
Анкета «Моє ставлення до ВІЛ-інфекції» 
Із перелічених життєвих цінностей виберіть одну, найважливішу для вас: 

а) цікава робота; 

б) матеріально забезпечене життя; 

в) щасливе сімейне життя; 

г) г) здоров’я; 

д) д)свобода у вчинках і діях; 

е) е) свій варіант. 

Яка ситуація стосовно ВІЛ-інфекції в Україні: 

а) благополучна; 

б) неблагополучна; 

в) не замислювався. 

Чи допускаєте ви для себе можливість зараження ВІЛ-інфекцією? 

а) так; 

б) ні; 

в) сумніваюся. 

Чи робите ви висновок про здоров’я людини за її зовнішнім виглядом? 

а) так; 

б) ні; 

в) іноді. 

Назвіть шляхи передачі ВІЛ-інфекції: _____________________________________________________ 

Оцініть ризик зараження ВІЛ-інфекцією під час внутрішньовенного введення наркотиків: 

а) високий;  

б) низький; 

в) не знаю. 

Де можна обстежитися на ВІЛ-інфекцію? 

а) у поліклініці; 

б) у медичному пункті навчального закладу; 

в) у центрі профілактики СНІДу; 

г) г) у нашому місті немає таких місць; 

д) д) не знаю. 

Наскільки важлива для вас інформація про СНІД? 

а) дуже важлива; 

б) не завадила б; 

в) в) не замислювався про це; 

г) г) не цікавить взагалі. 



Із яких джерел ви одержуєте інформацію про ВІЛ/СНІД?______________________________________ 

Чи розмовляли ви з однолітками про проблему ВІЛ/ СНІДу? 

а) так; 

б) ні.  

Чи є у вас необхідний рівень знань та інформація для бесіди про ВІЛ- інфекції? 

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

Хто має говорити про ВІЛ-інфекцію і СНІД? 

а) педагоги; 

б) лікарі; 

в) батьки. 

Як ви гадаєте, з якого віку необхідно давати інформацію з проблеми ВІЛ/СНІДу?___________________ 

Чи досить у вас знань, щоб уникнути зараження ВІЛ-інфекцією? 

а) так; 

б) ні;   

в) не знаю. 

Чи дотримуєтесь ви застережень, щоб уникнути зараження ВІЛ? 

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

Якщо так, то: 

а) завжди; 

б) від випадку до випадку; 

в) не знаю.  

Куди і до кого ви звернетеся за допомогою щодо проблеми ВІЛ/ СНІДу, якщо виникне в цьому 

необхідність?__________________________________________________________________________ 

Як ви гадаєте, якщо у вас виникне якась особиста проблема, чи захоче ви розповісти про неї батькам. 

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

Яку інформацію ви хотіли б одержати додат-

ково?__________________________________________ 


