
 
УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”  

 

НАКАЗ № 1-305  
 

м. Київ        “_14”________11___2014 р. 

 

Про проведення комплексу соціально-профілактичних заходів 

«Марафон «Студентські ігри» – 2014»  

         

З метою подолання негативних явищ у студентському середовищі та 

сприяння самореалізації студентської молоді, розвитку свідомого ставлення 

до свого здоров’я, популяризації здорового способу життя, творчого 

розвитку особистості студента та підвищення усвідомленості ризику  

захворювання на ВІЛ/СНІД та гепатити, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести комплекс соціально-профілактичних заходів «Марафон 

«Студентські ігри» – 2014» згідно затвердженого робочого плану 

проведення комплексу заходів (Додаток 1) та плану проведення тренінгів з 

питань профілактики ВІЛ/СНІДу (Додаток 2). 

2. Провідному соціологу відділу організаційно-виховної роботи 

Шаповаловій О. А. організувати проведення у період з 01.12.2014 по 

04.12.2014 року комплексу соціально-профілактичних заходів «Марафон 

«Студентські ігри» – 2014».  

3. Завідувачу поліклінічного відділення Шамардаку М. В. забезпечити 

роботу медичного персоналу під час безкоштовного анонімного експрес-

тестування на ВІЛ/СНІД, гепатити В і С студентів університету 

01.12.2014 року (за згодою).  

4. Начальнику відділу забезпечення інформаційної діяльності – Масмедійний 

центр Бажану Ю. П. забезпечити інформування студентів про проведення 

заходу «Марафон «Студентські ігри» – 2014». 



5. Заступникам деканів/директорів факультетів/інститутів з навчально-

виховної роботи провести роз’яснювальну роботу серед студентів та 

проінформувати їх про проведення комплексу тренінгових занять. 

6. Начальнику відділу організаційно-виховної роботи Злочевському В. М. 

здійснити аналіз результатів реалізації програми та підготувати звіт. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) Киричка П. О. 

 

 

 

Ректор        М. З. Згуровський 



 

Проект наказу вносить: 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи 

 

______________ П.О. Киричок 

    

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Перший проректор 

 

______________ Ю.І. Якименко 

 

Керуючий справами 

 

______________Я.Ю. Цимбаленко 

 

 

Завідувач поліклінічного 

відділення 

 

_______________ М.В. Шамардак 

 

 

Юрисконсульт________________ 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

ДП № _______ 

Надруковано в 1 примірнику 

на 7-ми аркушах 

 

Друкувала – Цюпак І.Г. 

тел. 406-80-45 

 

Розрахунок розсилки: 

Завірена паперова копія: 

1. Проректор ДНВР. 

Електронна копія: 

2. На розмноження (у всі підрозділи, 

які завізували даний наказ). 

3. Веб-сайт 

 

 



Додаток 1 

до наказу № 1-305 

від  14.11. 2014 р. 

 

Робочий план  

проведення комплексу соціально-профілактичних заходів   

«Марафон «Студентські ігри» – 2014» 
 

Дата Час 

Місце 

проведення 

заходу 
Опис заходу 

Відповідальні    

особи 

 

01.12.14 

 

10.00-13.00 Територія 

НТУУ «КПІ» 

(навчальні 

корпуси та 

гуртожитки 

університету) 

 

- Студенти-волонтери 

роздають інформаційний 

матеріал 

 

- Студенти-волонтери 

інформують про 

проведення експрес-

тестування на ВІЛ/СНІД та 

гепатити В і С в 

Студентській соціальній 

службі НТУУ «КПІ» 

Гончар Д.А. 

Цюпак І.Г. 

13.00-17.00 Студентська 

соціальна 

служба НТУУ 

«КПІ» 

Безкоштовне анонімне 

експрес-тестування на 

ВІЛ/СНІД, гепатити В і С 

  

Гончар Д.А. 

Цюпак І.Г. 

Цюпак О.М. 

Демарьов О. Г. 

Шевченко К.С. 

Гибало А.І. 

Ковальов В.І. 

02.12.14 10.00-12.00 Студентська 

соціальна 

служба НТУУ 

«КПІ» 

Тренінг з питань 

профілактики ВІЛ/СНІДу  

Шаповалова О.А. 

Гончар Д.А. 

Цюпак І.Г. 

 

03.12.14 12.00-13.00 Студентська 

соціальна 

служба НТУУ 

«КПІ» 

Попереднє тестування 

студентів щодо питань 

протидії захворюванню на 

ВІЛ/СНІД 

Шаповалова О.А. 

Гончар Д.А. 

Цюпак І.Г. 

13.00-17.00 Студентська 

соціальна 

служба НТУУ 

«КПІ» 

Участь студентів в 

Інтерактивній грі-виставці 

«Маршрут безпеки»  

Гончар Д.А. 

Цюпак І.Г. 

Цюпак О.М. 

Ярошик А.А. 

Шевченко К.С. 

Гибало А.І. 

Ковальов В.І. 

17.00-18.00 Студентська 

соціальна 

служба НТУУ 

«КПІ» 

Посттестування студентів 

щодо питань протидії 

захворюванню на 

ВІЛ/СНІД 

Шаповалова О.А. 

Гончар Д.А. 

Цюпак І.Г. 



04.12.14 12.00-14.00 Студентська 

соціальна 

служба НТУУ 

«КПІ» 

Підготовка до круглого 

столу з питань 

профілактики ВІЛ/СНІД за 

участю представників 

НТУУ «КПІ», МБФ 

«Міжнародного Альянсу з 

ВІЛ/СНІД в Україні», 

Представництво Фундації 

«Анти СНІД США в 

Україні» (AHF) в Україні, 

Німецького товариства 

міжнародного 

співробітництва (GIZ) та 

БО «Шлях до 

майбутнього» 

Шаповалова О.А. 

Гончар Д.А. 

Цюпак І.Г. 

14.00-16.00 Центр 

консолідації 

студентства 

НТУУ «КПІ» 

Круглий стіл з питань 

профілактики ВІЛ/СНІД 

Шаповалова О.А. 

Гончар Д.А. 

Цюпак І.Г 

Цюпак О.М. 

Дєдушкін Б.Ю. 

Шевченко К.С. 

Гибало А.І. 

Ковальов В.І. 

Панасюк О.А. 

 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи    П. О. Киричок 



Додаток 2 

до наказу № 1-305 

від  14.11. 2014 р. 

 

 

Сценарний план проведення тренінгу з питань профілактики 

ВІЛ/СНІДу 

 

Дата: 02 грудня 2014 р.  

Час: 10.00-12.00 

Місце: Студентська соціальна служба НТУУ «КПІ» 

Мета заходу: надання студентам інформації з питань профілактики 

ВІЛ/СНІДу та гепатитів В і С; набуття студентами практичних навичок по 

самозахисту при можливих ризикованих ситуаціях; ознайомлення з 

відповідними друкованими матеріалами (книжки, буклети, плакати, пам'ятки, 

відеоматеріали). 

 

10.00-10.15 – збір учасників тренінгу 

10.15-11.00 – надання інформації студентам щодо питань профілактики 

ВІЛ/СНІД 

11.00-11.30 – виконання тренінгових занять  

 

№п/п Зміст роботи 

Орієнтовна 

тривалість, 

хв. 

Ресурсне 

забезпечення 

1 

Гра-розминка «Чорні шнурки» 

Усі сидять на стільцях у колі, 

тренер – у центрі кола. Він 

пропонує помінятись місцями 

тих, у кого, наприклад, чорні 

шнурки. Завдання всіх учасників 

знайти собі місце, у тому числі і 

ведучому. Той, хто не знайшов 

собі місця на стільцях, стає 

ведучим. Вправа спрямована на 

розрядку, дає можливість 

побачити загальне, виявити 

фантазію). 

5 хв. - 

2 

Міні-лекція «Що таке ВІЛ/СНІД» 

В міні-лекції слід: 

- розшифрувати скорочення 

ВІЛ/СНІД; 

- розказати історію виникнення 

10 хв. 

Маркер, 

фліпчарт, 

папір А4 



хвороби; 

- дати інформацію про основні 

шляхи передачі ВІЛ від однієї 

людини до іншої; 

- розповісти чи можливо ВІЛ 

позитивній матері народити здорову 

дитину; 

- надати інформацію про те, чи 

лікується ВІЛ/СНІД сьогодні. 

3 

Вправа «Шляхи передачі ВІЛ» 

Тренер роздає картки з кожним 

твердженням про передачу ВІЛ 

учасникам вправи. Потім 

надписує два аркуші паперу: на 

одному – «Так», на другому – 

«Ні». Учасники розкладають 

картки відповідно до цих двох 

тверджень, а тренер детально 

обговорює кожне твердження. 

7 хв. 

Маркер, 

фліпчарт, 

папір А4 

4 
Міні-лекція «Що робити, якщо 

близька людина вражена ВІЛ?» 
8 хв. 

Маркер, 

фліпчарт, 

папір А4 

5 

Вправа «Великий та невеликий 

ризик зараження на ВІЛ/СНІД» 

Тренер проводить обговорення за 

наступними запитаннями: 

 Який ступінь ризику при 

статевих контактах? 

 Наскільки великий ризик при 

використанні одного шприца (в 

медичних цілях та при 

наркоманії)? 

 Наскільки Ви ризикуєте, якщо 

Ваші стосунки з 

другом/подругою побудовані на 

довірі? 

 Наскільки великий ризик при 

пірсингу, манікюрі, татуюванні? 

 Наскільки великий ризик, якщо 

Ви навчаєтесь разом з ВІЛ-

інфікованою людиною? 

 Чи повинна ВІЛ-інфікована 

людина залишати роботу? 

7 хв. 

Маркер, 

фліпчарт, 

папір А4 



 

 

11.30-12.00 – ознайомлення з відповідними друкованими матеріалами 

(книжки, буклети, плакати, пам'ятки, відеоматеріали). 

 

 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи         П. О. Киричок 

6 

Підсумки заняття 

Тренер ще раз повторює інформацію 

про основні шляхи передачі ВІЛ та 

засоби запобігання інфікуванню. 

3 хв.  


