
 

Просвітницько-профілактична програма „Кадр за кадром до 
здорового майбутнього” (розроблена для тренерів – фасилітаторів) 

 

Автори програми: Макаревич О., Бежан А., Романовська Д., Горук М. 
Запропонована програма розроблена як навчальний інструмент з ціллю підвищення 
активності підлітків, через особисте залучення до створення сюжетної (сценаріїв) 
лінії тематичних анімаційних роликів в техніці кадр за кадром, до пропаганди серед 
спільноти однолітків безпечної до здоров’я моделі поведінки.  
Мета програми: через залучення підлітків 11-14 років до створення сценарію та 
виготовлення анімаційних роликів з використання техніки Stop Motion, покращити 
рівень поінформованості з тематики попередження ВІЛ, туберкульозу й вірусних 
гепатитів та розвинути навички безпечної поведінки й здорового способу життя у 
молоді.  
Основні завдання програми: 
1. Сформувати у підлітків (учасників програми) установку на свідомий вибір 
здорового способу життя. 
2. Надати необхідну інформацію про шляхи передачі ВІЛ-інфекції, туберкульозу, 
вірусних гепатитів та правила безпечної поведінки в соціумі. 
3. Розкрити в учнів креативність, творчий потенціал та інші приховані ресурси 
особистості з метою активізації їх розвитку. 
4. Відпрацювати технічні навички фотозйомки, монтажу на комп’ютерній техніці. 
5. Корекція девіантної поведінки учнів, формування конструктивних моделей 
поведінки в ситуаціях ризиків. 
Форми роботи програми: 12 інтерактивних занять при арт-майстернях. 
Кількість годин: 24 години (1 заняття * 2 години). 
Загальна структура заняття:  
І Блок 30 хвилин.  
1. Вступ. Організаційний момент. 
2. Інформаційне повідомлення. Актуальність теми.  
ІІ Блок 30 хвилин 
3. Робота над створенням сюжетної лінії анімаційного ролику.  
ІІІ Блок 60 хвилин. 
4. Фотозйомка. Монтаж анімаційного ролику за заданою фасилітаторами – тренерами 
програми тематикою.  
5. Обговорення результатів та планів на наступну зустріч учасників арт-майстерні.  
Сформована група арт-майстерні може налічувати від 5 до 20 осіб. Учасники арт-
майстерні, на чолі із фасилітатором – тренером програми, самі обирають одну з 
технік стоп-кадру (перекладка, пластилінова анімація, предметна анімація, сипуча 
анімація, пексиляція, тощо) для створення анімаційного ролику з пропаганди 
безпечної до здоров’я моделі поведінки.  
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