році 

 

 

 

 



 

Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» діє з 2000 року (Свідоцтво 

Міністерства юстиції України № 34 від 31.05.2000). 

Мета діяльності: Фонд спрямовує свою діяльність на розробку та впровадження в 

навчальних закладах програм, які базуються на формуванні життєвих навичок здорового способу 

життя та профілактики соціально небезпечних захворювань. Організація працює над покращенням 

якості навчання шляхом формування у дітей життєвих навичок, які допоможуть їм подолати 

щоденні виклики та пристосуватися до життя у мінливому світі. 

Головні види діяльності: розробка і впровадження освітніх проектів і навчальних програм 

для учнів, учителів і батьків з питань здорового способу життя, профілактики інфекційних та 

неінфекційних хвороб. 

Партнери:  

Національні партнери – Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук 

України, регіональні інститути післядипломної педагогічної освіти, Всеукраїнська громадська 

організація «Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів» (ВСЕСВІТ). 

Організація співпрацює з Агенціями ООН (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Фонд народонаселення 

ООН), Німецьким бюро співробітництва (GIZ), Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID), Корпусом миру США в Україні.  

 

Проекти, які впроваджено організацією в 2014 році 

 

 

 

 

 «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки 

вчителів і тренерів (ВСЕСВІТ) для поліпшення 

доступу до якісних послуг з профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед підлітків і підтримки 

інтеграції дітей, що живуть з ВІЛ/СНІД, у 

школи»  ( за підтримки Європейського  Союзу) 

«Створення навсальної програми і комплекту 

навчальних матеріалів для студентів 

професійно-технічних закладів з питань 

запобігання ВІЛ-інфекції, гендерної рівності й 

толерантності щодо людей, які живуть з ВІЛ» 

(за підтримки уряду Австралії  через 

посольство Польщі в Україні) 

«Розробка електронного 

навчального курсу з 

питань профілактичної 

освіти» (за підтримки 

Бюро ЮНЕСКО) 

 «Неінфекційні захворю-

вання: профілактика та 

зміцнення здоров’я в 

Україні» (освітній компо-

нент) (за підтримки 

Бюро ВООЗ в Україні) 

Дитячий фонд 

«Здоров’я через 

освіту» 

 
 



Опис проектів і результати: 

 

1. Проект «ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЧИТЕЛІВ І 

ТРЕНЕРІВ (ВСЕСВІТ)» ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНИХ ПОСЛУГ З 

ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ І ПІДТРИМКИ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ, ЩО 

ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД, У ШКОЛИ» 

Час впровадження: 2012-2014 роки 

Джерело фінансування: Європейський Союз 

Мета та завдання: Запровадження у базових навчальних закладах моделей превентивної 

освіти, що забезпечують навчання на основі розвитку життєвих навичок, створення сприятливого 

шкільного середовища, зниження стигми, дискримінації та насильства, інтеграцію ВІЛ-позитивних 

дітей, розвиток партнерства з батьками, учнями, державними та громадськими організаціями. 

 

Партнери: 

Міністерство освіти і науки України; Представництво ЄС в Україні; Держслужба 

соцзахворювань України, Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів, Всеукраїнська  мережа ЛЖВ. 

Ключові цілі проекту (Адвокація, Партнерство, Якість, Профілактика) значно посилено за 

рахунок залучення до проекту нових активних партнерів, зокрема: Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ), ЮНЕСКО, Корпусу миру США в Україні, Благодійного 

фонду «Здоров'я жінки і планування сім'ї» та інших. 

Короткий опис проекту та результати:  

 

Учасниками проекту стали 615 базових навчальних закладів (замість запланованих 400), 

для яких здійснено підготовку вчителів початкової, основної і старшої школи відповідно до 

розроблених критеріїв якості. Базові заклади забезпечено навчально-методичними комплектами для 

викладання предмета «Основи здоров’я» і профілактичного тренінгового курсу «Захисти себе від 

ВІЛ», у цих закладах створено осередки 

ВСЕСВІТ.  

Фактично проектом було охоплено понад 

1900 керівників освіти різних рівнів, 1800 

вчителів та понад 37000 учнів базових 

загальноосвітніх і професійно-технічних 

навчальних закладів.  

Навчання.  

- підготовлено 27 регіональних фахівців з 

питань превентивної роботи серед підлітків, 

включаючи викладання курсу "Захисти себе від 

ВІЛ".  

- підготовлено вчителів, заступників директорів з виховної роботи із 615 базових навчальних 

закладів за курсом "Захисти себе від ВІЛ" та з питань створення сприятливого шкільного 

середовища; 



- тренінгами для молоді за спецкурсом 

"Захисти себе від ВІЛ", спрямованим на формування 

ЗСЖ, профілактику ВІЛ та інтеграцію ВІЛ-

позитивних дітей, охоплено понад 12 тисяч учнів 615 

базових навчальних заходів.  

- здійснено підготовку 27 регіональних 

тренерів і підготовлено вчителів початкової та 

основної школи для 615 базових навчальних закладів 

з методики викладання предмету "Основи здоров'я", 

що відповідає критеріям якісної превентивної освіти.  

Понад 25 тисяч учнів 1-9 класів цих шкіл 

охоплено якісним навчанням за предметом "Основи 

здоров'я"; 

Керівники системи освіти підтримали включення до шкільної програми програм 

превентивної освіти в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу. У мотиваційних нарадах щодо забезпечення 

впровадження проекту на національному рівні взяли участь 54 регіональні адміністратори, понад 

1300 керівників системи освіти районних рівнів і 615 керівників базових шкіл. Як результат, в усіх 

регіонах було видано накази управлінь освіти і науки щодо інституалізації результатів проекту 

Європейського Союзу в освітньому секторі. 

Розроблено і впроваджено концепцію школи, дружньої до дитини. Концепція містить 

критерії відповідності процесу підготовки вчителів і характеристик шкільного середовища 

стандартам якісної превентивної освіти. Видано наказ МОН щодо здійснення адміністративного 

контролю за підготовкою вчителів і впровадженням освітніх програм ефективної профілактики, 

зокрема курсу "Захисти себе від ВІЛ". 

Сформовано мережу загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, які 

ставлять за мету впровадження якісної превентивної освіти та створення навчального середовища, 

сприятливого для здоров’я та розвитку учнів. Кожна школа проекту отримала можливість на базі 

регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти підготувати вчителів для викладання 

основ здоров’я у 1-9 класах та впровадження факультативних курсів з профілактики ВІЛ, 

безкоштовно отримати сучасні навчально-методичні матеріали для проведення тренінгів з учнями, 

адвокаційної роботи з батьками, залучення молоді до профілактичної діяльності методом «рівного 

навчання».  

Конкурс моделей превентивної 

освіти.  

В рамках проекту здійснено розгляд 

моделей превентивної освіти, створених 

базовими навчальними закладами. Розгляд 

включав опитування адміністрації, 

вчителів, учнів та їхніх батьків за анкетою 

оцінки діяльності навчального закладу як 

школи, дружньої до дитини, та аналіз 

отриманих результатів.   



Розгляд проводився в два етапи: І етап (відбірковий) – на базі інститутів післядипломної 

педагогічної освіти; тут розглядаються матеріали навчальних закладів і визначаються учасники 

фінального етапу (по одному від регіону); ІІ етап (фінальний) проводився департаментом загальної 

середньої та дошкільної освіти МОН. На підставі розгляду поданих навчальними закладами 

матеріалів визначено кращі моделі організації превентивної освіти. Результати розгляду 

оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, порталі 

http://autta.org.ua та в періодичних педагогічних виданнях. 

В рамках проекту проведено моніторингове дослідження,  

ключовим завданням якого було визначення (у 

порівнянні з результатами ESPAD
1
) кількості підлітків, які 

знають про способи зараження ВІЛ та ефективні методи 

захисту, а також толерантно ставляться до ЛЖВ. Тобто 

головне питання дослідження було сформульовано таким 

чином: чи відбулися зміни в значеннях показників, що 

відносяться до стандартів якості превентивної освіти? 

Додаткові завдання моніторингового дослідження: 

- оцінити рівень обізнаності учнів з питань 

ВІЛ/СНІДу; 

- визначити рівень толерантності до людей 

життя яких пов’язано з ВІЛ/СНІДом;  

- оцінити рівень поінформованості вчителів з 

питань ВІЛ/СНІДу; 

- дослідити зміни  у знаннях вчителів, 

адміністраторів, батьків учнів з питань доступу до 

профілактичної освіти, стигми, інтеграції ВІЛ- позитивних 

дітей; 

- дослідити питання щодо створення сприятливого для здоров’я освітнього середовища в 

навчальних закладах; 

- визначити рівень спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики 

ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації; 

- дослідити питання інтеграції ВІЛ-позитивних дітей у навчально-виховних процес 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

- виявити проблеми та потреби щодо навчально-методичного та матеріально-

технічного забезпечення для проведення профілактичних заходів, занять на сучасному рівні; 

- оцінити ставлення батьків учнів до запровадження профілактичних програм з питань 

ВІЛ/СНІДу; 

- проаналізувати ставлення батьків щодо рівня створення сприятливого для здоров’я 

середовища в навчальних закладах; 

- виявити основні проблеми та потреби щодо проведення ефективної профілактичної роботи. 

В результаті дослідження встановлено наступне. 

                                                           
1 Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед 

учнівської молоді України: 2011/О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Ю. П. Галіч та ін. 

Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка. – К.: ТОВ ВПК «ОБНОВА», 2011 – 88 с. 

http://autta.org.ua/


1. Показник «Відсоток  учнівської молоді у базових школах, яка знає про способи 

зараження ВІЛ, правильно визначає всі шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та 

знає як вона не передається» складає 76%.  

Обізнаність підлітків 15-17 років з питань ВІЛ/СНІД у 2011 році становила 20% (результати 

опитування ESPAD). Опитування ESPAD було проведено серед  учнівської молоді  загальноосвітніх 

і професійно-технічних навчальних закладів, студентів І курсу ВНЗ І-ІІ та І-ІУ рівнів акредитації. 

Впровадження в базових навчальних закладах профілактичного курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

сприяло тому, що відсоток учнівської молоді, яка правильно визначає всі шляхи запобігання 

статевій передачі ВІЛ-інфекції та знає як вона не передається складає 76% (показник розраховано 

за єдиною методикою ESPAD).  

У дослідженні взяли участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних  закладів, що 

охоплені навчанням за програмою факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» в рамках 

Проекту.  

2. Показник «Рівень толерантності охоплених проектом учнів  до ВІЛ- позитивних 

людей» складає 72,5%. 

Цей показник у 2010 році дорівнював 31,1 % (за результатами моніторингового дослідження  

в рамках проекту “Health behaviour schoolaged children” (HBSC) – «Здоров’я та поведінкові 

орієнтації учнівської молоді України», за підтримки ЮНІСЕФ. Показник був розрахований для 

генеральної сукупності, до складу якої ввійшли учні загальноосвітніх навчальних закладів України.  

Показник загальної толерантності молоді до ЛЖВ, які навчалися за програмою 

запровадженого курсу «Захисти себе від ВІЛ» - 72,5% (показник розраховано за єдиною методикою 

HBSC). 

У вересні 2014 року проведено підсумкову конференцію, учасниками якої стали 

представники шкіл – переможців обласного етапу огляду моделей превентивної освіти:  

 

 

  



Видання і розповсюдження інформаційних та просвітницьких матеріалів (посібників і 

керівництв).  

Видання матеріалів здійснювалося у співпраці з комплементарним проектом Всеукраїнської 

мережі ЛЖВ «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, 

протидії стигмі і дискримінації», який впроваджувався за підтримки Глобального фонду для 

боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Раунд 10 (2012-2013 роки). 

Сумарно за двома проектами надруковано 12 найменувань видань загальним тиражем 

351,300 примірників (тираж за кошти ГФ - 328 300 примірників, тираж за кошти проекту ЄС - 

23 000 прим.).  

1. «Захисти себе від ВІЛ». Посібник для педагога-тренера – 2000 прим. а кошти ЄС). 

2. «Захисти себе від ВІЛ». Тренінги життєвих навичок. Посібник для учнів. –14 000 прим. за 

кошти ЄС). 

3. «Захисти себе від ВІЛ». Мультимедійний посібник (компакт-диск/DVD) – 2 000 прим. за 

кошти ЄС). 

4. Посібник «Адвокація в профілактичній освіті» – 2 000 (кошти ЄС). 

5. Посібник "Організація профілактичної роботи у навчальних закладах" – 2 000 (кошт ЄС). 

6. Посібник "Партнерство задля нарощування потенціалу" – 1000 (кошти ЄС). 

Комплекти навчальних матеріалів для учнів і вчителів розповсюджено в регіонах серед 27 

інститутів післядипломної освіти і 615 базових навчальних закладів. 

 

«Захисти себе 

від ВІЛ». 

Посібник для 

педагога-

тренера – 

10,000 прим. 

 

Захисти себе від 

ВІЛ. Тренінги 

життєвих  

навичок: 

Посібник для 

учнів старшого 

підліткового та 

юнацького віку – 

182,000 прим.  

«Захисти себе 

від ВІЛ». 

Мультимедійний 

посібник – 10,000 

прим. 

 

Організація 

профілактично

ї освіти у 

навчальних 

закладах 

 

Партнерство 

задля 

нарощування 

потенціалу 

 

Адвокація в 

профілактичній 

освіті 



2. Проект «СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ І КОМПЛЕКТУ 

МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ З 

ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ Й ТОЛЕРАНТНОСТІ 

ЩОДО ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ»  

 

Час впровадження: 2014 рік 

Джерело фінансування: Уряд Австралії через посольство Польщі в Україні 

Партнери проекту: Міністерство освіти і науки України (Департамент професійно-

технічної освіти).  

Мета та завдання проекту:  

Розробка програми і інструментарію для підготовки педагогів і організації виховної 

роботи серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів відповідно до 

завдань, передбачених Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки. 

Короткий опис проекту та результати:  

В рамках проекту розроблено комплект матеріалів, який включає: 

 Програму навчального курсу для учнів ПТНЗ «П’ять уроків захисту від ВІЛ». 

 Посібник для учнів ПТНЗ «П’ять уроків захисту від ВІЛ» 

 Посібник для педагогів «П’ять уроків захисту від ВІЛ». 

 Додаткові матеріали на компакт диску (відео, презентації тощо) для викладачів 

ПТНЗ  

 Програму і роздаткові матеріали для підготовки педагогів з методики 

викладання тренінгового курсу для учнів «П’ять уроків захисту від ВІЛ». 

Матеріали передано до Міністерству освіти і науки України. Їх також розміщено на порталі 

превентивної освіти http://autta.org.ua/ . 

Розроблені матеріали буде використано для підготовки вчителів і навчання студентів 900 

професійно-технічних закладів України, що, у свою чергу, допоможе: 

o покращити захист студентів в умовах епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

o знизити гендерну нерівність; 

o подолати стигму та дискримінацію в суспільстві щодо людей, які живуть з ВІЛ.  

 

 

     
 

http://autta.org.ua/


3. Проект «РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ПИТАНЬ 

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ОСВІТИ» 

 

Час впровадження: 2013-2015 роки 

Джерело фінансування: Бюро ЮНЕСКО  

 

Мета та завдання: Розробити електронний навчальний курс з питань профілактичної освіти, 

який можна використовувати для онлайн навчання вчителів «Основ здоров’я» та студентів 

педагогічних ВНЗ за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Практична психологія», 

«Корекційна педагогіка», «Здоров’я людини». Курс може бути використано також як наочний та 

довідковий матеріал під час лекційних, семінарських занять і тренінгів. 

Короткий опис проекту та результати:  

Електронний курс містить концептуальні та методологічні засади профілактичних програм, 

спрямованих на формування в учнів знань, умінь і мотивації вести здоровий спосіб життя, в тому 

числі обов’язкових і факультативних занять з репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ та 

споживання психоактивних речовин.  

Електронний курс складається з двох блоків, які, у свою чергу, містять навчальні модулі:  

 Блок 1 дає загальне уявлення про концептуальні та методологічні засади 

профілактичної освіти - мету, завдання, зміст, методики викладання: 

o Модуль 1: Теоретичні  засади профілактичної освіти 

o Модуль 2: Фізичний, психічний та соціальний розвиток дітей та підлітків (6-17 

років) 

o Модуль 3: Формування культури здоров’я 

o Модуль 4: Тематичний зміст ефективних профілактичних програм 

o Модуль 5: Методика викладання профілактичних програм 

o Модуль 6: Умови реалізації ефективних профілактичних програм 

o Модуль 7: Моніторинг та оцінка результатів 

 

 Блок 2 містить інформацію про статус, навчальні програми, зміст та умови викладання 

предмету «Основи здоров’я» з 1 по 9 класи включно, а також курсу «Захисти себе від ВІЛ» та 

інших курсів, передбачених обов’язковою та варіативною частинами базового навчального 

плану загальноосвітніх навчальних закладів України: 

o Модуль 8: Статус і нормативно-правове регулювання профілактичної освіти в 

Україні 

o Модуль 9: Обов’язкові та факультативні предмети профілактичного 

спрямування в Україні 

Робоча версія електронного курсу розміщено на сайті http://multycourse.com.ua.  

     

http://multycourse.com.ua/


 

 

4. Проект «НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ: ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗМІЦНЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ» (освітній компонент)»  

 

 
Час впровадження: підготовчий етап розпочато в 2014 році. 

Джерело фінансування: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Швейцарська 

агенція розвитку та співробітництва в Україні  

Партнери проекту: Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я 

України. 

Мета та завдання проекту:  

Мета проекту - розробка і впровадження в освітньому секторі України програм зміцнення 

здоров’я і профілактики неінфекційних захворювань, що відповідає першому напрямку 

стратегічного підходу ВООЗ щодо боротьби з НІЗ, а саме: «Сприяти розробці і впровадженню 

програм зміцнення здоров’я і профілактики захворювань на популяційному рівні».  

Завдання - розробка програми і інструментарію для підготовки педагогів і організації 

виховної роботи серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів відповідно 

до завдань, передбачених Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки. 

 
Короткий опис проекту та результати:  
Проект «Профілактика неінфекційних захворювань у школі» - це освітній компонент проекту 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Швейцарської агенції розвитку та 

співробітництва в Україні «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в 

Україні» в рамках політики «Здоров’я – 2020: основи європейської політики і стратегія для ХХІ 

століття». 

Проектом охоплено сім базових регіонів (Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, 

Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області та м. Київ).  

В 2014 році робочою групою з розробки плану дій щодо впровадження освітнього 

компоненту проекту ВООЗ «Профілактика неінфекційних захворювань у системі освіти» зроблено 

наступне:  

- проведено аналіз діючих програм та підручників з 

предмету «Основи здоров’я» у загальноосвітніх навчальних 

закладах в контексті профілактики неінфекційних 

захворювань; 

- розроблено концептуальну рамку плану дій щодо 

впровадження проекту з профілактики неінфекційних 

захворювань у системі освіти,  

- розроблено проект моделі валеологічної служби 

навчальних закладів (включаючи медично-санітарний 

компонент цієї служби);  

- проведено аналіз існуючих в системі освіти 

нормативно-правових документів з питань охорони 

здоров’я та профілактики. 

 



 

Фінансові результати діяльності фонду «Здоров’я через освіту» у 2014 році: 

 

Загальний обсяг фінансування фонду у 2014 році: 1 789 738,20 грн 

З них: 

фінансування за рахунок донорів – 986 738,20 грн (55,1%) 

з інших джерел - 803000,00 (44,9%) 

 


