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Про ВІЛ/СНІД відверто : інформ. список л-ри.- Вип. 7 / уклад. :
Л.Кравченко ; КЗ «Чернігів. б-ка для юнацтва» ЧОР, - Чернігів, 2016.- 17 с.
Інформаційний поточний список «Про ВІЛ/СНІД відверто» знайомить з
законодавством України, статтями з періодичних видань щодо ситуації
поширення захворюваності
на ВІЛ/СНІД в Україні і світі, причини
інфікування, діагностику, лікування, підтримку ВІЛ-інфікованих людей. Надає
інформацію про фонди, які протидіють розповсюдженню епідемії і фінансують
лікування хворих. Інформує про розробки виховних заходів, які стануть в
нагоді при проведенні профілактичної роботи серед юнацтва.
Список складається з двох розділів. У першому розділі надано
інформацію про відповідне законодавство. В другому згруповано статті
періодики про захворюваність на ВІЛ/СНІД і засоби запобігання смертельній
недузі .
Інформацію частково анотовано, а в середині розділів викладено в
алфавітному порядку. Відібрані джерела у межах 2008-2015 років. Доповнення і
оновлення здійснюється щороку.
Представлені інформаційні джерела знаходяться у фонді КЗ «Чернігівська
обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради. Рекомендовано
бібліотечним і соціальним працівникам, викладачам, молоді.

Укладач: Л.А.Кравченко
Комп’ютерна верстка: Л.А. Кравченко
Відповідальний за випуск: М.О.Латамарчук
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Законодавчі акти:
Україна. Закон. Про виконання програм Глобального фонду для
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні : Закон України від
21 черв. 2012 р. №4999-VI // Голос України.- 2012.- 20 лип. (№ 131).- С.6.
Україна. Закон. Про внесення змін до закону України "Про запобігання
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний
захист населення": Закон України від 23 груд.1010 р. № 2861-VІ // Голос
України.- 2011.- 15 січ. (№ 7).- С.12-13.
Україна. Закон. Про затвердження Загальнодержавної програми
забезпечення профілактики ВІЛ- інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки : Закон України від 19
лют. 2009 року №1026 // Уряд. кур’єр.- 2009.- 1 квіт.(№58).- В дод.: С.5-6.
Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України «Про запобігання
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний
захист населення» : Закон України від 14 квіт. 2009 року №1257 // Уряд.
кур’єр.- 2009.- 29 квіт.(№77).- С. 4.
Україна. Верховна Рада. Про Рекомендації парламентських слухань про
становище молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя": Постанова
Верховної Ради України від 3 лют. 2011 р. №2992-VI// Уряд. кур’єр.- 2011.- 2
берез. (№ 39).- С.9.
Україна. Президент (2010 - ; В.Янукович). Питання Державної служби
України з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань : Указ Президента України від 8 квіт. 2011 р. №441// Уряд.
кур’єр.- 2011.- 5 трав.(№ 80).- С.21-22.
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Положення про
Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і її
складу: Постанова Каб. Міністрів України від 6 лип. 2011 р.// Уряд. кур’єр.2011.- 22 лип. (№ 132).- С.12.
Україна. Кабінет Міністрів. Про єдину систему моніторингу та оцінки
ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛінфекції : Постанова Каб. Міністрів України від 28 груд. 2011 р. №1349// Уряд.
кур’єр.- 2012.- 18 січ. (№ 9).- С.10-11
Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу
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на 2014-2018 роки : Розпорядження Каб. Міністрів України від 13 трав. 2013 р.
№356-р. // Уряд. кур’єр. - 2013. - 19 черв. (№ 109). - С.12

Статті періодики:
Аргунова Е. ВІЛ - проблема, що стосується всіх: заняття для педагогів/
Е.Аргунова// Шк. психологу.- 2012.- № 3.- С. 29-32.- 3 назви.
Батова Г. СНІД: профілактика поведінкових ризиків : сцен. заходів /
Г.Батова // Шк. бібліотекар.- 2011.- № 10.- С. 14-25.- 33 назви.
Берзіня О. СНІД: знати, щоб жити : сцен. вихов. заходу / О.Берзіня //
Позакл. час. - 2009. - № 21. - С. 71-73.
Березкіна О. Небезпечні хвороби - під контроль ! // Чернігівськ. відом. 2015. - 2 груд. (№ 48). - С. 14.
Про нараду за участі голов. лікарів централ. район. та міських лікарень
Чернігівщини, присвячену боротьбі зі СНІДом та туберкульозом.
Березкіна О. ВІЛ-СНІД набуває в Чернігові жіночого обличчя /
О.Березкіна // Чернігів. відом. - 2013. - 24 лип. (№ 30). - С. 18.
Майже всі ВІЛ-інфіковані жінки дітород. віку, що загрож. народженням
від них ВІЛ-позитив. дітей.
Березкіна О. СНІД наступає на Чернігівщину /О.Березкіна // Чернігів.
відом. - 2010. - 17 берез. (№ 11). - С. 22.
Чернігівщина входить до десятки областей, де найбільш поширена ВІЛінфекція.Чому на Чернігівщині швидкими темпами поширюється ВІЛ/СНІД та
як цьому запобігти?
Бутченко М. Обратный отсчет / М.Бутченко // Корреспондент. - 2013. № 14. - С.34-36.
О деятельности международ. и укр. негосударственных организаций
противодействию распостранения ВИЛ/СПИДа в Украине.
Вертіль О. Допомога на боротьбу з ВІЛ/СНІДом / О.Вертіль //
Уряд. кур’єр.- 2009.-23 верес.-С.3.
Вітряк М. Через п’ять років у нас може бути епідемія СНІДу? / М.Вітряк
//Десн. правда.- 2008.-28 черв.(№72).- С.9.
4

На сьогодні у Чернігівській обл. офіційно зареєстровано 1419 ВІЛінфікованих, у 101 з них-СНІД. Серед зареєстрованих -197 дітей. Минулого
року від СНІДу померло 22 людей. Для того, щоб дізнатися про реальну
цифру, треба помножити названу кількість інфікованих на 10. Про це під час
засідання, організованого о’бєднанням «Трансантлантичні партнери проти
СНІДу» в партнерстві з Чернігівським прес-клубом реформ, повідомила Тамара
Кулицька, лікар-епідеміолог Чернігівського обласного центру профілактики і
боротьби з ВІЛ/СНІД.
Вонг Д. ВІЛ - більше не вирок // Чернігівськ. відом. - 2015. - 2 груд. (№
48). - С. 14.
Наведено дані звіту ООН від 24 листоп. 2015 р. про боротьбу з
ВІЛ/СНІД.
Габенко Л. СНІД і ми: сцен. заходу / Л.Габенко // Соціальн. педагог. 2014. - Квіт. (№ 4). - С.43-46.
Гармаш Н.О. Формування навичок здорового способу життя у школярів
/ Н.О. Гармаш // Шк. психологу.- 2011.- № 7.- С.32-38.
Глухенко В. Убережи себе від ВІЛ/СНІДу : тренінг з валеології /
В.Глухенко // Все для вчит. - 2013. - Верес. (№ 9). - С. 118-119.
Глуховський О. ВІЛ/СНІД – економічний аспект / О.Глуховський //
Уряд. кур’єр.- 2009.- 1 квіт.(№58).- С.16.
Скільки грошей потрібно на боротьбу зі СНІДом не відомо. Враховуючи
інфляцію (що найменше 15 %) доводиться констатувати відсутність позитивних
зрушень у боротьбі з епідемією навіть у разі стовідсоткового виконання урядом
бюджетних розписів.
Гобер С.
С.38-39.

ВІЛ наступає / С.Гобер // Укр. тиждень.- 2012.- 6 лип. (№ 27).-

Поширенню СНІДу в Україні сприяє розкрадання профільними
організаціями грантових коштів, необізнаність молоді та відсутність
держдопомоги.
Городиська Я. Врода проти СНІДу / Я. Городиська // Україна мол.2010.-19 берез.(№51).-С.2.
Всесвітньо відома топ-модель Адріана Карамбе закликала українців
активніше боротися зі смертельною недугою.
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Гордиенко О. Украина борется с ВИЧ/СПИДом. Поборет ли? /
О.Гордиенко // День.- 2012.- 30 нояб. (№ 219-220).- С.10.
Гревнєва С.В. Переможемо СНІД разом : сцен. // Позакл. час. - 2015. № 11. - С.28-29.
Громова В. Мама з особливими потребами / В.Громова // Пенс. кур"єр.2012.- 3 серп. (№ 31).- С. 14.
Про пенсіонерку, яка виховує 5 прийомних ВІЛ-інфікованих дітей.
Гуляев А. Ген легкомыслия // Вокруг света. - 2015. - № 12. - С. 52-59.
Про свої враження від перебування в Кенії, де рівень ВІЛ-інфекції за
спостереженнями складає 60-70%, розповідає лікар тропіч. медицини у складі
Словац. місіонер. орг.-ції Hope for Sick and Poor (Надія для хворих та бідних)
доктор О.Гуляєв.
Густіліна Ю. Школа самовиховання: програма виховних годин
козацького братств / Ю.Густіліна // Позакл. час. - 2013. - № 9-10. - С. 115.
Дейкун М. Через обізнаність населення до подолання епідемії : прес-тур
/ М.Дейкун // Чернігів. відом.- 2011.- 7 груд. (№ 49).- С. 22.
Йдеться про те як вберегти себе та свою сім'ю від ВІЛ/СНІДу.
Дзюба С. Право на щастя: до Всесвіт. дня боротьби зі СНІДом / С.Дзюба
// Десн. правда. - 2013. - 28 листоп. (№ 48). - С. 7.
Зиновьева А. ВИЧная проблема / А.Зиновьева // Моск. комсомолец в
Украине. - 2013. - 11-17 груд. (№51). - С.19.
Зіма В. «Майбутнє – без СНІДу : сцен. вихов. год. / В.Зима // Вихов.
робота в шк.- 2009.-№11.-С.49-52.
Зленко В. У Прилуках мруть від СНІДу / В. Зленко // Сіверщина.- 2010.15 лип.(№29).- С.3
Зорина О.В. ВИЧ/СПИД. Пути передачи, меры профилактики : урок /
О.В.Зорина // Все для вчит.- 2011.- №10-11.- С.67-69.
Зятьев С. Не такий страшний СНІД, якщо дотримуватись правил
безпечної поведінки / С.Зятьев //Дем. Україна.- 2008.- 28 листоп.(№47).- С.22.
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, від ВІЛ –
інфекції та СНІДу страждають понад 60 мільйонів землян, а близько 20-ти
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мільйонам ця хвороба вкоротила віку. Не обминула вона й Україну першого
ВІЛ- інфікованого у 1987 році. За даними Українського центру профілактики та
боротьби зі СНІДом, в Україні станом на 1 жовтня 2008 року офіційно
зареєстровано 136257 ВІЛ-інфікованих і 25651 хворих на СНІД. Більш ніж 14
тисяч померли.
Іваннікова Є. Знаємо більше – переможемо швидше : сцен.вихов. заходу
для уч. 8-11 кл. / Є.Іваннікова // Шк. світ.- 2009.- №19.- С.15-18.
Формування знань дітей про ВІЛ/СНІД, шляхи поширення ВІЛ-інфекції
та про те, як ВІЛ не передається.
Іщенко Г. Як подолати епідемію / Г.Іщенко // Уряд. кур’єр.- 2008.29 листоп.(№225).-С.9.
Це питання обговорювали нещодавно представники регіональних
відділень «Коаліція ВІЛ- сервісних організацій» у Донецькій, Одеській та
Івано-Франківській областях.
Жінки! ВІЛ полює на вас усе частіше
- 2 груд. (№ 48). - С. 5.

// Відомості Чернігівщини. - 2015.

Інформація про прес-брифінг, що відбувся 1 груд. 2015 р. в Чернігів.
облдержадміністрації та був присвячений запобіганню ВІЛ/СНІДу, важливості
просвітницької роботи задля подолання його епідемії.
Жура В. Не вирок, а діагноз /В.Жура // Уряд. кур’єр.- 2008.- 29
листоп.(№225).- С. 9.
У Чернігівській області, за останніми даними, на диспансерному
обліку перебуває 1586 ВІЛ –інфікованих. Із них 126- це хворі на СНІД. У
розрахунку на 100 тисяч населення відповідно 141 і 12 чоловік.
Зорина О.В. ВИЧ/СПИД. Пути передачи, меры профилактики: урок
ОБЖ / О.В. Зорина // Все для вчит.- 2011.- Квіт. (№ 10-11).- С.67-69.
Зубанич М. Ф. СНІД! Не залишимося байдужими! : сцен. вихов. заходу /
М.Ф.Зубанич //Позакл. час.- 2008.- №11.- С. 47-53.
Калачева Е. ВИЧ не дремлет! / Е.Калачева// Комс. правда в Украине.2011.- 9-15 дек.(№ 276).- С.28.
Что нужно знать о болезни, чтобы уберечь себя и своих близких от
заражения.
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Катриченко Т. «Позитивні» діти шукають батьків / Т.Катриченко //
Главред.-2009.- 28 верес.(№39).- С.32-34.
Нині під опікою держави перебуває 481 дитина з підтвердженим
діагнозом ВІЛ.
Ковальчук С. Твоє майбутнє : корекційно-вихов. заняття з профілактики
ВІЛ/СНІДу для уч. 9-11 кл. / С.Ковальчук // Соціальн. педагог. - 2013. - Черв.
(№ 6). - С. 13-28. - 7 назв.
Кожем'яка О.
Дискримінація хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих
людей: інтеракт. година спілкув. / О.Кожемяка // Класному керівнику. Усе для
роботи.- 2011.- Черв. (№6).- С.39-43.
Кокіна В. СНІД – проблема медична і… трудова / В.Кокіна // Уряд.
кур’єр.- 2008.- 6 груд.(№230).- С. 6.
Для довідки: За оперативною інформацією Українського центру
профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ, станом на 1 листопада 2008 року в
Україні офіційно зареєстровано 127973 випадки ВІЛ-інфекції. З них 20237діти. Загалом від СНІДу померло 14705 людей, у тому числі 247 дітей віком до
14 років. У світі 33,2 млн. людей за період 1980 року і до сьогодні вражені
ВІЛ\СНІДом. Близько 79 відсотків серед ВІЛ-інфікованих – люди
працездатного віку. На жаль, ця проблема не оминула і наше суспільство. За
оцінками експертів, ситуація в Україні належить до найскладніших у Східній
Європі. Щодня офіційно реєструються понад 50 нових випадків інфікування
ВІЛ.
Короденко М. Об’єднаймося проти СНІДу / М.Короденко
України.- 2009.- 24 берез.(№23).- С.2.

// Освіта

У Києві відбулася Всеукраїнська конференція «Багатогалузева стратегія
формування здорового срособу життя та профілактики ВІЛ-інфекції / СНІДу
серед дітей та молоді України».
Косинська О. Шлях до щастя / О.Косинська // Україна мол.- 2009.- 13
трав.(№83).- С.12-13.
У дитячому притулку буковинського священника, Героя України
Михайла Жара сироти з усієї України знаходять свою родину, стають на ноги
після вироків лікарів, а їхня любов тримає отця Михайла на світі. Виховується
38 ВІЛ-інфікованих дітей.
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Косяк Т. СНІД- сучасна проблема людства : урок / Т.Косяк // Шк. світ.2010.- № 40.- С.13-14.
Кулик Н. Первинна профілактика в чистому вигляді : автор. програми
курсів з валеології / Н.Кулик // Освіта України.- 2012.- 23 лип. (№ 30 ).- С. 8-9.
Кулікова Н. ВІЛ передається дружнім поцілунком ?.. : класна година
для уч. 7 кл./ Н. Кулікова// Шк. світ.- 2011.- Листоп. (№ 42).- С. 12-15.- 18 назв.
Про засоби запобігання інфікуванню.
Лисицына Е. Родители отсудили полмиллиона гривен за то, что их
ребенка инфицировали ВИЧ // Комс. правда в Украине. - 2013. - 5 июн. (№
120). - С.9.
Лисицына Е. Родители отсудили полмиллиона гривен за то, что их
ребенка инфицировали ВИЧ // Комс. правда в Украине. - 2013. - 5 июн. (№
120). - С.9.
Лугова Л. М. Обережно – СНІД /Л.М.Лугова // Чернігів. відом.- 2009.- 1
січ.(№1).- С. 20.
Україна знаходиться в стані епідемії з ВІЛ/ СНІДу.Така ж ситуація і в м.
Чернігові. Слід зазначити, що лише за 10 місяців поточного року в місті
виявлено 237 нових випадків ВІЛ-інфекції серед населення.
Ляка Н.А. Кожен і всі разом проти СНІДу : сцен. вихов. заходу / Н.А.
Ляка // Класному керівнику. Усе для роботи.- 2011.- Черв. (№6).- С.38-39.
Мазуровська О.В. Ризикована сексуальна поведінка молоді : сцен.
заходу для уч. 10-11 кл./ О.В.Мазуровська // Шк. психологу.- 2010.- №5.- С.3539.
Макаренко Н. Приреченість чи байдужість?/ Н. Макаренко // Молодь
України.-2010.-18 лют.(№18).-С.1-2.
Україна – лідер у Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІДу. За
підрахунками ВООЗ, ця кількість сягає майже півмільйона:тобто понад півтора
відсотка дорослого населення.Експерти застерігають : якщо цифра подолає
двовідсотковий бар'єр,почнеться незворотний відлік.
Макаренко Р.В.
Доки СНІД не зупинив нас... : вихов. година з
валеології для уч. 9-11 кл. /Р.В. Макаренко // Класному керівнику. Усе для
роботи.- 2011.- Черв. (№6).- С.33-37.
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Малкова И. «Резиновая броня» - лучшая защита от ВИЧ-инфекции /
И.Малкова // Факты и комментарии.- 2009.- 22 мая (№88).-С. 9.
Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» начал новую
информационной кампании по борьбе с беспощадной болезнью.

волну

Малкова И. Уникальные мобильные клиники отправились в регионы для
оказания помощи ВИЧ-позитивным детям / И.Малкова// Факты и
комментарии.- 2009.- 3 апр.(№59).- С.9.
Основатель фонда «АНТИСПИД» Елена Франчук и участники проекта
FASHION AID передали пяти региональным центрам борьбы со СПИДом
машины, оборудованные современной диагностической аппаратурой.
Мацегора К. Не кохайтесь, чорноброві, без...концтрацептивів /
К.Мацегора// Уряд. кур’єр.- 2010.- 9 жовт. (№ 188).- С.21.
Мельник І. На Чернігівщину ВІЛ-інфекція потрапила з Ефіопії /
І.Мельник // Чернігів. відом.- 2008.- 9 лип.(№28).- С. 7.
18 років тому її привіз чоловік, який працював в цій країні. Після
повернення він пройшов обстеження, під час якого і була виявлена інфекція.
Захворів чоловік через медичне втручання в Єфіопії. В 1993 році він помер від
се. рцево-судинної недостатності.
Миколюк О. Армія і СНІД / О.Миколюк // День.- 2008.- 17 жовт.(№187).С. 22.
Майже дев’ять років в Збройних силах України та міліції працює
спеціальна програма профілактики ВІЛ- інфекції.
Мяктінова Я. Профілактика негативних явищ серед молоді й підлітків :
метод. посіб. для вчит. / Я.Мяктінова // Шк. світ.- 2010.- серп. (№ 29).- С.1-59.
Назаренко В. І СНІД не спить, і ВІЛ не дрімає... / В.Назаренко // Десн.
правда.- 2012.- 9 черв. (№ 60).- С.3.
Нестеренко М. Ні – СНІДу! Захистимо себе самі! / М.Нестерук // Освіта
України.- 2009.- 27 лют.(№16).- С.5.
За темпами поширення ВІЛ-інфекції сьогодні Україна займає перше місце
в Європі. На жаль, ця сумна першість зберігається вже не один рік, забираючи
від нас за межу вічності тисячі співвітчизників.Тому дедалі більшу
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громадянську активність у боротьбі проти реальної загрози виявляє сьогодні
молодь.
Несторенко М.Л. Правільний вибір...: сцен.
М.Л.Несторенко // Позакл. час.- 2010.- № 11.- С.134-135.

вихов.

заходу

/

Новік Т. ООН: за 10 років у світі знизилося число хворих на СНІД /
Т.Новік // Деснянка вільна.- 2010.- 25 листоп. ( № 129).- С.3.
Околітенко Н. СНІД - фантом чи реальність? / Н.Околітенко, Н.Колбун //
Персонал Плюс.- 2008.- 8-14 лип.(№26).- С.5.
Бачення ситуації ВІЛ/СНІДу вченими світу. Міжнародна конференція в
Єкатеринбурзі (Росія) за участі відомих зарубіжних учених.
Олефіренко М. Дійшов і до села / М.Олефіренко // Наш край.-2009.-28
листоп.(№95-96).- С.7.
В статті є аналіз розповсюдження ВІЛ/ СНІДу по Україні, зокрема
Чернігівській обл.
Петренко О. ВІЛ / СНІД. Профілактика за 1 гривню з копійками
Деснянськ. правда. - 2015. - 22 січ. (№ 3). - С. 4.

//

Про асигнування протидії ВІЛ-інфекції, які передбачені бюджетом
Чернігів. обл. у 2015 р.
Петрова А. ВИЧ - эволюция в лечении // Моск. комсомолец в Украине. 2013. - 27 нояб. (№ 49). - С.16.
Пилипів О. Станція призначення - життя : сцен. усн. журн. /
О.Пилипів // Соціальн. педагог. - 2013. - Черв. (№ 6). - С. 48-50
Підгурська К. Про ВІЛ / СНІД: вкотре і відверто / К.Підгурська //
Позакл. час.- 2011.- № 11.- С. 55-60.
Що таке СНІД ? Хто повинен пройти ВІЛ-тест ? Як запобігти поширенню
вірусу ?
Подольська Р. Допомогти людям, що живуть з ВІЛ / Р.Подольська //
Уряд. кур’єр.- 2009.- 3 берез.(№ 38).- С.11.
Потужне стаціонарне відділення та клініко-діагностичну лабораторію
отримав Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом.
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Потапчук Н. Туберкульоз,СНІД та наркоманія атакують область /
Н.Потапчук // Чернігівщина.-2009.-22 жовт.(№43).-С.3.
Потапчук Н. Туберкульозу та ВІЛ/СНІДу оголошується війна /
Н.Потапчук // Чернігівщина.- 2009.- 1 жовт.(№40).- С.3.
Кількість зареєстрованих ВІЛ-інфікованих станом на 1 липня 2009 року
складає 1800 осіб, з яких 178 мають діагноз СНІД. Темпи приросту
захворювання – доволі високі і становлять 20-25%. Минулого року ВІЛінфекцію було виявлено у 1458 випадках, і у 1 півріччі поточного – 671.
Найвищі показники поширеності реєструються в Чернігові, Прилуках,
Талалаївському, Щорському і Прилуцькому районах.
Преподобна Г. СПИД - болезнь века : сцен. прес-конф. з валеології /
Г.Преподобна // Все для вчит. - 2013. - Квіт. (№ 4). - С. 43-46.
Приступа Е. Не где-то там, а рядом снами / Е.Приступа //Чернигов.
сем. газ.- 2008.- 27 нояб.(№48).- С. 5.
На сегодняшний день 62 ребенка города Чернигова состоят на учете как
носители ВИЧ- инфекции. 12 из них уже имеют этот статус на всю жизнь.
Редька Л. Твоє майбутнє - у твоїх руках : програма / Л.Редька // Позакл.
час. - 2013. - № 7-8. - С. 91-94.
Форм. навичок культ. поведінки та засад здоров. способу життя.
Рижкова Л. Як перемогти «Тайсона» / Л.Рижкова// Уряд. кур’єр.- 2009.26 берез.(№54).- С.13.
Це та кілька запитань,що виникли під час пресс-туру, організованого
Всеукраїнською мережею людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.
Романчук А.В. Пам'ятати, щоб жити : сцен. вихов. заходу з валеології /
А.В.Романчук // Шк. б-ка.- 2011.- № 1.- С.96-99.
Ротай Н. Тест на людяність / Н.Ротай // Україна мол.- 2008.- 2
груд.(№227).- С. 10.
Епідемія ВІЛ-СНІДу в Україні залишається прихованою не через
брак коштів, а через неправильне ставлення до хворих.
Ротай Н. Хвороба безвідповідальності / Н.Ротай // Україна мол.- 2009.-1
груд.(№224).-С. 11.
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Рылов А. СПИД идет в народ / А.Рылов // Природа и человек. ХХІ век. –
2009.- №4.- С.20-21.
Эпидемия СПИДа в России меняет свой характер. Если сначала она
разрасталась среди потребителей инъекционных наркотиков, то сейчас в
эпицентр эпидемии втягивается молодежь традиционной сексуальной
ориентации, не употребляющая наркотики и не вовлеченная в
коммерческий секс. Гетеросексуальная передача инфекции становится
самым быстрорастущим способом передачи вируса.
Седень П. Что-то надо делать с этим СПИДом... / П.Седень // Чернигов.
новости - «Семь дней».- 2011.- 28 июл. (№ 30).- С.11.
Коментар нарколога щодо розповсюдження у СНІДу у Чернігівській обл.
Міститься статистика хворих на СНІД у Чернігівській обл
Седнівець Л. «SOS! Врятуй Україну від СНІДу!» / Л.Седнівець //
Чернігів. відом.-2009.-2 груд.(№49)-С. 6.
Сергєєва К. Учися бути здоровим : година спілкув., 9-11 кл. /
К.Сергєєва // Шк. світ. - 2013. - Жовт. (№ 19). - С. 17-20.
Сидорова В. І СНІД не спить, і ВІЛ не дрімає.../ В.Сидорова// Десн.
правда.- 2010.- 9 жовт. (№ 112).- С.7.
Сищенко М. "ВІЛ-інфекція" : вікторина до Всесвіт. дня боротьби зі
СНІДом / М.Сищенко // Позакл. час. - 2013. - № 21-22. - С. 55.
Сищенко М. Проінформований - означає захищений : сцен. конкурс.
програми до Всесвіт. дня боротьби зі СНІДом / М.Сищенко // Позакл. час. 2013. - № 21-22. - С. 54.
Смирнова Е. "А мы тоже такие?"- спросила девочка, которую мама взяла
с собой на акцию в поддержку ВИЧ-позитивных людей/ Е.Смирнова// Факты и
комментарии.- 2010.- 7 дек. (№ 227).- С.5.
Снігур Н. Іще раз про СНІД : тренінг / Н. Снігур // Вихов. робота в шк.2011.- № 10.- С. 44-46.
Сніжна Ж. Зупинимо ВІЛ/СНІД! / Ж.Сніжна // Дем. Україна.- 2009.29 трав.(№21).- С. 22.
Ще 28 років тому світ не знав такої проблеми, як ВІЛ/СНІД. Нині це
питання охорони здоров’я глобального масштабу. Від часу своєї появи
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світова епідемія забрала життя 25 млн. землян. Розміщено 8 міфів про
ВІЛ/СНІД, які спростовують нашу уяву про передачу інфекції.
Стрибулевич Т. Життя у світі,де є СНІД : сцен. освіт. гри /
Т.Стрибулевич // Шк світ.-2009.-№42.- С.16-17.
Стрюкова К.О.
Знати, діяти, жити: сцен. уроку-конференції /
К.О.Стрюкова // Все для вчит.- 2011.- Квіт. (№ 10-11).- С.49-50.
Украинцы чаще всего инфицируются ВИЧ через незащищенный секс.
Только каждый второй ВИЧ-больной знает о своем диагнозе // Ваша судьба. 2013. - 5 дек.(№ 49). - С.5.
Усова О. Цього не треба боятися – це треба знати : сценарій
інтерактивного профілактичного заходу проти наркоманії та ВІЛ/СНІДу /
О.Усова, О.Жос // Шк. світ.- 2011.- Листоп.(№43).- С.13-15.
Йдеться про формування відповідальної поведінки.
Черенько С. Ситуація складна, але не безнадійна / інтерв'ю з головою
Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції ( СНІДу) С.Черенько провів Сергій
Зятьєв // Дем. Україна.- 2010.-12 берез.(№10).- С. 22
Держава докладає зусиль, щоб призупинити захворюваність українців на
ВІЛ-інфекцію та СНІД.
Чернякова О. Береженого Бог береже.../ О.Чернякова// Десн. правда.2010.- 7 верес. (№98).- С.3.
Чимирис М.
"Мне 14. У меня ВИЧ. Я не хочу жить" / М.Чимирис //
Комс. правда в Украине.- 2012.- 17 июл. (№ 153).- С.15.
Украина - лидер Европи по количеству людей, живущих с вирусом
иммунофефицита, среди которых есть несколько тысяч детей.
Шаніна Н. Діяльність шкільного бібліотекаря щодо популяризації
здорового способу життя / Н.Шаніна // Шк. бібліотекар.- 2011.- № 11.- С. 14-27.
Шаинян К.
Прививка ВИЧ : лучше плохо, чем никак / К.Шаинян //
Вокруг света.- 2012.- № 6.- С.16.
О том, что такое 31% защиты от СПИДа и зачем нужны такие вакцины?
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Ширай Р. Чернігів приєднався до акції «SOS! Врятуй Україну від
СНІДу!» : 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом / Р.Ширай //
Деснянська правда вільна.- 2009.-3 груд.(№28).-С.9
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