
Каталог відеоматеріалів
01 Соціальна робота з розумово відсталими клієнтами.

     Відеофільм про роботу соціального працівника із людьми зі зниженим 
інтелектом.

02 Психодіагностика: перші кроки.
    3-й фільм відеотеки учбових фільмів по методам реабілітації дітей. Про 
навчання     дітей правильно емоційно реагувати на стимули.

03 Кожний має право...  жити.
  Фільм розповідає про основне право людини – право на життя, а також 
про інші права та свободи.

04 Профілактика депресій у дітей та підлітків.
2-й фільм відеотеки учбових фільмів по методам реабілітації дітей. Фільм 
присвячений причинам виникнення депресій, а також розповідає про 
шляхи виходу з кризових ситуацій.

05 Нейро – лінгвістичне програмування.
06 Перший крок школи соціальної роботи(англ.).

Tacic – це програма, розроблена Європейським Співтовариством для 
Нових Незалежних Держав, з метою сприяння розвитку гармонійних та 
міцних економічних та політичних зв'язків між Європейським 
Співтовариством та цими країнами – партнерами. В 1994 р. ще однією 
країною – партнером Tacic стала Монголія.

07 Діти без любові(англ.).
Фільм відображає паралельний розвиток дитини із родини та дитини із 
дитячого будинку.

08 Жертва.
Фільм розповідає про торгівлю людьми.

09 1)Куплені та продані.
“Ла Страда”. Програма попередження торгівлі жінками в країнах 
Центральної та Східної Європи.

2)Кожній дитині справжню домівку.



Проект: “Комплексна допомога дітям та родинам.”
10 Харківська область, місто Красноград.

Досвід Красноградського РЦССМ.

11 1)Супутник планети Здоров’я.
Про молодих людей які обрали здоровий спосіб життя.  Становлення 
сексуальності.

2)Взаємодія соціального працівника з 
клієнтом.
Учбовий фільм по курсу “Теорія і практика соціальної роботи”.

12 1)Соловейко.
 2)Храм душі людської.
(Трансплантація органів; сатаністи; клінічна смерть).   

13 Письмо в бутылке
Романтическое послание в бутылке отправляет женщину в долгое 
путешествие на поиски мужчины, который написал его. (100 минут).

14 1) «Украинский EXPORT» (хр.26.17)
   2) “В пошуках втраченого щастя”. ( хр. 26.17)
   3) “Осторожно: наркомания”. ( хр.20 мин.)
   4) “Вне закона” (проф. наркомании). ( хр.14.17 )
   5) Профілактика ВІЛ/СНІД ( хр.12 мин.)
   6) “Не убий”
   7) “Безмолвный крик”
   8) “Сказание о житие”.

15 1) “Нерожденные дети хотят жить” (30 мин.)
   2) Жизнь до рождения ( 20 мин.)
   3) Клипы УАПР “Защитник”, “Спальня”, “ВВ”, Такие дела”.

16     Алкоголь не так безобиден, как кажется.
       Третий профилактический образовательный фильм, изданный 
центром “Эскейп” в контексте профилактической программы в Черкасской 
области под названием  «Новые подходы в профилактике зависимости от 



психоактивных веществ в Черкасской области».
17 Не дури себя.

       Подростки откровенно рассказывают о своем опыте употребления 
конопли и других наркотиков.

18     Если бы я знал раньше.
       Фильм, в котором родители наркозависимых детей рассказывают о 
том, как они обнаружили, что их дети употребляют наркотики, и какова 
была их реакция.

19 Табак – месть индейцев Arawaks.
       Фильм является одним из инструментов в проведении 
профилактических занятий по проблеме табакокурения.

20 Видеосериал «В фокусе – семья» с участием
1) «Воспитание  своевольного ребенка» (63 мин.)

В видеосюжете рассматривается неуправляемое поведение 
своевольного ребенка и даются советы родителям, как вести себя в этой 
распространенной ситуации, применяя осторожную, но эффективную 
систему воспитания дисциплиной.

2) «Воспитание характера ребенка без подавления 
личности» (60 мин.)
В  этой части родители узнают о том, как воспитать в детях чувство 
ответственности и разрешить им, в разумных пределах, быть 
независимыми.

21 “Якщо я не повернусь...” (2 г. 3 хв.)
Цей фільм створено за фінансової підтримки  Агентства США з 

Міжнародного розвитку (АМР США) у рамках ініціативи із запобігання 
торгівлі людьми.

Фільм про долю дівчат, які потрапили за кордон на заробітки.
1 частина (46 хв.)
2 частина (39 хв.)

       3 частина (35 хв.)



22 Куплені та продані.
“Ла Страда”. Програма попередження торгівлі жінками в країнах 
Центральної та Східної Європи.

23 Ассоциация Малькольма Брауна представляет фильм о теории и 
практики социальной работы, истории социальной работы.
Фонд НОУ-САУ представляет фильм о практике социальной работе 
(Киево-Могилянская Академия).

24 Рішення
Учебная прогамма “Молодежь на перепутье”.Фильм рассказывает о 
заражении ВИЧ/СПИДом, как избежать венерических заболеваний и 
СПИДа.

25 Атомпрофсоюз: 10 лет в пути (1992-2002).

26 Романчик О. Дорога серця.

27 Ми такі як всі. (сприяння правам дітей з особливими потребами)

28 Мачеха: Джулия Робертс в фильме Криса Коламбуса.
После развода у Люка и Джеки Харрисон сохранились хорошие 
отношения, их дети Анна и Бен смирились с этим обстоятельством. Они 
живут попеременно то с мамой, то с папой. Но спустя три года в жизни 
папы появляется молодая женщина по имени Изабель. Через некоторое 
время она переезжает к нему в квартиру, оказавшись в одном доме с 
детьми. Изабель много времени уделяет воспитанию и делает все 
возможное, чтобы Анна и Бен не чувствовали себя неуютно. Но у нее 
есть любимая работа, которой она не собирается жертвовать ради детей. 
А это не особенно радует Джеки.  Разгорается конфликт, который 
усугубляется еще одним страшным обстоятельством.

29 Слезы мака   (38 мин.).
(о наркомании).

30 Права детей ( 12 фильмов по 13 мин.)
На русском языке.



31 Ми такі як всі. (сприяння правам дітей з особливими потребами)

32 Право на освіту (13 хв.)
Фільм виготовлено в рамках проекту “Реалізація людських прав через 
загальнодоступну освіту”, що фінансується Фондом прав людини 
Міністерства Закордонних Справ Великої Британії за сприяння 
Навчально-Реабілітаційного центру “Джерело” та Всеукраїнського Фонду 
“Крок за кроком”.

33 Way of the Heart (21 хв.) (на англ. мові)
 (присвячується дітям з особливими потребами)

34 We Are All the Same (на англ. мові)
(сприяння правам дітей з особливими потребами)

35 Дорога серця ( 21 хв.)
Цей фільм посвячується нашим учителям і друзям – неповносправним 
розумово та великих серцем – з вдячністю за глибину їх любові та красу 
танцю їх життя, яким вони відкривають усім нам дорогу серця...

36 Небезпечно! Наркоманія (39 хв.)
Документальний фільм про профілактику наркоманії.

37 Що ти знаєш про себе (40 хв.)
“За” та “Проти” початку статевого життя у підлітковому віці.

38 Обстеження молочних залоз (22 хв.)
В фільмі розповідається про основи обстеження молочних залоз на 
наявність ракових пухлин. Само обстеження молочних залоз. Як запобігти 
раку молочних залоз.

39 1)Катрусине серце (12 хв.)
Документальний фільм присвячений проблемі наркоманії.
2) Затишшя (16 хв.)
Поширення наркоманії та ВІЛ-інфекції у м. Кисловодськ.
3) Фільм про дитяче отруєння. Інтерв’ю лікарів ОХМАДЕТА стосовно 
дитячої токсикоманії (7 хв.)



4) Документальний фільм про життя чоловіка, який через наркотики 
потрапив до в’язниці та знайшов спасіння у вірі до бога (6 хв.)

5) “Свічадо” – науково пізнавальна програма (19 хв.)
Документальний фільм про наркоманію.

40 1) Тютюнові міфи (22 хв.)
Розвіювання 10 міфів про тютюн.
2) “Час молоді” (30 хв.)
Фільм присвячений проблемі поширенню наркоманії у молодіжному 
середовищі.
2.1) “Сповідь” (18 хв.)
Документальний фільм про життя наркозалежного підлітка.
2.2) “Рок та наркотики” (6 хв.)
Музиканти діляться своїми поглядами стосовно проблеми наркоманії.
3) “Час молоді” (23 хв.)
3.1) “Історія Дора” (12 хв.)
Документальний фільм у якому розповідається про долю хлопця з яким 
через алкоголь стався нещасний випадок.
3.2) “Чи є у нас майбутнє?” (11 хв.)
Молоді люди діляться своїми думками стосовно фільму “Історія Дора”.
4) “Час молоді” (17 хв.)
Фільм присвячений роботі Дружньої клініки для молоді та таким 
проблемам як: початок раннього статевого життя, небажана вагітність та 
поширення ЗПСШ серед підлітків.

41 Про шкідливість аборту («Нерожденные хотят жить») (29 хв.)
Фільм присвячений штучному пририванню життя ненароджених дітей.

42 Про статеве виховання
1) «Від хлопчика до чоловіка» (15 хв.)
Фільм розповідає про зміни в організмі під час статевого дозрівання.
2) «Від дівчинки до жінки» (15 хв.)
3) «Вагітні підлітки – турбота про них» (24 хв)
Фільм розповідає як може змінитися життя молодої людини під час 



незапланованої вагітності.
43 ВС-ролики

1) «СНІД стосується кожного»; (19 хв.)
Рекламні ролики, направлені на профілактику ВІЛ/СНІД та ЗППСШ.
«Благодійна музична акція до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом»; (11 хв).
2) У часники: «ВВ»; «Океан Ельзи». Загальна тривалість 30 хв.

44 Тестування дитини з ДЦП (Індія) (10 хв.)
45 Дивись на мене як на рівного (10 хв.)
46 Особа у візку  і незрячий проводить аудит (10 хв)
47 Museum 1996

Незрячі і глухі з малими дітьми (10 хв)
48 Концепція обслуговування пасажирів з особливими потребами 

(10 хв)
49 Табір активної реабілітації Львів 2002 (10 хв)

 (День відкритих дверей. Екскурсія)
50 Неповносправні і вибори (10 хв).
51 Неповносправні і вибори (22хв). (на англ. мові)  
52 Help / us help the children (1997) (22 хв)
53 My left foot(1год. 40 хв)
54 Участь неповноправних у виборах (Діти-інваліди) (10-15 хв)
55 Это моя жизнь (дети-инвалиды)
56 Accessible doors «Доступные двери» (фильм по детям-инвалидам)
57 Форест Гамп

Захоплюючий, глибокий, дуже добрий та зворушливий фільм, розповідає 
від особи головного героя Фореста Гампа, божевільної сумирної людини з 
благородним та відкритим серцем, історію його незвичайного життя. 
Фантастичним чином він перетворюється на відомого футболіста, героя 
війни, процвітаючого бізнесмена. Він стає мільярдером, але залишається 
таким же нелукавим, нерозумним, та добрим. На Фореста чекає постійний 



успіх у всьому, а він любить дівчину, з якою товаришував у дитинстві. Але 
взаємність приходить надто пізно. Фільм справедливо отримав кілька 
“Оскарів”, у тому числі “Оскара” за кращу картину року.

58 Предотвращение торговки людьми: видеоприложение  к учебно-
методическому пособию “Предотвращение торговки людьми”
Фільм рекомендуется использовать для иллюстрации материала учебно-
методического пособия, организации дискуссий других методов 
интерактивного обучения. Видеоприложение состоит из шести 
десятиминутных фильмов.
Фильм 1. «Третье тысячелетие – рабство существует». Фильм 
раскрывает актуальность проблемы торговли людьми.
Фильм 2. В фильме показаны основные способы вербовки граждан и 
рассматриваются пути предотвращения торговли людьми.
Фильм 3. «Знание законов тебя защитит». В фильме представлена 
информация о международном и национальном законодательстве (на 
примере Украины)  относительно предотвращения торговли людьми.
Фильм 4. «Преступление можно предотвратить». Фильм содержит 
рекомендации для тех, кто собирается выезжать за границу с целью 
обучения, работы, отдыха или бракосочетания с гражданами иностранных 
государств.
Фильм 5. «Если вы в беде – обратитесь за помощью». Фильм посвящен 
деятельности органов государственной власти, неправительственных и 
международных  организаций, которые  оказывают помощь пострадавшим 
от торговли людьми.
Фильм 6. Фильм обобщает содержание предыдущих серий, рассказывает 
о деятельности правоохранительных органов относительно 
предотвращения торговли людьми.

59 «Хай завжди буде мама»:«Проект благодійного товариства 
«Джерела»
Профілактика ранньої інституалізації  дітей із синдромом Дауна віком від 0 
до 5 років



60 Соціальна робота зрозумово відсталими людьми: досвід роботи 
благодійного товариства «Джерела».

61 «В поисках эпидемии…»
Очерк о жизни обитателей «дома малютки», в котором воспитываются 
ВИЧ- инфицированные дети. Она никогда не видели своих родителей, да 
и на мир могут смотреть только из окон изолятора. Помимо общей для 
цикла темы – привлечь внимание к детским проблем, в фильме 
доминирует и тема глобальной угрозы нашествия СПИДа.

62 «Торжество»
Событийный фильм-размышление посвященный столетию Александры 
Деревской, усыновившей 48 детей. Юбилей – повод рассказать о судьбах 
сегодняшних сирот. Многие проблемы по усыновлению детей, защите их 
прав, трудоустройствах  после окончания школ остаются в третьем 
тысячелетии на уровне послевоенного СССР. В фильме также 
рассказывается о реальной истории Деревской, у которой при жизни 
отобрали более десяти усыновленных детей. А когда она умерла от 
инсульта, она стала еще одним идеологическим образцом советского 
человека – матерью-героиней.

63 «Животное по имени «Человек» Часть І; Часть ІІ
64 Жертва мовчання 

Фільм складається з шести частин:
Частина 1. “На межі”, висвітлює причини, які спонукають жінок до 
пошуку працевлаштування за кордоном. Для молодих жінок, які 
часто опиняються за межами ринку праці, життя, справді, часом 
здається безвихідним.
Частина 2. “У пошуках синього птаха” демонструє способи 
вербування жінок. Це може бути оголошення в газеті або 
пропозиція від випадкових знайомих або навіть від “друзів” за 
спокусливими обіцянками працевлаштування за кордоном.
Частина 3. “Мене практично немає” показує реалії, з якими жінки 



стикаються за кордоном. Перебуваючи у повній залежності від
“власника”, вони зносять погрози, ґвалтування, фізичне та психічне 
насильство, ізоляцію від суспільства.
Частина 4. “Кримінальне павутиння” привертає увагу до проблеми 
торгівлі людьми як складової транснаціональної організованої 
злочинності та її протидії з боку правоохоронних органів України.
Частина 5. “Повернення” показує тернисті шляхи повернення в 
Україну потерпілих, їх біди та переживання. Висвітлює роль 
громадських, міжнародних та урядових організацій в наданні їм 
допомоги.

Частина 6. “Що буде завтра” присвячена долям потерпілих жінок 
після повернення додому.

65 1) Наркоманія: це хвороба, від якої ніхто не застрахований
2) Свобода
3) Рішення
4) Мультиплікаційні фільми про Конвенції 
5) ООН про права дитини

66 1) Осторожно – наркомания
2)  Инъекция
3) Вирамун (надежда в борьбе со СНИДом)
4) Не убий
5) Слезы мака

67 1. Введение в организацию и проведения семейных групповых 
совещаний
(18 мин.)
2. Поверь в себя (50 мин.)
3. «Наближення» фільм, що закликає людей об’єднати зусилля 
задля протидії протидії епідемії СНІДу.

Теми та сюжетні лінії фільму охоплюють широкий спектр питань 



глобального досвіду з проблем СНІДу – за участю людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІДом, різного суспільного становища, дітей, хворих на СНІД, 
сиріт та тих, хто про них дбає; а також лікарів, медсестер та 
соціальних працівників; борців за права людини; відомих вчених, 
економістів, дослідників, урядових лідерів та керівників НДО. 
Основними темами фільму є першопричини СНІДу; Зв’язок між 
здоров’ям, гідністю, правами людини та всесвітня потреба в дії, 
співчутті та відданості заради протидії тому, що стало 
найстрашнішою епідемією в історії людства.

68 Ночной саксафон
69 Сахарный  диабет. Знай  что делаешь
70 Личный   взгляд   на  человеческую  жизнь.
71 «Реквием по мечте» (художественный фильм о наркомании)
72 «Безпечний секс? НІ!»  (5 хв) 

Хай стриманість примусить твоє серце битися частіше, зате воно 
буде битися довше.
«Людське життя – найголовніше чудо» (30 хв.)
Фільм для більш детального ознайомлення з розвитком дитини до 
моменту її народження.
Науково-популярний фільм, створений з метою викладання.

73 «Мотивационное интервьюирование лиц, употребляющих 
инъекционные наркотики»: Учебный фильм-пособие
Фильм-пособие подготовлен по материалам тренинга 
«Мотивационное интервьюирование лиц, употребляющих 
инъекционные наркотики, и психологическая поддержка людей, 
живущих с ВИЧ», который был организован и проведен в январе 2004 
г. Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД в Украине при 
поддержке Агенства США по международному развитию и 
Управлению по наркотикам и преступности ООН.



74 „Наближення”
Фільм Роберта Білхаймера про ВІЛ/СНІД, який може змінити ваше 
життя. Теми та сюжетні лінії фільми охоплюють широкий спектр 
питань глобального досвіду з проблем Сніду – за участі людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІДом, різного суспільного становища, дітей, хворих 
на СНІД, сиріт та тих, хто про них дбає; а також лікарів, медсестер 
та соціальних робітників; борців за права людини. Основними 
темами фільму є першопричинами Сніду; зв’язок між здоров, 
гідністю і правами людини та всесвітня потреба в дії, співчутті та 
відданості заради протидії тому, що стало найстрашнішою 
епідемією в історії людства.

75 Безпечний секс? (5 хв.)
Хай стриманість примусить твоє серце битися частіше, зате воно 
буде битися довше!
Людське життя – найголовніше чудо (30 хв.)
Фільм для більш детального ознайомлення з розвитком дитини до  
моменту її народження. Науково-популярний фільм, створений з 
метою викладання. 

76 Куплені та продані
Міжнародна організація праці вважає торгівлю людьми формою 
примусової праці і однією з найгірших форм дитячої праці та 
експлуатації працівників-мігрантів, а також проблемою умов праці, 
особливо коли у невигідному становищі опиняються жінки та діти. 
МОП вважає за необхідність надавати дітям можливість навчатися, а 
членам їхніх сімей мати доступ до гідної праці, достатнього доходу 
та безпеку.

77 „Там, где нет детских садиков”
Этот фильм склонит вас к тому, чтобы заняться образованием 
маленьких детей, мы приглашаем к сотрудничеству



78 «Светлый луч» (15 мин.)
О практике профессиональной реабилитации инвалидов

79 «Воспитание на основе здравого смысла» (1 час.)
(наблюдение и описание поведения детей) 

80 1) Загадки человеческого тела (1, 2 ч.)
2)           Кто качает колыбель

81 «Мать и мачеха»  (75 мин.)
Однажды в доме Прасковьи появляется Катерина и заявляет, что она 
мать девочки, которую Прасковья взяла в детдоме девять лет назад
«Мачеха» по одноименной повести М. Халвиной (85 мин) 
В семью Павла Олеванцева неожиданно приходит известие, что 
осиротела его дочь от другой женщины. О существовании девочки 
Павел не знал, не могла об этом знать и его жена… Непросто 
решиться принять ребенка в свой дом. Но гораздо труднее 
окажется расположить девочку к себе, вернуть ей радость детства и 
веру в то, что она не одинока

82  «От зачатия и до рождения»
83 «Семья от А до Я» (2часа 15 мин.)

Вступительное слово главного акушера-гинеколога Министерства 
здравоохранения Украины

84 1. Круглий стіл „Покращення якості соціальних послуг дітям, сім’ям 
та молоді: можливості громади Бердичева” 
2. Тренінг „Сучасні підходи у сфері охорони громадського здоров’я 
та його популяризації”
3. Круглий стіл  „Результати опитування громади м. Бердичева 
щодо проблем дітей, сім’ї та молоді”
(Ресурсний центр ім. А. Муравйова-Апостола)
4. семінар „Здоров’я – моя цінність” (13-14 червня 2005 року м. 
Бердичів)



5. семінар „Соціально-профілактична підтримка ВІЛ-інфікованих 
дітей та їх сімей у громаді” (10-11 жовтня 2005 року м. Бердичів)
6. заключний круглий стіл „Покращення якості соціальних послуг 
дітям та сім’ям у громаді: досягнення громади м. Бердичева” (18 
жовтня 2005 року м. Бердичів)

85 „Разом до гармонії”
Фільм „Разом до гармонії” є додатком до інтегративної 

просвітницької програми для батьків та спеціалістів „Розвиток дитини 
раннього віку: разом до гармонії”, що розроблена спеціалістами 
Християнського Дитячого Фонду в рамках проекту „Залучення членів 
місцевих громад до впровадження адаптованої програми розвитку 
дітей раннього віку партнерської організації NIPPA (Північна Ірландія): 
сприяння першим крокам” за підтримки Представництва Дитячого 
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

86 „ Більше часу для головного”
Навчальний відеофільм з менеджменту часу
„Слово надається тобі”

Навчальний фільм з техніки презентації
87 -„Помнить чтобы  жить” Киев (30 мин.)

-„Помнить чтобы  жить” Львов (3 мин.)
-„Помнить чтобы  жить” Одесса (9 мин.)
-„Помнить чтобы  жить” Симферополь (4 мин.)
- „Уличное телевидение” (1 Час)
- XIV Интернациональная СПИД-конференция в Барселоне (1 
час)
- Летний терапевтический лагерь для ВИЧ и наркозависисмых. 
Полтавская область, июль-август 2002 года

Организаторы: Клуб „Квітень” Всеукраинская Сеть ЛЖВ (1 час)
88 1) Право на сім’ю



2) Освітній канал „Коли єднаються долі” (35 хв.)
3) Магнолія – TV (Київ – прийомні сім’ї)

89 Лекция В. В. Столина о коммуникативных умениях. (150 мин.)
90 Случай из практики ювенальной юстиции. (20 хв.)
91 Залишки на піску.

Международная конференция «Предотвращение торговли 
людьми: экономические проблемы и пути их решения», Киев, 21-22 
октября 2002года

92 Проблеми розповсюдження та профілактики СНІД/ВІЛ у 
молодіжному середовищі.
1. Відео матеріали Білоруського республіканського центру 
профілактики СНІД:

- „Безпечний секс” 45 с.
- „Покупець” 100с.
- „Вони його не лякаються” 170 с.
- „Луна” 30 с.
- „Знайомство” 30 с.
- „Люби життя” 10 с.
- „Острів” 80 с.
- „Кафе” 10с.
- „Аеропорт” 170 с.
- „Метро” 70 с.
- „Поліклініка” 70 с.
- „На пляжі” 43 с.
- „Аптека” 75 с.
- „Випадок з доктором Ватсоном” 88 с.
- „Парк” 105 с.
- „Розмова з матусею” 175 с.
- „Профілактика СНІД” 600с.



- „Я знаю для чого презерватив”  120 с.
- „Зустріч на дорозі”  125 с.
- „СНІД та наркоманія” 50 с.
- „СНІД передається – СНІД не передається” 85 с.
- „СНІД, наркоманія, сім’я” 45 с.

2.    Відео матеріали представлені на конкурс ЮНІСЕФ:
      -  Телепрограма „Клятва Гіпократа” (про наркотики та СНІД, 

розповсюдження ВІЛ-інфекції, про тютюн та паління) – 20 хв.
      -  „Без шансу на життя” – (соціальне опитування) – 17 хв.
      -  „Обережно СНІД!” 12 хв.
3.    Фільм щодо СНІД (приурочений до всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІД) 8 хв.
Профілактика паління серед молоді шкільного віку:

1. Телепрограма МТС „Око” „У пошуках міфів” 30 хв.
2. „Не дури себе” 24 хв.
3. Відео ролик 5 хв.
4. Телепередача УТ-1 щодо паління 11 хв.

              5. „Дитяча токсикоманія” 8 хв.
93 Український тематичний відео словник жестової мови. 1 частина. 3 

год
94 Український тематичний відео словник жестової мови. 2 частина. 3 

год.
95 Авторская программа Михаила Гинзбурга «Стресс-менеджмент»

Краткое содержание:
 Кто такой продавец?
 Три составляющих профессионализма продавца;
 Этапы продажи;
 Сбор информации о покупателе;

Невербальные сигналы покупатели.



96 «Лиля навсегда» 106 мин.
Оксана Акиньшина
Фильм режиссера Лукаса Мудисона и продюсера Ларса 

Йонссона.
16-летняя Лиля живет в маленьком бедном городке где-то в бывшем 

Советском Союзе. Ее мать уехала в Америку с новым любовником, 
и Лиля ждет когда ей пришлют приглашении. Не дождавшись от 
матери ни писем , ни денег, Лиля понимает, что ее бросили. У нее 
остается единственный друг – 11-летний Володя, с которым они 
мечтают о лучшей жизни. И однажды у Лили появляется надежда. 
Она влюбляется во взрослого симпатичного парня по имени 
Андрей, и он уговаривает Лилю поехать вместе с ним в Швецию…
Ограничение по возрасту: не рекомендуется лицам до 18 лет.

97 Решение принято 
В фильме затрагиваются вопросы сознательного родительства, 

исскуства воспитания ребёнка и взаимоотношений между 
родителями и детьми. Специалисты делятся информацией о 
проблеме абортов, о вредных привычках, способах 
предотвращения нежелательной беременности.

98 Сборник материалов по Проекту „Покращення якості соціальних 
послуг дітям та сім,ям у громаді” (2003-2006 рр.) 3 год.

99 Верном
На примере одной семьи рассматривается механизм создания 

приёмной семьи. 35 мин.


