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КОМЕНТАРІ ДО МОДУЛЯ

Вживання  наркотичних речовин (НР) підлітками та молоддю —

одна з найгостріших проблем сьогодення. Це  соціальне явище має

свою динаміку і закономірності розвитку. Найпоширенішими нар�

котичними  речовинами є алкоголь і тютюн, але останнім часом в Ук�

раїні поширюється вживання різних видів наркотиків. Дослідження

і життєва практика свідчать, що переважна більшість починає вжи�

вати НР саме в підлітковому та юнацькому віці. Це, без сумніву,

пов’язано із психологічними особливостями молоді та юнацтва, праг�

ненням знайти своє місце у світі дорослих, визначити власні можли�

вості й пов’язаними з цим пошуком, експериментуванням, навіть

проявами екстремальної поведінки. Але необхідно зважати і на за�

гальні соціально�культурні особливості середовища, в якому пере�

бувають підлітки та молодь. Однією з умов розвитку та поширення

громадських переконань щодо цінності здоров’я й здорового спосо�

бу життя є створення та реалізація профілактичних програм і прог�

рам, спрямованих на зменшення доступності НР тощо. 

Запропонований модуль містить комплекс матеріалів для занять,

спрямованих на набуття підлітками та молоддю знань, формування

умінь і навичок для реалізації здорового способу життя й запобіган�

ня вживанню НР. Основу занять складають соціально�психологічні

та педагогічні методичні розробки видатних вітчизняних і зару�

біжних авторів. Змістовно і композиційно модуль побудовано так,

щоб показати шкідливість наркотичних речовин, пояснити, як вони

впливають на організм людини, розкрити механізм формування

залежності. Інформація модуля має формувати усвідомлення

підлітками небажаності будь�якого експериментування з  наркотич�

ними речовинами. 

Особлива увага приділяється  вправам на формування особистої

позиції підлітків щодо власного здоров’я, оволодіння навичками при�

йняття рішень на користь здоров’ю, конструктивну відмову та про�

тистояння соціальному тиску. 

Посібник складається із конспектів занять (10 занять для вікової ка�

тегорії 12–14 років і 10 занять — для 15–18�річної категорії); додат�

ків, які містять інформаційні та ілюстративні матеріали, необхідні

для проведення вправ модуля; глосарію, в якому подано визначення



термінів, що розкриваються в ході занять модуля, а також — інфор�

маційних матеріалів для педагога�тренера. Зміст цих додаткових

інформаційних матеріалів не надається безпосередньо учасникам

тренінгу (!), з їх допомогою педагог�тренер може підвищити власну

поінформованість щодо такого негативного соціального явища як

вживання НР.

Мета модуля:
надати знання та сформувати усвідомлення цінності здо�

ров’я, відповідального до нього ставлення; 

напрацювати уміння та навички для реалізації здорового спо�

собу життя, протистояння спокусі та соціальному тиску.

Завдання модуля:
надати знання про здоров’я, фактори впливу на нього та здо�

ровий спосіб життя;

розкрити причини вживання  наркотичних речовин і показа�

ти негативні наслідки їхньої дії на організм людини, впливу на

сімейне та суспільне благополуччя;

надати знання щодо правової відповідальності за розповсюд�

ження та залучення до вживання НР підлітків і молоді;

навчити визначати життєві цінності, сформувати відпові�

дальне ставлення до власного здоров’я  та власних вчинків;  

навчити оцінювати ситуації ризику, приймати відповідальні

рішення та протистояти соціальному тиску.

Тривалість модуля: 15 год.

Основні поняття: здоров’я, здоровий спосіб життя, життєві цін�

ності, відповідальне ставлення, ризикована поведінка, відповідаль�

на поведінка, соціальне середовище,  наркотичні речовини, тютюн,

пасивне паління, алкоголь, наркотики, реклама, види реклами,

наслідки вживання, залежність (соціальна, психічна, фізична), нар�

команія, соціальний тиск, аргументована відмова, ризик, звичка,

хвороба. 

Коментарі до модуля4
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Тема Заняття Види роботи
Орієнтов�
на трива�
лість, хв

Тема 1.
Здоров’я 

та здоровий 

спосіб життя

Заняття 1

Привітання. Знайомство. Вправа
«Привітання зі Здоровчиком»

10

Правила 10

Вступ. Очікування. Вправа «Береги» 15

Мозковий штурм «Що таке
здоров’я?»

10

Вправа «Модель здоров’я» 40

Підсумки 5

Заняття 2

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Що формує здоров’я?» 25

Вправа «Шлях здорового способу
життя»

25

Підсумки 5

Тема 2.
Наркотичні

речовини —

фактор

загрози для

здоров’я

Заняття 3

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Що нам відомо про
наркотичні речовини?»

35

Групове обговорення «Що спонукає
до вживання наркотичних речовин?»

15

Підсумки 5

Заняття 4

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Як діє реклама?» 20

Вправа «Шкала 0–10» 30

Підсумки 5



12–14 років8

Тема Заняття Види роботи
Орієнтов�
на трива�
лість, хв

Заняття 5

Привітання. Знайомство 10

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Вплив наркотичних речовин 
на організм людини»

25

Мозковий штурм «Кола соціальних
зв’язків»

10

Вправа�демонстрація «Наш
суспільний дім»

10

Вправа «Правильно чи
неправильно?»

15

Підсумки 5

Тема 3.
Визнач 

свою

позицію

Заняття 6

Привітання. Знайомство 10

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Куля наркотичних речовин» 10

Вправа «Мій острів» 30

Вправа «Послання в світ» 20

Підсумки 5

Заняття 7

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Дискусія «Яка моя особиста
позиція?»

20

Вправа «Будь впевненим у собі!» 30

Підсумки 5

Заняття 8

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Схема прийняття рішень» 20

Вправа «Зроби вибір!» 30

Підсумки 5



Структура модуля 9

Тема Заняття Види роботи
Орієнтов�
на трива�
лість, хв

Тема 4.
Як діяти 

в ситуації 

ризику

Заняття 9

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Мозковий штурм «Ситуації, в яких є
ризик зашкодити своєму здоров’ю» 10

Вправа «Хто сильніший?» 20

Вправа «Як показати свою незгоду?» 20

Підсумки 5

Заняття 10

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Відмова» 25

Вправа «Торбинка на пам’ять» 15

Підсумки 15



Мета: 
надати знання про здоров’я, здоровий спосіб життя,

фактори, що впливають на формування здоров’я; 

сформувати усвідомлення цінності здоров’я як осно�

ви для успішної реалізації життя. 

Ключові поняття: здоров’я; здоровий спосіб життя; факто�

ри, що впливають на формування здоров’я. 

Тривалість: 3 год.

ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ  ЖИТТЯ

Т Е М А
1

№ Види роботи
Тривалість, 

хв
Ресурсне забезпечення

1
Привітання. Знайом�
ство. Вправа «Приві�
тання зі Здоровчиком»

10 М’яка іграшка

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 10 Плакат «Структура модуля»

4
Очікування. Вправа
«Береги»

10
Плакат «Береги», кольорові стікери
(клейкі папірці) у формі корабликів

5
Мозковий штурм 
«Що таке здоров’я?»

10 Фліп�чарт, маркери

6
Вправа «Модель здо�
ров’я»

40
Ватман, кольоровий папір, ножиці,
маркери, фломастери, клей, скотч

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1



Тема 1. Заняття 1 11

Необхідно мати: м’яка іграшка, кольорові папірці у формі

корабликів, ватман, кольоровий папір, ножиці, маркери, фло�

мастери, клей, скотч, фліп�чарт,  плакати «Береги», «Правила

роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

1. Привітання. Знайомство. Вправа «Привітання зі Здоровчи�
ком» (10 хв)

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфорт�

ну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи.

Хід вправи
Учасники сідають у коло. Педагог�тренер знайомить їх із

символічним учасником групи — її талісманом «Здоровчи�

ком» (м’яка іграшка). Кожен учасник передає «Здоровчика»

по колу, називаючи своє ім’я та вітаючись із групою.  

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про початок роботи за новим

модулем «Твоє життя — твій вибір», стисло розповідає про

його зміст, а також акцентує увагу учасників на тому, що

першою темою модуля є тема «Здоров’я та здоровий спосіб

життя» і що саме впродовж цього заняття можна дізнатися,

що таке здоров’я, які його складові, в чому його цінність і від

чого воно залежить.

До уваги педагога3тренера!

Під час бесіди можна використати плакат «Структура модуля

“Твоє життя — твій вибір”» ( Œ 1  æ. 54). Плакат потрібно завчас�

но підготувати.

4. Вправа «Очікування» (10  хв)



12–14 років12

Мета: визначити сподівання й очікування учасників

щодо заняття, сформулювати власні цілі.

Хід вправи
Учасники на стiкерах, вирізаних у формі корабликів, за�

писують свої очікування щодо тренінгу та роботи (своєї осо�

бистої, групи) на занятті. 

Потім педагог�тренер пропонує учасникам познайомити

всіх зі своїми очікуваннями — прочитати їх.

Після цього учасники приклеюють свої «кораблики» на

плакат «Береги» (зразок — додаток 2 на с. 55), на протилеж�

них боках якого зображено два береги — «Берег надій» і «Бе�

рег реалізованих сподівань». Між берегами — море. 

Учасники приклеюють свої стiкери ближче до «Берега на�

дій», вирушаючи у подорож «Морем пошуків» до «Берега

реалізованих сподівань».

5. Мозковий штурм «Що таке здоров’я?» (10 хв)

Мета: актуалізувати для учасників зміст теми, надати виз�

начення здоров’я.

Хід вправи 
Педагог�тренер нагадує, що промовляючи свої вітання

один одному, ми бажали здоров’я, тобто чогось дуже важли�

вого у нашому житті. Що ж таке здоров’я? 

На фліп�чарті педагог�тренер записує думки всіх учасни�

ків про те, що таке, на їхню думку, здоров’я, з чим воно асо�

ціюється. Потім, обов’язково зауваживши різноманітність

і важливість всього сказаного учасниками, він пропонує на

додаток визначення поняття здоров’я, сформульоване Все�

світньою організацією охорони здоров’я.

Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного та со&

ціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або

фізичних вад.

6. Вправа «Модель здоров’я» (30 хв)
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Мета: актуалізувати відчуття важливості, складності здо�

ров’я та необхідності дбайливого і відповідального ставлення

до нього; спрямувати подальшу роботу з осмислення учас�

никами ролі НР як фактора, який шкідливо впливає на здо�

ров’я людини. 

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам поміркувати над

імовірною моделлю здоров’я. 

Для цього він об’єднує учасників у три підгрупи, кожній

з яких дає завдання розробити модель здоров’я. Модель має

відображати те, з чого, на думку учасників, складається здо�

ров’я, без чого не можна уявити здорову людину. 

Для створення моделей учасники можуть використовува�

ти маркери, кольоровий папір, білий папір різного формату,

клей, скотч, ножиці. 

До уваги педагога3тренера!

Кожній підгрупі педагог�тренер пропонує обрати того, хто слідку�

ватиме за часом — «Хронометриста», того, хто  фіксуватиме всі ідеї —

«Секретаря», й того, хто буде презентувати роботу групи — «Спікера». 

Розподіл цих ролей  дуже важливо зберегти в усіх наступних впра�

вах, де група поділятиметься на підгрупи, і стежити за тим, щоб їх ви�

конували різні учасники, аби кожному дісталися різні обов’язки.

На створення моделей відводиться 10–15 хв. Потім кожна

з підгруп презентує свою роботу, на презентацію — по 2 хв.

Після презентації педагог�тренер пропонує всім уявити собі

шкідливі, руйнівні для здоров’я фактори. 

Фактор — причина; сила, що впливає.

Наступне завдання — ті ж підгрупи за 3 хв демонструють

на створених моделях дію цих руйнівних факторів.

Ця робота також презентується (по 1 хв), потім прово�

диться обговорення за питаннями: 

що ви відчували, коли створювали модель здоров’я? 

що відчували, коли руйнували, а що, коли модель була

зруйнованою? 
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Важливі також запитання:

чи можна відновити те, що вже зруйновано?
чи буде відновлене таким, як раніше? 
що легше — запобігти руйнуванню чи відновити

зруйноване?

До уваги педагога3тренера!

Педагог�тренер повинен із повагою приймати висловлювання
учасників щодо почуттів, які викликало виконання вправи. Всі вони
реально існують у нашому ставленні до здоров’я (наприклад, азарт
під час руйнування моделей), і наявність протилежно спрямованих
ставлень і почуттів є складовою частиною проблеми збереження
і відповідального ставлення до здоров’я. Учасники не повинні відчу�
вати себе «поганими» за те, що вони відчувають «не ті» почуття. 

Обов’язковий висновок після вправи: зруйнувати значно
легше, ніж створити. Дуже важливо зберегти  те, що маємо. А та�

кож такий: в нас закладено дуалістичне ставлення до свого
здоров’я — і лише від нас залежить, що ми оберемо — шлях до
здоров’я чи, навпаки, шлях від здоров’я.

7. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам пригадати, чого во�

ни очікували від заняття і що відбувалось впродовж нього;

обдумати і коротко записати на «перлинках» (вирізаних

у формі кола стікерах) свої враження від роботи і спілкуван�

ня, висновки, які зробили для себе. Після завершення

індивідуальної роботи педагог�тренер пропонує висловити

свої враження та висновки.

Якщо очікування сравдилися, учасники переклеюють свої

«кораблики» (разом із «перлинками») з «Берега надій» на

«Беріг реалізованих сподівань».
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№ Види роботи
Орієнтовна
тривалість,

хв

Ресурсне 
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Вправа «Що формує
здоров’я?»

25
Фліп�чарт, плакат «Фактори, що
впливають на здоров’я», стікери

6
Вправа «Шлях здоро�
вого способу життя»

25
Кольоровий папір, папір у рулоні
(шпалери), ножиці, клей, скотч,
маркери, фломастери

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

Необхідно мати: кольоровий папір, папір у рулоні (шпале�

ри), ножиці, маркери, фломастери, клей, скотч, фліп�чарт,

плакати «Фактори, що впливають на формування здоров’я»,

«Правила роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє учасникам, що на занятті буде

продовжено розмову про складові здоров’я, а також про те,

що таке здоровий спосіб життя, які дії його забезпечують. 
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4. Вправа «Очікування» (10  хв)

5. Вправа «Що формує здоров’я?» (25 хв)

Мета: визначити особисту поведінку та спосіб життя як

найважливіші фактори, що впливають на здоров’я людини.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам подумати, які існу�

ють фактори впливу на здоров’я людини (можна пригадати

те, що вже називалося на попередньому занятті). 

Пропозиції учасників записуються на фліп�чарті.  

Після того, як всі пропозиції записано, педагог�тренер про�

понує об’єднати схожі фактори, виділити  найсуттєвіші, підво�

дячи загальний список до наступного: спадковість, навколиш�

нє середовище, медицина, спосіб життя людини (їх можна під�

креслити або виписати новим узагальненим списком). 

Після цього кожен учасник отримує 4 стікера (можна розрі�

зати їх на вузенькі смужки) різного кольору. На кожному сті�

кері написано одну з цифр від 1 до 4. Наприклад: синій — 1,

червоний — 2 і т. д. 

Педагог�тренер пропонує учасникам самостійно проран�

жувати визначені фактори, тобто визначити, який фактор,

на їхню думку,  є найбільш впливовим на здоров’я людини,

який — менше, який — ще менше. Для цього кожен учасник

приклеює свої папірці з тією чи іншою цифрою на фліп�чар�

ті напроти виділених факторів. Наприклад, якщо учасник

вважає, що спадковість є найбільш впливовим фактором на

здоров’я, він приклеює стікер з цифрою 1 напроти запису

«спадковість», а стікер з цифрою 2 — напроти того фактора,

який він вважає менш впливовим, ніж спадковість. Відповід�

но, стікер з цифрою 4 — напроти того фактора, який учасник

вважає найменш впливовим. 

Цей етап роботи кожен учасник проходить самостійно,

без обговорення своїх думок з іншими.

Після того, як всі учасники розмістять стікери на плакаті,

обговорюються результати. Важливо, щоб учасники мали мож�

ливість висловити і обґрунтувати своє бачення: чому вони
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вважають той чи інший фактор більш чи менш впливовим на

здоров’я людини.

Наприкінці педагог�тренер пропонує результати науко�

вих досліджень щодо вагомості впливу тих чи інших фак�

торів на здоров’я людини.

Спадковість —  20 %
Рівень медицини —  10 %
Екологія —  20 %
Спосіб життя —  50 %

Висновок, який важливо зробити наприкінці вправи: хоча
існує декілька важливих факторів, що впливають на розвиток
і збереження здоров’я, поведінка людини, її спосіб життя
є вирішальними в збереженні здоров’я!

6. Вправа «Шлях здорового способу життя» (25 хв)

Мета: сформувати активне розуміння учасниками того,

що є здоровим способом життя, в яких діях і поведінці він

проявляється.

Хід вправи
На початку педагог�тренер подає визначення поняття

«здоровий спосіб життя».

Здоровий спосіб життя — це така життєдіяльність лю&

дини, що сприяє збереженню і зміцненню її здоров’я.

Учасники тренінгу об’єднуються у три підгрупи, кожна

з яких отримує завдання: на рулоні паперу (шпалерах) ство�

рити «Шлях здорового способу життя». Для цього з кольоро�

вого паперу треба вирізати «сліди», на яких написати дії та

приклади поведінки, які, на думку учасників, сприяють здо�

ровому способу життя, і приклеїти їх на шпалери. Кожна під�

група презентує свій «шлях». Потім всі три «шляхи» об’єдну�

ють в один.

Можливі варіанти проведення: «сліди» приклеюються пря�

мо на стіни, або учасникам пропонується зробити «шляхи»

з будь�яких «слідів» — символів певних дій та варіантів
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поведінки (це можуть бути, наприклад, дорожні знаки,

квіти, сходи, ноти, будь�що — за бажанням учасників, таким

чином і «Шляхи здорового способу життя» будуть різно�

манітними). 

До уваги педагога3тренера!

Метафоричність цієї вправи полягає в тому, що будь�який шлях
можна подолати тільки ідучи ним, тобто виконуючи певні дії і, відпо�
відно, залишаючи сліди.

Важливо звернути увагу і допомогти учасникам формулювати їхні
пропозиції щодо збереження та розвитку здоров’я саме в «дії», тоб�
то відповідати на запитання: «Що робити, як діяти, вчинити?». Крім
того, варто застерегти учасників від занадто загальних відповідей,
наприклад: «Вести здоровий спосіб життя», і спонукати їх до деталі�
зації: що саме робити, про що пам’ятати тощо. 

Було би доречно впродовж проведення тренінгу надати учасни�
кам можливість додавати до «слідів» і створеного «шляху» нові ідеї
щодо можливостей для реалізації здорового способу життя.

7. Підсумки (5 хв)



Мета: 
відповідно до віку та особливостей учасників тренінгу

надати інформацію про НР;

розкрити найпоширеніші причини початку вживання

НР підлітками та молоддю, сформувати усвідомлення щодо

впливу оточення та реклами як імовірних факторів, що спо�

нукають молодих людей до вживання НР;

сформувати критичне ставлення до негативного впли�

ву оточення;

показати негативні наслідки вживання НР на організм

людини, на сімейне та суспільне благополуччя; 

надати знання щодо правової відповідальності за роз�

повсюдження та залучення до вживання НР підлітків і мо�

лоді.

Ключові поняття: наркотичні речовини, причини початку

вживання НР підлітками та молоддю, реклама, наслідки

вживання, залежність: соціальна, психічна, фізична.

Тривалість: 4,5 год.

НАРКОТИЧНІ  РЕЧОВИНИ —
ФАКТОР ЗАГРОЗИ ДЛЯ
ЗДОРОВ'Я

Т Е М А
2
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Необхідно мати: маркери, фломастери, стікери, скотч,

фліп�чарт,  роздатковий матеріал, папір, плакати

«Інтерв’ю», «Правила роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про початок нової теми:
«Наркотичні речовини — фактор загрози для здоров’я» і ак�
центує увагу на питаннях, які розкривають зміст заняття: 

що таке НР?
чому люди починають вживати НР? 
про які наслідки вживання НР необхідно пам’ятати, щоб

убезпечити себе від початку вживання НР? 

№ Види роботи
Орієнтовна
тривалість,

хв

Ресурсне 
забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Вправа «Що нам відомо
про наркотичні речовини?»

35
Фліп�чарт, маркери стікери,
плакат «Інтерв’ю», роздатковий
матеріал, папір

6
Групове обговорення 
«Що призводить до по�
чатку вживання НР?»

15 Фліп�чарт, маркери

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3
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4. Вправа «Очікування» (10  хв)

5. Вправа «Що нам відомо про наркотичні речовини?» (35 хв)

Мета: з’ясувати рівень обізнаності підлітків про НР; на�

дати загальну, достатню для віку учасників інформацію про

різні види НР.

Хід вправи 
Педагог�тренер нагадує учасникам, що на попередніх за�

няттях вже йшлося про шкідливі звички, а також вживання

НР як про фактори, що загрожують здоров’ю.  Педагог�тре�

нер наводить визначення поняття «наркотичні речовини»:

Наркотичні  речовини — це речовини, вживання яких приз	
водить до токсичного отруєння організму, впливає на свідомість
і психічний стан людини, чим спричиняє звикання та залеж	
ність від їх вживання. До наркотичних речовин відносять алко	
голь, тютюн, наркотики, деякі ліки, токсичні (тобто отруйні) лет	
кі речовини, що містяться в побутовій хімії (клеї, бензині тощо).

Далі педагог�тренер роздає учасникам стікери (по

1–2 шт.) і пропонує самостійно, без обговорення, записати

на них, що кожен із учасників знає про НР. 

До уваги педагога3тренера!

Педагог�тренер повинен пояснити, що записати можна будь�яку

інформацію: колись почуте, можливо, якісь припущення, відомі

наслідки, види НР тощо. 

Тривалість індивідуальної роботи — 2–3 хв.

Потім стiкери приклеюються на плакат «Інтерв’ю», виго�

товлений у вигляді малюнка з коміксу, де один підліток за�

питує, а другий відповідає, але його «хмаринка» пуста (дода&

ток 3 на с. 56). Її  i заповнюють стiкерами учасники, не зачи�

туючи те, що написали. 

Педагог�тренер під час приклеювання учасниками стіке�

рів мовчки прочитує написане для того, щоб після закін�

чення роботи узагальнити відому учасникам інформацію.

Можна використати загальні фрази: «Люди кажуть, що…»,
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«Вважається, що…», «Іноді люди думають, що…», «Є інфор�

мація, що…», «Відомо, що…» тощо. Таким чином педагог�

тренер поступово переходить до наступного етапу роботи,

а саме — інформаційного повідомлення про НР (повідом�

лення витікає з узагальненої інформації учасників під час

мозкового штурму).

До уваги педагога3тренера!

Під час виконання вправи важливо не створювати атмосферу зма�

гань, не пропонувати учасникам зачитувати те, що вони написали, не

обговорювати отриману інформацію — все це може  збуджувати ці�

кавість підлітків до НР, підштовхувати їх до  експериментування.

Надаючи інформацію щодо НР, важливо пам’ятати про принцип

«забороненої інформації» — визнаний принцип превентивної

освіти в галузі профілактики вживання НР. Цей принцип передбачає

категоричну заборону на використання інформації, що може стиму�

лювати цікавість дітей до НР (інформація про специфічні якості різних

речовин, способах виготовлення та застосування). 

Статистично доведено, що  поширення подібної  інформації при�

зводить не до розвитку превентивної поведінки, а навпаки — до екс�

периментування з НР.

Важлива також особиста позиція педагога�тренера, його спокій�

на впевненість у тому, що для безпечної поведінки і збереження

власного здоров’я зовсім не обов’язково «знати все» і, тим більше,

«все спробувати».    

Наведене нижче інформаційне повідомлення є достатнім для

підлітків 12–14 років. 

Інформаційне повідомлення

Наркотичні речовини, їх вживання — це соціальне явище. Ті чи інші НР

супроводжували людей впродовж майже всієї історії людства, і подолання

наслідків вживання  НР — одна з найгостріших і найдавніших проблем.

На вигляд НР можуть бути різними: розмелене листя рослин (тютюн,

наприклад); рідини (алкоголь, деякі медичні препарати); леткі речовини

(клеї, бензин, аерозолі тощо); порошки, таблетки або папірці, змащені

рідинами тощо. Їх вживання призводить до певних змін в організмі люди�

ни, до зміни психічного стану, свідомості, і як результат — до отруєння

(токсикації) та інших руйнівних наслідків.

НР розділяють на легальні й нелегальні — тобто ті, розповсюдження та

вживання  яких дозволено законом тієї чи іншої держави або заборонено.

Наприклад, тютюн та алкоголь легально є у продажу, в медицині з дозволу
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і під наглядом лікарів використовують ліки, які можуть впливати на

психічний стан людини. Але при цьому дані речовини не перестають бути

наркотичними. Більшість же наркотиків є нелегальними, і їх розповсюд�

ження, вживання деяких, залучення інших осіб до вживання НР передба�

чає відповідальність перед законом. Забороняється також продаж тютю�

ну та алкоголю неповнолітнім, оскільки організм підлітків зазнає значно

більшої шкоди від їх вживання.

Розвиток хімії дозволяє виробляти все нові й нові види синтетичних НР,

що призводять до швидкого звикання (навіть з першої спроби) і відзна�

чаються високим рівнем руйнівного впливу на організм людини.

Існує також досить умовна класифікація НР на так звані легкі й важкі

наркотики. В її основу покладено відомі наслідки вживання тих чи інших НР

людиною, а саме — наскільки руйнівними вони можуть бути для окремої

людини (середньостатистично). Умовність такої класифікації полягає в то�

му, що ніхто в конкретній ситуації не може визначити, важкими чи легкими

будуть наслідки вживання будь�якої НР для тієї чи іншої людини (багато�чо�

го залежить від особливостей організму, можливих реакцій тощо).

Вживання НР нерозривно пов’язане з різноманітними руйнівними

наслідками як для самої людини, так і для найближчого оточення, су�

спільства в цілому.

Саме про ці наслідки йтиметься в наступних вправах. 

До уваги педагога3тренера!

В інформаційних матеріалах для педагога�тренера міститься до�

даткова інформація про НР, спрямована на розширення обізнаності

педагога�тренера щодо  видів та особливостей НР. Така поінформо�

ваність може надати більшої впевненості педагогу�тренеру при

відповідях на конкретні запитання підлітків. При цьому важливо не

забувати про вже  надані застереження стосовно «принципу заборо�

неної інформації». 

6. Групове обговорення «Що призводить до початку вживання
наркотичних речовин?» (15 хв)

Мета: сприяти самоусвідомленню учасниками причин,
що призводять до початку вживання підлітками та молоддю НР. 

Хід вправи
Педагог�тренер на фліп�чарті записує думки, висловлені

учасниками щодо причин початку вживання молоддю НР та
узагальнює отриману інформацію.
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До уваги педагога3тренера!

Ставлячи запитання «мозкового штурму», важливо звернути ува�

гу на те, що йдеться саме про причини, що можуть спричиняти поча�

ток вживання, а не вживання НР як таке (люди вживають НР тому, що

в них розвивається залежність, а от почати вживати НР можуть

з різних причин). 

Узагальнюючи відповіді, можна виділити два різновиди причин:

а) особливості підліткового віку — притаманна підліткам тяга до

експерименту, прагнення подорослішати, загострені відчуття, по�

шук суті;

б) наявність соціального тиску у вигляді реклами, пропозицій від

оточення, доступність НР  тощо. 

Додаткова інформація про причини початку вживання наркотич�

них речовин підлітками та молоддю є в «інформаційних матеріалах»

для педагога�тренера.

Підсумовуючи, педагог�тренер ще раз наголошує, що

основними причинами початку вживання підлітками НР най	
частіше є цікавість, наслідування дорослих, поганий настрій,
конфлікти, бажання «бути як всі», наполегливі пропозиції та
невміння відмовити, невпевненість у собі, вплив і привабливість
реклами.

7. Підсумки (5 хв)

Підсумовуючи заняття, педагог�тренер пропонує учасни�

кам відповісти на запитання:

які знання ви отримали?

які висновки для себе зробили?

як ви зможете використати ці знання в житті?
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Необхідно мати: маркери, фломастери, стікери, скотч, фліп�

чарт,  плакати «Правила роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє, що на цьому занятті продов�

жується робота за темою «Наркотичні речовини — фактор

загрози для здоров’я». У ході заняття продовжується розмова

про фактори впливу на людину та її поведінку: як діє рекла�

ма, які в ній прийоми використовуються, а також — що біль�

ше впливає на людину і є вирішальним — її оточення чи во�

на сама? 

4. Вправа «Очікування» (10  хв)

5. Вправа «Як діє реклама?» (20 хв)

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5 Вправа «Як діє  реклама?» 20 Маркери, фломастери, фліп�чарт

6 Вправа «Шкала 0–10» 30 Маркери, стікери, фліп�чарт

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4
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Мета: активізувати критичне, аналітичне ставлення учас�

ників до реклами. Допомогти учасникам усвідомити власне

ставлення до реклами як явища.

Хід вправи
На фліп�чарті в формі променів від центральних слів

«Прийоми реклами» записуються всі пропозиції учасників

щодо питання «Які прийоми використовує реклама для до�

сягнення своїх цілей?».

Потім педагог�тренер проводить обговорення:

як ви гадаєте, для чого потрібна реклама, яка її мета? 

про що дбають люди, які створюють рекламу?

чи завжди реклама правдива? 

До уваги педагога3тренера!

При обговоренні важливо уникнути створення учасниками з рек�

ламістів (людей, що створюють рекламу) образу ворога. Це небажа�

но з різних причин: по�перше, реклама відіграє позитивну роль — во�

на покликана інформувати людей, а, по�друге, висновок про «прови�

ну» в усьому лише реклами не дає можливості самому учаснику зро�

бити власний вибір, він переносить відповідальність на інших людей.

Варто звернути увагу на те, що для рекламістів створення реклами —

це така ж робота, як для інших — пекти хліб, або навчати, чи лікувати.

Важливо зробити такий висновок: обізнаність щодо меха	
нізмів впливу, який ми відчуваємо на собі, дає змогу йому про	
тистояти. Аби уникнути небажаного впливу, потрібно зосереди	
тись на власній точці зору,  критично ставитись до інформації,
яку ми отримуємо! 

6. Вправа «Шкала 0–10» (30 хв)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками того, що влас�

на життєва позиція і особисте «Я» є основним, вирішальним

у впливі на поведінку людини.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам поміркувати над тим,

наскільки вагомим є вплив на людину, її поведінку, з боку
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навколишнього середовища і з боку її особистого «Я» (її по�

глядів, переконань, бажань тощо).

Учасникам роздають по два стікери різного кольору (нап�

риклад жовтий і рожевий) і пропонують виставити оцінку

впливу того чи іншого фактора — соціального середовища

чи особистого «Я» — в балах від 0 до 10, де 10 — найвищий

бал, тобто найвища сила впливу, 0 — найменша сила впливу. 

«Виставити бал» у цій вправі означає приклеїти стікер

в тому чи іншому місці «Шкали 0–10» на фліп�чарті або на

плакаті (додаток 4 на с. 57). Стікери одного кольору при�

клеюються на одну шкалу, а іншого — на другу (підписувати

стікери не потрібно). 

Визначати власну думку щодо сили впливу того чи іншо�

го фактору, як і приклеювати стікери, учасники повинні

самостійно, без обговорення. 

Після того, як учасники визначилися зі своєю думкою

й приклеїли стікери, проводиться обговорення, в ході якого

всі мають змогу висловити свої думки і пояснити, чому вони

розмістили свої стікери саме так, а не інакше. 

Висновок має бути таким: яким би важливим не був вплив ото	
чення, а все ж таки вирішальною в будь	якій поведінці, й у по	
чатку вживання НР також, є особисте «Я» людини, її позиція
та рішення. 

7. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам пригадати, що відбу�

валось впродовж заняття,  висловити свої враження від робо�

ти і спілкування й висновки, які зроблено для себе.
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Необхідно мати: роздаткові матеріали, іграшкові кубики

(або одноразові стаканчики), маркери, фломастери, стікери,

скотч, фліп�чарт,  плакати  «Правила роботи групи», «Струк�

тура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє, що на цьому занятті продов�

жується робота за темою: «Наркотичні речовини — фактор

загрози для здоров’я». У ході заняття буде розглянуте пи�

тання про можливі наслідки вживання НР людиною: вплив

на її організм, стосунки з іншими. Обговорюватиметься, чи

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5
Вправа «Вплив НР на
організм людини»

25
Роздаткові матеріали, маркери,
фломастери, фліп�чарт, папір А3

6
Мозковий штурм «Кола
соціальних зв’язків»

10 Маркери, фліп�чарт

7
Вправа�демонстрація
«Наш суспільний дім»

10
Іграшкові кубики (або однора�
зові стаканчики)

8
Вправа «Правильно чи
неправильно?»

15 Роздаткові матеріали

9 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5
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справді вживання НР — це виключно особиста справа окре�

мої людини, чи це стосується й інших людей, впливає на них? 

4. Вправа «Очікування» (5  хв)

5. Вправа «Вплив наркотичних речовин на організм людини» (25 хв)

Мета: з’ясувати наслідки вживання НР.

Хід вправи  
Учасники об’єднуються в три підгрупи, кожна з яких от�

римує завдання: за допомогою наданих інформаційних ма�

теріалів (додаток 5 на с. 58) визначити вплив на організм:

перша підгрупа — тютюну;

друга підгрупа — алкоголю;

третя підгрупа — наркотиків.

Використовуючи надані матеріали, учасникам потрібно

підготуватись до презентації цієї інформації іншим учасни�

кам. Завдання може бути виконано у вигляді таблиць, схем,

рисунків, плакатів тощо. 

До уваги педагога3тренера!

Важливо нагадати учасникам, що інформації, отриманої їхньою
підгрупою, немає в інших, а тому їхнє завдання — повно і якісно до�
нести її до всіх учасників тренінгу. 

На підготовку відводиться 10–15 хв, потім підгрупи пре�

зентують свою роботу в загальному колі учасників. 

Педагог�тренер продовжує вправу інформаційним пові�

домленням про залежність, яка розвивається зі вживанням НР.

НР змінюють функціонування організму людини так, що їх вживання
призводить до звикання, потреби їх подальшого вживання зі збільшенням
кількості НР — тобто до розвитку залежності.

Залежність лежить в основі захворювання, яке дуже складно лікується
(на жаль, майже невиліковне)  — наркоманії або токсикоманії (вживання
токсичних речовин побутової хімії).

Досить умовно виділяють три види залежностей: соціальну, психічну та
фізичну (або фізіологічну). 
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Ñîö³àëüíà залежність полягає в тому, що вплив людей, які вживають

НР, змінює поведінку інших людей, їхні особисті наміри і потреби. 

Ïñèõ³÷íà залежність — неспроможність людини перебувати в стані

емоційної гармонії, переживати ті чи інші почуття без вживання НР. Цю за�

лежність найважче подолати. 

Ô³çè÷íà залежність полягає в неможливості існування людини як жи�

вого організму без вживання НР. Це зумовлено впливом НР на обмін речо�

вин. Припинення вживання НР переноситься гірше за хворобу, можлива

навіть кома або смерть. 

Будь�яка залежність небезпечна ще й тому, що люди рідко її усвідом�

люють: до останнього помилково вважають, що будь�коли можуть припи�

нити вживання НР (палити, пити, «колотися»), «просто поки що не хочуть».

Швидкість розвитку та глибина залежності зумовлені особли�

востями організму людини та виду НР. Так, наприклад, тютюн, за

результатами досліджень, дуже швидко викликає  сильну за�

лежність. Але прогнозувати, якою може бути залежність і коли во�

на виникне в тієї чи іншої людини, дуже складно. Відомі факти

розвитку глибоких форм залежності, а також смертельні випадки,

вже після декількох і навіть однієї спроби НР.

Перша спроба НР — це вже великий ризик для здоров’я і життя

людини!

Після інформаційного повідомлення педагог�тренер про�

водить обговорення з таких питань:

що втрачає людина, коли починає вживати НР?

чи вважаєте ви, що вживання НР — особиста справа
кожної людини? 
6. Мозковий штурм «Кола соціальних зв’язків» (10 хв)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками різноманітності

відносин у суспільстві, наявності соціальної взаємозалежності.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам замислитись над

тим, хто нас в житті оточує, в які соціальні кола ми включені.

Для цього на фліп�чарті він позначає велику крапку, надпи�

суючи біля неї «Я» (особистість). 

Далі, обводячи «Я» колами («Я» як центр), педагог�тренер

записує пропозиції учасників щодо того, хто оточує людину

в першу чергу, хто далі, хто ще далі, але все одно є її ото�

ченням.
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Можливий варіант зображення:       

Педагог�тренер наголошує, що ми перебуваємо в різних

колах відносно тих чи інших людей. І ті чи інші люди перебу�

вають навколо нас. Ми виконуємо в суспільстві різні соціаль�

ні ролі (вчитель, учень, син, донька, покупець, пасажир тощо),

впливаємо на людей і відчуваємо вплив на собі.

Потім педагог�тренер проводить обговорення з питань:

які можливі соціальні наслідки (зміна стосунків між

людьми, становища людини у суспільстві) для людини, яка по&

чинає вживати НР? 

Важливий висновок: початок вживання НР є не лише осо	
бистою справою однієї людини, а й впливає на її оточення. Ду	
же важливо подумати про це, перш ніж зробити свій вибір.

7. Вправа	демонстрація «Наш суспільний дім» (10 хв)

Мета: продемонструвати взаємозв’язки у суспільстві, по�

казати їх у символічній формі.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує кожному з учасників загадати будь�

яку соціальну роль і взяти іграшковий кубик з торбинки (її не�

се по колу педагог�тренер). Коли кубики розібрані, а ролі за�

думані, педагог�тренер пропонує побудувати з кубиків «Наш

суспільний дім», ставлячи їх один за одним у будь�якому по�

рядку і називаючи задуману соціальну роль. Коли споруда за�

вершена, педагог�тренер зазначає, що вона досить міцна і ви�

конує свою роль, поки елементи�кубики щільно стоять один

поряд з одним. Варто хоча б одному з них поводитися «не так»

(тут треба змінити позиції деяких кубиків), як споруда змінює

«Я»
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свою конфігурацію або взагалі руйнується. Життя навколиш�

ніх людей багато в чому залежить від наших дій і поведінки. 
Провівши аналогію з тим, як змінюється поведінка люди�

ни, яка вживає НР (матеріали вправи «Вплив НР на організм
людини»), можна вказати на  соціальні наслідки цього явища.

До уваги педагога3тренера!

Аби уникнути негативної ідентифікації, бажано, щоб учасники
присвоювали собі невластиві їм у реальному житті ролі. Ця вправа —
лише демонстрація!

8. Вправа «Правильно чи неправильно?» (15 хв)

Мета: закріпити знання учасників про поняття «наркотич�
ні речовини», створити атмосферу доброзичливості, згуртова�
ності, надати можливість висловити свою особисту думку.

Хід вправи
Учасники об’єднуються в дві підгрупи та отримують текс�

ти вікторини (додаток 6 на с. 62). Впродовж 3 хв учасники
мають можливість обговорити відповіді на запитання. Потім
підгрупи ставлять по черзі один одному запитання і, отри�
мавши відповідь, погоджуються або ні, обговорюють мож�
ливі варіанти, знаходять правильну відповідь. 

До уваги педагога3тренера!

Необхідно звернути увагу учасників на виконання правил роботи
групи: слухати, доброзичливо ставитись один до  одного тощо.

Нижче подано можливі варіанти відповідей на запитання підгруп:

№ Запитання Можливі відповіді

І команда:

1

Із кожною викуреною
сигаретою ми збільшуємо
ризик захворювання на
різноманітні хвороби.

Так, дійсно, в першу чергу підвищується ри�
зик захворювання органів дихання; зменшу�
ються захисні сили організму. Це стосуєть�
ся не тільки курців, але й їхнього оточення.

2
Алкоголь — безпечна
речовина.

Сама по собі — можливо, і  безпечна.  Але
вживання вимагає обережності. Тому від�
повідь — ні.
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№ Запитання Можливі відповіді

3
Одноразове вживання
наркотику не шкодить
здоров’ю.

Ні. Будь�яке вживання наркотику спричиняє
серйозні зміни в організмі, і тому це небез�
печно для здоров’я.

4
Коли вагітна жінка палить — 
це не шкодить здоров’ю
майбутньої дитини.

Ні! Організм майбутньої матері і її дитини —
це одне ціле. Організм дитини дуже враз�
ливий до будь�яких шкідливих чинників,
якими  є складові диму від паління тютюну.

5
Можна сідати за кермо,
якщо  випити лише чарку
вина.

Ні. І «лише чарка» спроможна змінити рівень
самоконтролю та уваги людини (навіть якщо
вона цього не усвідомлює і вважає, що це не
так), і зробити людину за кермом небезпеч�
ною для навколишніх. Крім того, не можна, бо
заборонено законодавством нашої країни.

ІІ команда:

1
Повітря у накуреному при�
міщенні не шкодить здо�
ров’ю.

Ні! Дим шкідливий, незалежно від шляхів
його потрапляння до легень людини. 

2
Вживання наркотиків може
супроводжуватися право�
порушеннями.

Так, дійсно. Людина, що потрапляє в залеж�
ність від НР, дуже швидко мимоволі втрачає
всі інші життєві цінності, крім однієї — будь�
як отримати наркотик. Тому, коли не виста�
чає грошей на нього, або є ще якісь перешко�
ди, люди можуть піти на правопорушення 
і злочин.

3

Паління призводить до по�
слаблення сприйняття сма�
ку, запаху та появи зморшок
і жовтого кольору обличчя.

Так. Це відомий факт, підтверджений
дослідженнями і досвідом. 

4
Пиво, ром�кола — безалко�
гольні напої.

Ні. Це так звані слабоалкогольні напої. Відо�
мо, що небезпечність їх (особливо для моло�
дого організму) може бути навіть більшою, ніж
від напоїв, яких більший вміст алкоголю.
Справа в тому, що вплив на організм цих
речовин менше усвідомлюється, а звикання
і залежність розвиваються швидше.
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9. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам відповісти на запи�

тання:

які знання ви отримали?

які висновки для себе зробили?

як ви зможете використати ці знання в житті?

№ Запитання Можливі відповіді

5

Ризик ВІЛ�інфікування
у людини, що вживає
наркотики, значно біль�
ший, ніж у тих, хто їх не
вживає.

Так. ВІЛ передається через кров, а у викорис�
таних шприцах для ін’єкцій завжди є залиш�
ки крові. Людина, що вживає наркотики,
втрачає самоконтроль  і тому може поводи�
тись необачно (використати чужий, вже ви�
користаний шприц). У світі саме серед лю�
дей, які вживають  наркотики ін’єкційно, за�
фіксовано високі  темпи поширення ВІЛ.



Мета: 
навчити учасників тренінгу визначати життєві ціннос�

ті, сформувати у них відповідальне ставлення до власних
вчинків;

навчити визначати ситуації, що потребують прийняття
рішення, ознайомити з технологією прийняття рішення;

відпрацювати навички прийняття рішень на користь
здоров’ю і веденню здорового способу життя.

Ключові поняття: життєві цінності, відповідальне ставлен�
ня, відповідальна поведінка, особиста позиція, вибір, соціаль�
ний тиск.

Тривалість: 4,5 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6

ВИЗНАЧ 
СВОЮ ПОЗИЦІЮ

Т Е М А
3

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5
Вправа «Куля
наркотичних речовин»

10 М'яч, стікери, папір, скотч

6 Вправа «Мій острів» 30
Папір А4, маркери, фломастери, ко�
льоровий папір, клей, скотч, ножиці

7 Вправа «Послання в світ» 20 Папір, ручки, плакат «Голуб», скотч

8 Підсумки 5
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Необхідно мати: ручки, фліп�чарт, фломастери, маркери,

м’яч, кольоровий папір, папір А4, ножиці, скотч, плакати

«Голуб», «Правила роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ  ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє, що на цьому занятті розпочи�

нається робота за новою темою: «Визнач свою позицію».

Впродовж заняття мова піде про те, що складає основу осо�

бистого ставлення людини до будь�чого в житті. Кожен змо�

же усвідомити, що є цінного в його житті, що надає сили 

і бажання щось робити, на чому ґрунтується впевненість у

собі й своїх діях. 

4. Вправа «Очікування» (5  хв)

5. Вправа «Куля наркотичних речовин» (10 хв)

Мета: дати учасникам можливість висловити свої  почут�

тя й ставлення щодо НР, відчути єдність групи.

Хiд вправи
Кожен учасник отримує паперову смужку і шматочок скот�

ча. На паперовій смужці учасники записують по одному–два

висловлювання — свої думки, асоціації щодо такого явища,

як вживання НР.

Після того, як всі запишуть свої думки, педагог�тренер

пропонує, перекидаючи іграшковий м’яч — «Кулю» — один

одному, проголошувати записане і приклеювати до «Кулі»

свої папірці. Після того, як «Куля» побувала в кожного
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з учасників, педагог�тренер, демонструючи її, зазначає, що

«вона є вираженням наших почуттів до цього явища».

6. Вправа «Мій острів» (30 хв)

Мета: актуалізувати усвідомлення учасниками своїх

життєвих цінностей. Визначити власну позицію щодо проб�

леми вживання НР.

Хiд вправи
Кожен учасник на аркушах А4, використовуючи маркери,

кольоровий папір, клей, ножиці тощо, створює свій «острів»,

на якому є все важливе для життя кожного. Це можна напи�

сати, намалювати, позначити символами тощо. «Острови»

можуть також мати різні форми чи  колір. Головне — острів

має бути дійсно своїм для господаря. 

Після того, як острови створені, учасники можуть розпо�

вісти про свої «острови» і розміститися разом із ними у кім�

наті — «соціальному морі» (на підлозі, на меблях; «острови»

можуть бути розташовані окремо, а можуть утворювати

«архіпелаги» — кожен сам вибирає свою позицію). 

Коли всі знайшли собі разом зі своїм «островом» місце,

влаштувалися комфортно, педагог�тренер показує створену

в попередній вправі «Кулю наркотичних речовин» i розта�

шовує її посередині кімнати (бажано, щоб всі були приблиз�

но на однаковій відстані від неї). Потім повідомляє, що в на�

шому морі є різні острови, різні явища, в тому числі й таке

явище, як «наркотичні речовини». 

Далі педагог�тренер пропонує учасникам протягом 3 хв

зробити те, що вони вважають за потрібне після усвідомлен�

ня такого явища: можливо, це буде зміна місця, домальову�

вання чогось на острові тощо. Учасники самі вирішують, що

робити. Якщо хтось із учасників запропонує викинути або

зруйнувати «Кулю», можна, погодившись із таким бажан�

ням, нагадати, що явище від цього не зникне. У нас є наші

«острови», і наша сила — в них.
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Після закінчення роботи учасники пояснюють, у чому по�

лягає їхня позиція, що вони намагалися зробити.

До уваги педагога3тренера!

Важливо наголосити, що для того, аби щось вирішувати, казати

«ТАК» чи «Нi», нам важливо мати власну позицію,  переконання, з’ясу�

вати для себе, що в житті важливе. 

7. Вправа «Послання у світ» (20 хв)

Мета: закріпити й частково реалізувати в конкретних діях

власну позицію та ставлення учасників щодо НР.

Хід вправи  
Перебуваючи на тих же місцях, що зайняли в попередній

вправі, учасники індивідуально складають  послання у світ,

у якому описують своє ставлення до НР, дають поради та

застороги іншим «островам» у «суспільному океані», своїм

одноліткам. На роботу — 7 хв.

Послання зачитуються i прикріплюються до гірлянди на

плакатi «Голуб» (додаток 7 на с. 63).

До уваги педагога3тренера!

Перед написанням важливо запевнити учасників, що їхні почуття

й висновки,  зроблені сьогодні, є важливими не лише для них, а й для

багатьох інших людей, що потребують допомоги в пошуках власної

позиції.

8. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам  висловити свої вра�

ження щодо роботи і спілкування та висновки, які зробили

для себе.
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Необхідно мати: фліп�чарт, фломастери, маркери, папір А4,

роздатковий матеріал, скотч, плакати «Правила роботи гру�

пи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про продовження роботи за
темою «Визнач свою позицію». Питання, які будуть обгово�
рюватись на занятті: 

що відчуває людина, коли інші вживають НР?

як можна описати власну позицію щодо такого явища?

як можна набути більшої впевненості? Чому це важливо? 

4. Вправа «Очікування» (10  хв)

№ Види роботи
Орієнтовна
тривалість,

хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Дискусія «Яка моя особиста
позиція?»

20

6
Вправа «Будь впевненим
у собі!»

30
Роздатковий матеріал, папір,
ручки

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7
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5. Дискусія «Яка моя особиста позиція?» (20 хв)

Мета: закріпити особисту позицію учасників стосовно

вживання НР.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам  висловити й обгово�

рити думки i почуття щодо запропонованих проблемних си�

туацій: 

1) ви зайшли у приміщення, а там хтось палить;

2) за святковим столом люди старшого віку запропонува�

ли вам спробувати алкоголь;

3) до класу принесли невідому речовину�порошок або

таблетки.

До уваги педагога3тренера!

Зверніть увагу учасників на те, що потрібно зосередитись на влас�

них почуттях (що учасники в такій ситуації відчували б, якi б у них бу�

ли бажання, що б вони вважали за доцільне сказати або зробити).

Запропонуйте учасникам висловити свої думки не в формі відпові�

дей: «Я би зробив так ...» або «Я зроблю так ...», а, наприклад: «У такій

ситуації я відчував (ла) б...», «У такій ситуації мені хочеться...(сказати,

вчинити...)». 

Саме така спрямованість розмови дасть можливість учасникам

усвідомити, що в більшості ситуацій, пов’язаних зі вживанням НР, лю�

ди відчувають певне напруження, соціальний тиск, необхідність при�

ймати рішення, робити вибір.

Важливе усвідомлення, висновок у цій вправі: майже в
усіх ситуаціях, пов’язаних зі вживанням НР, є соціальний тиск.
Для того, щоб мати можливість йому протистояти, потрібна
впевненість в собі, у власних переконаннях.

Соціальний тиск — це такі поведінка та дії навколишніх,

що спричиняють відчуття людиною внутрішнього напру&

ження, переживання необхідності змінити власну по&

ведінку, зробити вибір (уникати чогось, погоджуватись,

протистояти тощо).
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6. Вправа «Будь впевненим у собі!» (30 хв)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками тренінгу
взаємозв’язку між певними рисами особистості (зокрема,
невпевненістю, невизначеністю, невмінням відмовляти то�
що) і ймовірністю початку вживання НР. Розвиток самосвідо�
мості учасників.

Хід вправи 
Учасники тренінгу об’єднуються у дві підгрупи, кожній

з яких  пропонується опис двох підлітків (додаток 8 на с. 64).
Завдання: встановити  розбіжності між цими підлітками
і презентувати результати роботи. 

Тривалість роботи в підгрупах — 7 хв.
Після презентацій напрацювань проводиться спільне об�

говорення:
чи є взаємозв’язок між тими чи іншими рисами особис&

тості й імовірністю початку вживання НР? Який?
які риси характеру можуть бути пов’язані з більшою

вірогідністю початку вживання НР? Чому? 
Після обговорення учасники отримують ще одне завдан�

ня: обговорити і запропонувати шляхи усунення недоліків
і шляхи розвитку позитивних рис одного з підлітків. 

Результати цієї роботи теж презентуються.

До уваги педагога3тренера!

Часто підлітки «приміряють» на себе портрети запропонованих
підлітків і, можливо, знаходять спільне з собою. Це може супровод�
жуватися серйозними і неприємними почуттями. Тому під час вико�
нання вправи варто уникати оціночних суджень (а тим більш,
порівнянь із будь�ким із учасників) і робити наголос на можливостях
самовиховання та позитивного розвитку особистості за умов власної
зацікавленості.

7. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам  висловити свої вра�

ження від роботи і спілкування і висновки, які зробили

для себе.
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Необхідно мати: фліп�чарт, фломастери, маркери, кольорові

стрічки, папір А4, скотч, плакати «Правила роботи групи»,

«Структура модуля», «Схема прийняття рішень».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про продовження роботи за

темою «Визнач свою позицію». Основне питання цього за�

няття — особливості й етапи прийняття рішення. 

4. Вправа «Очікування» (10  хв)

5. Вправа «Схема прийняття рішень» (20 хв)

№ Види роботи
Орієнтовна
тривалість,

хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Вправа «Схема
прийняття рішень»

20
Плакат «Схема прийняття рішень»,
кольорові стрічки

6 Вправа «Зроби вибір!» 30 Папір, маркери, скотч, фліп�чарт

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8
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Мета: ознайомити учасників із технологією прийняття

відповідальних рішень.

Хід вправи
За допомогою плаката, на якому зображено схему прий�

няття рішень (додаток 9 на с. 65), педагог�тренер розкриває

зміст етапів, подає приклади.

Розповідь про етапи прийняття рішень може бути такою.

Кожен із нас знає, як важливо приймати правильні рішення. А чи

вміємо ми це робити? Чи вчилися ми цьому де�небудь? І взагалі, де цьо�

му вчать? Найчастіше ми вчимося приймати рішення поволі, з плином

життя, методом спроб і помилок. Але чи ефективно це? Виявляється, що

приймати правильні саме для себе рішення можна навчитися, й існує

декілька методів прийняття рішень, один із яких ми зараз і розглянемо.

Метод цей полягає у виконанні 5 кроків. 

Ïåðøèé: перед прийняттям рішення потрібно усвідомити, що від тебе

вимагає цього ситуація. А ситуацій, які потребують вибору, безліч: чис�

тити зуби саме зараз чи ні, почати підготовку до іспитів сьогодні, чи

відкласти на потім, або — дружити з цим хлопцем (дівчиною) чи ні?.. 

Äðóãèé: збір якомога повнішої інформації про ситуацію. Це можуть

бути спогади про те, як діяв (і що з того потім вийшло) хтось зі знайомих

у таких чи схожих обставинах, що взагалі мені відомо про те, про що

йдеться. Якщо це не термінове рішення, можна розпитати інших людей,

десь знайти інформацію, а якщо термінове — покластися на всі знання,

які є зараз, влаштувати внутрішній мозковий штурм, завдання якого —

пригадати все, що відомо, що може бути корисним.

Òðåò³é: на основі усвідомленої інформації формулювання мінімум

трьох варіантів рішень (чим більше — тим краще). Два варіанти — це ту�

пик (згадайте Гамлета з його «Бути чи не бути?»). Пускайте в хід свою

фантазію!

×åòâåðòèé: не лінуючись, розібратись, які наслідки того чи іншого

варіанту рішення будуть позитивними, а які — негативними. І так для кож�

ного з варіантів. Зважте на те, що кожен наслідок може мати ту чи іншу

вагу для будь�кого, але нам важливо розраховувати саме на ту вагу, яку

він має для нас особисто.

Тільки після цього ми зможемо зробити саме свій ï’ÿòèé êðîê — при�

йняти рішення, зробити вибір.
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До уваги педагога3тренера!

Важливо нагадати учасникам, що складна на перший погляд про�

цедура навчання прийняттю рішень виправдана, а крім того — вже

сформована навичка приймати рішення надалі згортається, і ми от�

римуємо те, що маємо зараз із умінням писати (в першому�другому

класі ми затрачали на це значно більше зусиль).

Для закріплення отриманої інформації можна провести

наступну роботу: кожен учасник отримує невеличку стрічку

(приблизно 20–25 см) для того, щоб скористатися «бабуси�

ним прийомом».  На більшій за розміром стрічці педагог�

тренер демонструє, як можна допомогти собі запам’ятати всі

етапи прийняття рішень. Для цього повторюється зміст кож�

ного етапу, дії, які необхідно на ньому зробити, і при цьому

зав’язується на стрічці «вузлик на пам’ять». І так — на кож�

ному етапі. Перебираючи вузлики, важливо ще раз пригада�

ти всі етапи. Стрічка з вузликами залишається в учасників —

на пам’ять.

До уваги педагога3тренера!

Виконуючи цю вправу, не варто поспішати. Зав’язуючи вузлики,

учасники можуть уявляти свої приклади поведінки на тому чи іншому

етапі, утворюючи міцніший зв’язок у пам’яті. 

6. Вправа «Зроби вибір!» (30 хв)

Мета: розвивати уміння аналізувати ситуації за схемою

прийняття рішень, робити власний вибір.

Хід вправи
Учасники об’єднуються в три підгрупи, кожна з яких отри�

мує завдання: проаналізувати отриману на картці ситуацію за

схемою прийняття рішень і зробити вибір.

Ситуації для підгруп:

1. Ти разом зі своєю подругою (другом) — на дні народжен�

ня приятеля. Всі розмовляють, веселяться. Один із товари�

шів каже, що настрою недостатньо, і дістає пляшку горілки.
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Він активно пропонує всім випити. Тобі налили чарку. Твоя
подруга (друг) просить тебе не пити, а всі навкруги наполя�
гають: «Тобі що, слабо?» Твоє рішення?

2. Ти збираєшся на дискотеку. Раніше на дискотеках ти
завжди відчував себе ніяково, коли запрошував дівчину (або
тебе запрошували) потанцювати. Цього разу твої друзі про�
понують тобі «найсильніший рецепт» — випити 100 грамів
«для хоробрості». Ти не знаєш, що буде після цих 100 грамів.
Твоє рішення?

3. Якось у шкільному туалеті старший (�а) за віком учень
(�иця) запропонував (�ла) тобі цигарку. Ти відмовився. Тоді
він (вона) почав (�ла) насміхатися над тобою, мовляв, «ти ще
малий (�ла), не доріс (доросла)» тощо. Ти дуже обурений (�на)
ще й тому, що поряд стоять твої однолітки. Твоє рішення? 

Тривалість роботи в підгрупах — 10 хв.

До уваги педагога3тренера!

Потрібно звернути увагу на важливість розширення діапазону ви�
бору: варіантів має бути більше двох. Окрім того, важливо не піддатися
спокусі скоротити аналіз, мотивуючи це тим, що «й так усе зрозуміло».
Таке «перескакування» є підводним каменем у техніці прийняття
відповідального рішення. Технологія саме в тому і полягає, щоб не
пропустити жодного аргументу і зважити всі свої «за» і «проти».

Після закінчення — презентація, наступний крок — обго�
ворення за питаннями:

як ви вважаєте, чому потрібно продумати якомога біль&
ше варіантів рішень у тій чи іншій ситуації?

чи легко було прийняти рішення, яке задовольнило би всіх
у підгрупі?

7. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам відповісти на запи�
тання:

які знання ви отримали?
які висновки для себе зробили?
як ви зможете використати ці знання в житті?



Мета: 
розвивати навички визначення ситуацій ризику; 

протистояння соціальному тиску; відмови. 

Ключові поняття: ризикована поведінка, негативний вплив

оточення, аргументована відмова, відповідальна поведінка,

соціальний  тиск.

Тривалість: 3 год.

ЯК ДІЯТИ 
В СИТУАЦІЇ РИЗИКУ?

Т Е М А
4

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Мозковий штурм «Ситуації, 
в яких є ризик зашкодити
своєму здоров’ю»

10 Фліп�чарт, маркери

6 Вправа «Хто сильніший?» 20

7
Вправа «Як показати свою
незгоду?»

20

8 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 9
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Необхідно мати: фліп�чарт, фломастери, маркери, папір А4,

роздатковий матеріал, скотч, плакати «Правила роботи гру�

пи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 9

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про початок роботи за новою
темою: «Як діяти в ситуаціях ризику?». Основний зміст
заняття присвячено питанням: 

що таке ситуації ризику;

як протистояти тиску. 

4. Вправа «Очікування» (10  хв)

5. Мозковий штурм «Ситуації, в яких є ризик зашкодити
своєму здоров’ю» (10 хв)

Мета: створити умови для самостійного усвідомлення

учасниками, що є багато ситуацій, які можуть містити загро�

зу для здоров’я.

Хід вправи
Педагог�тренер роздає учасникам по декілька стікерів і про�

понує самостійно записати на них свої варіанти ситуацій,

в яких є ризик загрози для здоров’я. Тривалість — 3–5 хв. 

Після закінчення роботи учасники зачитують варіанти

і наклеюють стікери на флiп�чарт. Педагог�тренер узагаль�

нює інформацію.
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До уваги педагога3тренера!

Важливо зробити висновок, що такі ситуації потребують від�
повідального ставлення,  відповідальних рішень i поведінки, а час�
то — вміння протистояти.

6. Вправа «Хто сильніший?» (20 хв)

Мета: реалізувати позитивні з точки зору протистояння
соціальному тиску форми поведінки. Усвідомити внутрішню
слабкість позиції людини, яка щось наполегливо пропонує.

Хід вправи
Гру можна проводити у «трійках», тобто об’єднавши

учасників у підгрупи по троє, а можна за технікою, відомою
як «Акваріум», коли з групи будь�як обирається троє учас�
ників, кожний з яких отримує свою роль. Вони сідають все�
редині кола з інших учасників і розігрують ситуацію, інші
виконують роль спостерігачів. 

Можливі ролі для «акторів»: 
а) підліток, який щось пропонує зробити, намагається на�

в’язати щось (краще, якщо це буде в темі модуля); 
б) підліток, до якого звернена пропозиція першого і який

намагається певним чином уникнути цієї пропозиції;
в) головний спостерігач (у випадку, коли всі учасники

розбиваються на «трійки», — просто спостерігач). 
Розігрування відбувається експромтом (тобто часу на під�

готовку практично не дається — не більше 1 хв на те, щоб
усвідомити суть ситуації).

Після розігрування сценки проводиться «деролізація» «ак�
торів»: педагог�тренер наголошує, що вони вже не є тими,
кого грали, а знову стали самими собою; пропонує подякува�
ти всім, хто грав, за отриманий учасниками тренінгу досвід.

Обговорення проводиться так: спочатку висловлюються
ті, хто виконували ролі, а потім — спостерігачі. Запитання
для обговорення:

які форми поведінки, слова, переконання героїв допомага&
ли їм, а які заважали?

що було найвдалішим, а що — не дуже?
чим би, на ваш погляд, ця ситуація закінчилася?
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До уваги педагога3тренера!

Треба звернути увагу на такі висловлювання: «ще би крапельку,
і той, хто нав’язував, одержав би перемогу», «якщо би він запропону�
вав не так, а от так...», «як би він навів ще такий аргумент ...». 

Доцільним може бути запитання про те, кого в змодельованій
ситуації хотілося підтримати, які ідеї хотілося запропонувати. Важли�
во звернути увагу на те, що наше бажання допомогти, підтримати то�
го, хто нав’язує, пов’язане не з добрими чи поганими намірами, 
а з неусвідомленим бажанням допомогти. 

А кому насамперед ми намагаємося допомогти? Тому, хто цього
потребує! А потребує допомоги внутрішньо сильний чи слабкий? —
Зрозуміло, що слабкий! 

Таке відкриття дуже важливе для усвідомлення учасниками внут�
рішньо слабкої, невпевненої позиції тих, хто настирливо пропонує,
нав’язує будь�що. Вони не мають вибору, а ті, на кого спрямована
пропозиція, вмовляння, такий вибір завжди мають! Усвідомлення
цього може сильно закріпити позицію підлітка, який обирає для себе
відмову від будь�якої ризикованої пропозиції.

Крім того, важливим є висновок про те, яка поведінка ефек�

тивніша — впевнена чи невпевнена.  Сильна позиція полягає
у впевненому висловлюванні своєї думки, рішення, переконан	
ня, або ж відчутті цієї позиції. При цьому не обов’язково напо	
лягати і переконувати будь	кого у будь	чому. 

7. Рольова гра «Як показати свою незгоду?» (20 хв)

Мета: формувати навички відмови в ситуаціях прово�

кування.

Хід гри
Учасники об’єднуються у пари і розподіляють ролі: «того,

хто підбурює (підбурювача)» і «того, хто відмовляється (відмов�

лювача)». «Підбурювач» записує своє умовляння на папірці.

Зміст написаного відомий тільки «підбурювачу» і може сто�

суватися будь�якої життєвої ситуації. Наприклад, може йтися

про пропозицію піти на концерт відомого співака, прогуля�

ти заняття, спробувати щось невідоме тощо. 

Після того, як всі визначилися зі змістом своїх «підбурю�

вань», ситуації розігруються одночасно всіма учасниками.
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№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10
Плакат «Правила роботи
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5 Вправа «Відмова» 25 Роздатковий матеріал

6 Вправа «Торбинка на пам’ять» 15 Папір, хустина

7 Підсумки 15

Невербально «підбурювач» наполягає на своєму запрошенні,

його мета — змусити партнера прийняти пропозицію. За�

вдання іншого учасника — зрозуміти партнера, прийняти

своє рішення і також невербально «висловити» його. 

Час на розігрування — 3 хв. Після закінчення зачитується

текст, написаний на папірці. Якщо дозволяє час, можна ще

раз зіграти, помінявшись ролями. Наступний крок — обго�

ворення за питаннями:

чи важко було «підбурювати»? А відповідати? 
у чому полягала складність для «підбурювача», а в чому —

для «відповідача»? 

Важливий висновок: наполягати нерідко значно складніше,
ніж відмовити (особливо в ситуаціях, коли пропозиція непри	
ємна, небезпечна тощо). Наполягати, пропонувати потребує
значно більше зусиль, умінь, винахідливості (людина начебто
залежить від рішення свого опонента), а для того, щоб відмови	
ти, достатньо лише впевнено похитати головою.

8. Підсумки (5 хв)

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 10

Необхідно мати: папір, роздатковий матеріал, хустина, пла�

кати «Правила роботи групи», «Структура модуля».
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 10

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про продовження роботи за
темою: «Як діяти в ситуаціях ризику?». Основний зміст за�
няття полягає в напрацюванні навичок відмови, протис�
тояння соціальному тиску.

4. Вправа «Очікування» (10  хв)

5. Вправа «Відмова» (25 хв)

Мета: напрацювати навички впевненої,  аргументованої
відмови.

Хід вправи 
Учасники об’єднуються в 3 підгрупи, кожній з яких про�

понується одна з наведених ситуацій:
1. Однокласники пропонують заховати пляшку вина або

пачку цигарок у тебе вдома.
2. Однокласник наполягає залишити у тебе чужі речі.
3. Однокласник наполегливо просить збрехати його бать�

кам стосовно чужих речей, які  лежать у нього вдома.

Завдання підгрупам:
Придумати якнайбільше аргументів для відмови у цих си�

туаціях. 
Час на виконання — 7 хв. Кожна підгрупа презентує свої

варіанти.
Далі педагог�тренер пропонує учасникам підготувати три

варіанти коротких демонстрацій (розігрувань) заданої ситуації,
використовуючи три стилі відмови: агресивний, невпевнений
і впевнений. На підготовку — 3 хв. Проводиться презентація
і обговорення за питаннями:

у чому полягає небезпека запропонованих ситуацій?
який варіант відмов був ефективнішим? Чому?
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Важливий висновок: ситуацію можна взяти під контроль
тільки тоді, коли поводишся усвідомлено і впевнено.

До уваги педагога3тренера!

Для розширення знань учасників щодо ефективної відмови реко�
мендується ознайомити їх з інформаційними матеріалами -
Œ 10  æ. 66.

6. Вправа «Торбинка на пам’ять» (15 хв)

Мета: закріпити навички відмови, розширити діапазон
можливих форм поведінки і відповідей у ситуаціях тиску,
розвивати самосвідомість.

Хід вправи
Учасники на маленьких аркушах паперу записують фрази

відмови, які, на їхню думку або з їхнього досвіду, найуспіш�
ніші, найефективніші. 

Потім аркуші складаються в хустину, розгорнуту посеред
кола. Педагог�тренер згортає повну хустину і наголошує, що
в ній зібрано загальний досвід, яким кожен із учасників мо�
же скористатися. Для цього торбинка розгортається, і кожен
має можливість взяти будь�який з аркушів. Тепер усі по черзі
промовляють із власною інтонацією фразу, яку витягнули.
Перемішування і зачитування фраз можна повторити. 
За бажанням учасників фраз може бути більше, ніж одна.

Запитання для обговорення:

що ви відчували, говорячи «чужі» фрази відмови?
що вам дало виконання цієї вправи? Який досвід ви отри&

мали?

До уваги педагога3тренера!

Важливо зробити висновок, що ми можемо будь�коли вчитися но�
вим формам поведінки, і досвід інших може стати нам у нагоді. Дуже
важливо також усвідомити, що кожен з нас може опинитися в ситуації,
коли необхідно відмовити.

Позитивним є також досвід «несприйняття» чужих фраз. Це допо�
магає усвідомити, що моє, а що — ні (тобто підсилюється самосві�
домість і відчуття свого власного «Я»).

7. Підсумки (15 хв)
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Додаток 1

СТРУКТУРА МОДУЛЯ 
«ТВОЄ ЖИТТЯ — ТВІЙ ВИБІР»

Тема 1.«Здоров’я та здоровий спосіб життя» 

Тема 2.«Наркотичні речовини — фактор загрози 

для здоров’я»
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(до вправи «Очікування»)



12–14 років56

Додаток 3

ПЛАКАТ «ІНТЕРВ’Ю» 

(до вправи «Що нам відомо 
про наркотичні речовини?»)
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Додаток 4
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Додаток 5

ВПЛИВ ТЮТЮНУ 
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Головна мішень для тютюнового диму — верхні дихальні шляхи

та легені. Подразнення слизових оболонок починається вже в ро�

товій порожнині. При палінні крізь шар тютюну всмоктується

повітря, яке посилює горіння. При цьому тепло тютюнового диму

руйнує емаль зубів, призводить до запалення слинних залоз. Це суп�

роводжується підвищеним слиновиділенням. Слизові оболонки гор�

тані, трахеї, бронхів також подразнюються тютюновим димом, що

призводить до розвитку хронічних бронхітів і пневмоній.

Тютюн містить багато канцерогенних речовин, тому в курців дуже

велика ймовірність захворювання на рак ротової порожнини, гор�

тані або легень.

Впливає паління і на зовнішній вигляд. У курців жовтіють зуби

і нігті, шкіра набуває нездорового відтінку.

Паління збільшує ймовірність розвитку серцево�судинних захво�

рювань. Випалювання навіть однієї цигарки призводить до посилен�

ня серцевого ритму й підвищення артеріального тиску, звуження су�

дин. Результат — порушення дії серцевих м’язів, що може призвести

до інфаркту міокарда. Унаслідок паління порушується кровообіг

в кінцівках (частіше ногах), що може призвести до гангрени (а це,

в свою чергу, до ампутації — відрізання кінцівок).

Нервова система, кров, органи травлення також зазнають шкоди

від продуктів згоряння тютюну. Паління провокує розвиток виразки

шлунку, ускладнює інші захворювання.

У жінок, які палять, порушується нормальна робота статевих ор�

ганів, що призводить до безпліддя. Якщо палить вагітна жінка, в неї

може народитися фізично слабка дитина (знижена вага, порушення

нервової системи), і як наслідок, можливе відставання в психічному

і фізичному розвитку, хворобливість. Усе це може проявитись одра�

зу після народження або через деякий час.

Компоненти тютюнового диму руйнують вітаміни в організмі лю�

дини, послабляють його імунну (захисну) систему, внаслідок чого

у курців легко з’являються різноманітні алергії, захворювання про�

тікають довше, а виліковуються важче.
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Як і всі НР, тютюновий дим викликає дуже сильну залежність.
Про це свідчать такі статистичні дані: 85% людей хочуть кинути па�
лити, але вдається це лише 15% із них.

Важливо також пам’ятати, що велику шкоду курці завдають не
тільки собі, але й всім навколишнім (їх часто називають пасивними
курцями). Вдихаючи тютюновий дим, пасивний курець зазнає такого
ж впливу компонентів тютюнового диму, як і той, хто палить, із тими
ж руйнівними наслідками для здоров’я.

ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ 
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Алкоголь перш за все впливає на діяльність нервової системи лю�
дини: його легко всмоктує мозкова тканина, яка містить багато води.
Це руйнує психіку — людина стає дратівливою, швидко стомлюється,
в неї порушується сон. Ці симптоми можуть проявлятися не тільки
при систематичному (тобто постійному), але й при ситуативному
(тобто непостійному, раз у раз) вживанні алкогольних напоїв,
оскільки при попаданні в організм алкоголь залишається в ньому до
двох тижнів (!). 

Циркулюючи системою кровообігу, алкоголь потрапляє до всіх
органів тіла. За кілька хвилин він досягає головного мозку. Дія алко�
голю має заспокійливий та депресивний характер. Він також
уповільнює роботу головного мозку (гальмує як процес накопичен�
ня інформації, так і її відновлення у пам’яті). Алкоголь може стати
причиною галюцинацій та провалів у пам’яті, уповільнення інтелек�
туального розвитку, погіршення пам’яті, послаблення здібностей
і навичок.

Алкоголь подразнює слизову шлунку, що призводить до запалення
органів травлення, руйнує печінку, яка його розщеплює (відбувається
переродження клітин, що спричиняє цироз печінки, а це практично
невиліковне захворювання). У молодому організмі алкоголь руйнує
печінку значно швидше, ніж у старших людей.

Дуже чутливі до алкоголю серце і судини: він порушує процеси об�
міну речовин в серцевих м’язах. Реагують на алкоголь і нирки, кро�
воносна та інші системи й органи. 

Уживання алкоголю може призвести до погіршення зору і слуху,

а також смаку, нюху та дотику. Оскільки усі м’язи знаходяться під
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контролем мозку, вживання навіть незначних доз алкоголю призво�

дить до послаблення цього контролю, і людина втрачає координацію

та швидкість реакції.

Чим молодший організм, тим більша руйнівна дія алкоголю. Відо�

мі випадки отруєння підлітків і молодих людей невеликими як для

старших людей дозами.

Як і всі НР, алкоголь викликає залежність. Спочатку це потреба

в алкоголі для того, щоб уникнути неприємних переживань, розсла�

битися і почуватися впевненіше, проте згодом виникає потреба на�

явності алкоголю в крові — розвивається алкоголізм.

Алкоголізм — це захворювання, яке супроводжується глибокими

змінами і навіть деградацією особистості. Воно потребує дуже склад�

ного і довгого лікування, а результати такого лікування, як свідчать

фахівці, не завжди ефективні. Через деякі особливості юного організму

в підлітків і молодих людей хронічний алкоголізм розвивається знач�

но швидше, ніж у людей старшого віку.

ВПЛИВ НАРКОТИКІВ 
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

При вживанні наркотиків розвивається наркоманія — захворю�

вання, при якому психічний і фізичний стан людини, її самопочуття

й настрій цілком залежать від наявності в організмі наркотику. За

його відсутності розвивається синдром відміни (абстиненція) — дуже

важкий стан, який супроводжується судомами, сильним болем

у м’язах і внутрішніх органах.

Наркотики особливо небезпечні тим, що навіть одноразове їх вжи�

вання може призвести до наркотичної залежності. У зв’язку з фізіо�

логічними особливостями організму в підлітків дуже швидко розви�

вається наркотична залежність (значно швидше, ніж у дорослих).

Відомі випадки, коли перші експерименти з наркотиками закінчува�

лися смертю.

Люди, які вживають наркотики, значно більше, ніж інші, ри�

зикують отримати ВІЛ�інфекцію, оскільки вірус може передавати�

ся через кров (при використанні одного шприца для ін’єкцій декіль�

кома людьми), а наркотики призводять до втрати контролю над по�

ведінкою, адже вони сильно впливають на роботу головного мозку,

нервову систему, і разом з цим — на самоконтроль. 
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Під дією наркотиків нервові клітини просто згорають. Різко зни�

жується захисна реакція організму. 

Багаторазове проколювання вен може призводити до утворення

тромбів і рубців. Коли тромби відриваються й потрапляють до крово�

обігу, а відтак до серця і легенів, може настати смерть — тромб

закриває доступ крові до життєво важливих органів. Бактерії, по�

трапляючи з нечистої голки до кровообігу, циркулюють по всьому

організму й відкладаються на серцевих клапанах, призводячи до

серйозного захворювання — «бактеріального ендокардиту», для

якого характерні такі симптоми як жар, слабкість, серцева недо�

статність. Мікроби з нестерильної голки можуть призвести також до

абсцесу мозку, симптомами якого є сильний жар і конвульсії. У всіх

цих випадках можлива кома або смерть.

У жінок, котрі вживають наркотики під час вагітності, можуть на�

родитися мертві діти або ж діти з дуже серйозними вадами: клишо�

ногість, відсутність кінцівок, розщеплене піднебіння, «заяча губа»,

дефекти внутрішніх органів.

Вживання дурманних токсичних речовин (тобто летких речовин,

які використовують у побутовій хімії, бензині тощо) може пригні�

чувати функції дихання (можлива навіть зупинка дихання), пору�

шення серцевої діяльності, а часом — непритомність і навіть смерть.

При вживанні наркотиків різко погіршуються пам’ять, здатність

до логічного мислення, засвоювання нової інформації, зосередження.

Глибоко деформується особистість людини, розвиваються серйозні

психічні захворювання. Процес деградації особистості дуже швид�

кий. У 30–40 років наркомани і виглядають, і почуваються, і пово�

дять себе, як старі.
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Додаток 6

І команда: 

1. Із кожною викуреною сигаретою ми збільшуємо ризик зах�

ворювання на різноманітні хвороби.

2. Алкоголь — безпечна речовина.

3. Одноразове вживання наркотику не шкодить нашому здо�

ров’ю.

4. Коли вагітна жінка палить — це не шкодить здоров’ю май�

бутньої дитини.

5. Можна сідати за кермо, якщо випити лише чарку вина.

ІІ команда: 

1. Повітря в накуреному приміщенні не шкодить здоров’ю.

2. Вживання наркотиків може супроводжуватися правопору�

шеннями.

3. Паління призводить до послаблення сприйняття смаку, за�

паху та появі зморшок і жовтого кольору обличчя.

4. Пиво, ром�кола — безалкогольні напої.

5. Ризик ВІЛ�інфікування у людини, що вживає наркотики,

значно більший, ніж у тих, хто їх не вживає. 
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Додаток 7

ПЛАКАТ «ГОЛУБ» 

(до вправи «Послання в світ»)



Додаток 8

ПОРТРЕТИ ДВОХ ПІДЛІТКІВ

Підліток А

Я дуже хотів стати підлітком, але тепер зрозумів, що бути підліт�

ком непросто. Часто доводиться приймати рішення в ситуаціях,

що ставлять мене в глухий кут. Усі навколо вже знають, яке рішен�

ня їм прийняти, як вчинити, ким стати, усі мають готову відповідь.

А я ніколи не знаю, хто правий! Навіть тринадцяте число прино�

сить мені невдачу й стає найгіршим числом у моєму житті. Я не на�

писав контрольну, посварився з сусідом по парті, нагрубив мамі,

коли вона спробувала допомогти мені розібратися з незрозумілим

матеріалом. Але найгірше те, що мій друг поставив мені умову: як�

що я не буду ходити з ним на тренування з футболу, він не буде зі

мною розмовляти. Я ходжу з ним і почуваюся там дурнем, тому що

футбол — це не для мене. Я, до речі, не знаю, що в моєму житті

моє! У нашій родині знову скандали — батьки кричать на мене, я

слухаю собі й мовчу. Я так хочу, щоб вони залишили мене в спокої!

Підліток Б

Нарешті я підліток! Є багато речей, важливих для мене: друзі,

родина, школа. Як не важко, але я намагаюся знайти час для всьо�

го, тому що мені все це подобається. Я твердо вирішив займатися

з репетитором і працювати самостійно, щоб підтягти математику,

і дав собі слово не вступати в суперечки зі своєю сестрою. Я навіть

розробив план і навів свої аргументи, як умовити батьків, щоб

вони дозволили мені гуляти якомога довше. Та я ледве не забув!

Я вирішив, і для мене це було важко: більше ніколи не піду в ту

компанію, хоча там і буває Олена. Я повинен пояснити їй, що в нас

зовсім інші погляди на життя, не такі, як у хлопців з цієї компанії.

Ще я вирішив, що більше ніколи не буду прогулювати заняття,

адже мені треба буде вступити до вузу, і мені байдуже, що про ме�

не подумають Олег, Сергій, Ксенія та Микита.
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Додаток 9

СХЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
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Додаток 10

«НІ» — СТРАТЕГІЇ або ЯК СКАЗАТИ «НІ!»

1. Просто «Ні». Впевнено кажіть: «Ні!».

2. Повторюйте. Повторіть неодноразово: «Ні, ні, ні!».

3. Ідіть геть. Якщо хтось продовжує чинити на вас тиск, ска�

жіть: «Ні, мені потрібно йти».

4. Пожартуйте. 

5. Знайдіть причину. «Ні, я не буду цього робити, тому що...».

6. Кращий захист — це напад. Якщо на вас чинить тиск якась

особа, спробуйте «напасти» на неї: запитуйте, запитуйте, запитуй�

те («А чому це ти до мене причепився? Навіщо це тобі? Що я тобі

такого зробив? Чому це так важливо для тебе? Чому я повинен те�

бе слухати?»).

7. Залучіть союзника. Зверніться до товариша, чи людини, яка

поруч: «Слухай, ну поясни йому, що я не буду», «Подивіться на

нього, він пропонує мені...», «Люди, ви тільки послухайте, що він

мені пропонує...».

8. Зверніться до авторитету якоїсь людини чи видання. «Знаєш,

я хочу бути схожим на ... , а він не палить», «Я читав у журналі,

що ...», «Мені сказали друзі...».

9. Посилайтеся на стан здоров’я, сімейний стан, стать тощо. «Ти

знаєш, я сьогодні не дуже добре почуваюся», «Ні, я ж (не) одруже�

ний (на)», «Ні, я цього не робитиму, бо я ж дівчина (хлопець)».

10. Застосуйте погрозу. «Ні, а якщо ти наполягатимеш, то я ска�

жу (закричу, напишу...)».



МОДУЛЬ

ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

15–18 РОКІВ
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Тема Заняття Види роботи
Орієнтов�
на трива�
лість, хв

Тема 1.
Здоров’я 

та здоровий 

спосіб життя

Заняття 1

Привітання. Знайомство. Вправа
«Інтерв’ю»

10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Колесо життя» 20

Вправа «Модель здоров’я» 30

Підсумки 5

Заняття 2

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Що формує здоров’я?» 25

Вправа «Шлях здорового способу
життя»

25

Підсумки 5

Тема 2.
Наркотичні

речовини —

фактор

загрози для

здоров’я

Заняття 3

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Що нам відомо про
наркотичні речовини?»

50

Підсумки 5

Заняття 4

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Мозковий штурм «Кола соціальних
зв’язків»

10

Вправа�демонстрація «Наш
суспільний дім»

10

Вправа «Симпозіум в НДІ» 30

Підсумки 5
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Тема Заняття Види роботи
Орієнтов�
на трива�
лість, хв

Заняття 5

Привітання. Знайомство 10

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Як ви гадаєте?» 30

Вправа «Що ви мені порадите?» 30

Підсумки 5

Тема 3.
Визнач 

свою

позицію

Заняття 6

Привітання. Знайомство 10

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Шкала 0–10» 20

Вправа «Реклама і життєві цінності» 40

Підсумки 5

Заняття 7

Привітання. Знайомство 10

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Дискусія «Яка моя особиста
позиція?»

20

Вправа «Цінності» 20

Вправа «Фахівець» 20

Підсумки 5

Заняття 8

Привітання. Знайомство 10

Правила 5

Вступ. Очікування 15

Вправа «Я приймаю рішення» 30

Вправа «Аналіз ситуацій  і прийняття
рішень»

25

Підсумки 5
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Тема Заняття Види роботи
Орієнтов�
на трива�
лість, хв

Тема 4.
Як діяти 

в ситуації 

ризику

Заняття 9

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Мозковий штурм «Ситуації, в яких 
є ризик зашкодити своєму здоров’ю»

10

Вправа «Хто сильніший?» 20

Вправа «Як показати свою незгоду?» 20

Підсумки 5

Заняття 10

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 15

Вправа «Відмова» 15

Вправа «Коло рекомендацій 
і пропозицій

25

Підсумки 15



Мета: 
надати знання про здоров’я, здоровий спосіб життя,

фактори, що впливають на формування здоров’я; 

сформувати усвідомлення цінності здоров’я як основи

для успішної реалізації життя. 

Ключові поняття: здоров’я, здоровий спосіб життя, фактори,

що впливають на формування здоров’я. 

Тривалість: 3 год.

ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ  ЖИТТЯ

Т Е М А
1

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1
Привітання. Знайом�
ство. Вправа «Інтерв’ю»

10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 15 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10 Плакат «Пісочний годинник»

5 Вправа «Колесо життя» 20
Фліп�чарт, папір А4, маркери,
фломастери

6
Вправа «Модель здо�
ров’я»

30
Ватман, кольоровий папір, 
ножиці, маркери, фломастери,
клей, скотч

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1



Тема 1. Заняття 1 73

Необхідно мати: фліп�чарт, папір А4, маркери, фломастери,

ватман, кольоровий папір, ножиці, клей, скотч, плакати

«Правила роботи групи», «Структура модуля», «Пісочний го�

динник».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

1. Привітання. Знайомство. Вправа «Інтерв’ю» (10 хв)

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфорт�

ну атмосферу, сприяти згуртованості групи.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам об’єднатися в пари. 

Завдання для роботи в парах: протягом 1–2 хв потрібно

взяти інтерв’ю один в одного, щоб представити свого

«візаві».

Орієнтовні запитання для інтерв’ю (можна обмежитися

1–2�ма з них):

життєве кредо учасника;

три найулюбленіші речі;

мрія.

Потім учасники по черзі представляють один одного.

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про початок роботи за новим

модулем «Твоє життя — твій вибір», стисло розповідає про

його зміст. Педагог�тренер також акцентує увагу учасників

на тому, що першою темою модуля є тема: «Здоров’я та здо�

ровий спосіб життя» і що саме впродовж цього заняття мож�

на дізнатися, що таке здоров’я, які його складові, в чому

його цінність і від чого воно залежить.
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До уваги педагога3тренера!

Під час бесіди можна використати плакат «Структура модуля

“Твоє життя — твій вибір”» ( Œ 1  æ. 117). Плакат потрібно зав�

часно підготувати.

4. Вправа «Очікування» (10 хв)

Мета: визначити сподівання й очікування учасників щодо

заняття, сформулювати власні цілі.

Хід вправи
Педагог�тренер просить учасників на круглих стікерах на�

писати свої очікування від тренінгу. Потім всі по черзі зачи�

тують свої очікування та приклеюють їх у верхню частину

плакату з символічним «Пісочним годинником».

До уваги педагога3тренера!

Важливо обговорити з учасниками, чи змінюється їхнє ставлення

до своїх очікувань залежно від того, промовляють вони їх вголос чи

просто мовчки записують. Важливим є висновок, що вимовлене

очікування вимагає більшої відповідальності.

5. Вправа «Колесо життя» (20 хв)

Мета: визначити поняття «здоров’я», «здоровий спосіб

життя» та фактори, які впливають на здоров’я.

Хід вправи
На початку педагог�тренер робить невеличкий вступ,

у якому повідомляє, що відомо понад 200 визначень поняття

«здоров’я». Дана вправа побудована на концепції поняття

здоров’я, яку пропонує Білл Райн — професор школи

соціальної роботи університету МакГілл (Канада). В основу

концепції покладено світогляд перших поселенців Канади.

Вони сприймали здоров’я як життя, а його — в свою чергу —

як колесо. Відповідно до цього світогляду, все в житті має

перебувати в гармонії.
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Потім педагог�тренер, малюючи схему «Колесо життя» на

дошці (додаток 2 на с. 118), повідомляє про її зміст і пропо�

нує учасникам малювати такі ж схеми на аркушах паперу А4:

намалюйте велике коло на аркуші паперу (це можна

зробити на окремих аркушах А4, або в зошитах для записів

на вільному аркуші);

у центрі великого намалюйте маленьке коло і відмітьте

його як «центр»;

намалюйте 8 спиць від центру до великого колеса, кож�

на з яких прямо протилежна іншій, і може продовжуватися

за великим колом;

позначте кожну спицю так: духовна; інтелектуальна;

емоційна; фізична; соціальна; професійна; екологічна; пси�

хологічна;

тепер давайте визначимо, що може означати кожна зі

спиць, і якою може бути менша (min) або більша (max)

довжина кожної з них. Домовимося, що більший розвиток

тієї чи іншої складової («спиці») буде символізувати та її час�

тина, що ближча до великого кола, а менший — та частина

спиці, що ближче до центру.

Так Äóõîâíà «спиця» може символізувати життя людини, наповнене

духовними цінностями, які вона активно реалізовує, а може, навпаки, сим�

волізувати життя без будь�яких ідеалів, духовну пасивність. 

²íòåëåêòóàëüíà «спиця» може бути представлена двома такими про�

тилежностями, як допитливість, кмітливість і творчість і, навпаки — інте�

лектуальна лінивість та самовдоволеність.

Åìîö³îíàëüíà: емоційна розвиненість, багатство емоційного життя

і в той же час можливість самоконтролю і навпаки — емоційна розбалан�

сованість, невитриманість, нечутливість.

Ô³çè÷íà: фізичне здоров’я, стійкість до різноманітних інфекцій і нав�

паки — фізичне нездоров’я, слабкість, хворобливість.

Ñîö³àëüíà: включеність людини до різних соціальних груп, відчуття

своєї причетності до суспільного життя і навпаки — самотність, відсутність

відчуття свого місця серед людей.

Ïðîôåñ³éíà: задоволення людини від своєї праці, відчуття користі,

яку вона приносить навколишнім, і, навпаки — незадоволення, відчуття

марності зусиль, власних здібностей і взагалі професії. 

Åêîëîã³÷íà: взаємний зв’язок дій людини, їхніх наслідків з усім її

життям, з життям інших людей — по один бік, а по другий — відсутність
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такого зв’язку, вилученість дій і вчинків людини з контексту всього життя,

небережливість, нерозсудливість.

Ïñèõîëîã³÷íà: з одного боку — гармонія із самим собою і оточенням,

з протилежного — невідповідність своїх бажань і дій, неадаптованість, не�

гативне ставлення до самого себе.

Далі педагог�тренер пропонує учасникам знайти і позна�

чити на кожній «спиці» місце, яке найбільше відповідає їх�

ньому особистому стану на сьогодні, а потім — з’єднати ці

відмітки суцільною лінією.

Коли всі виконають завдання педагог�тренер проводить

обговорення за питаннями:

чи утворилося у вас рівне коло?

в якому з аспектів життя ви відчуваєте себе найбільш

благополучними?

які сфери своєї життєдіяльності ви хотіли б удосконалити?

яким чином ви можете це зробити?

що показує виконання даного завдання?

Можливий висновок: кожна зі «спиць», символізуючи одну
зі складових здоров’я, утримує колесо у рівновазі. І кожна
вимагає нашої уваги. Нам необхідно розвивати наші «спиці»	
складові життя рівномірно, щоб прожити його повноцінно
і гармонійно.

Після обговорення попередньої роботи педагог�тренер

пропонує кожному індивідуально дати визначення поняття

«здоров’я» (на виконання 2–3 хв), а потім — за бажанням оз�

найомити інших зі своїм визначенням.

Після того, як охочі зроблять повідомлення, педагог�тре�

нер, відзначивши їхню точність і змістовність, знайомить

учасників із визначенням здоров’я, наданим Всесвітньою

організацією охорони здоров’я (ВООЗ): 

Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного або со&

ціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та

фізичних вад.

6. Вправа «Модель здоров’я» (30 хв)
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Мета: актуалізувати відчуття важливості, складності здо�
ров’я та необхідності дбайливого і відповідального ставлення
до нього; спрямувати подальшу роботу з осмислення учас�
никами ролі НР як фактора, який шкідливо впливає на здо�
ров’я людини. 

Хід вправи 
Педагог�тренер пропонує учасникам поміркувати над

імовірною моделлю здоров’я. 
Для цього з учасників він формує три підгрупи, кожній

з яких дає завдання розробити модель здоров’я. Модель має
відображати те, з чого, на думку учасників, складається здо�
ров’я, без чого не можна уявити здорову людину. 

Для створення моделей учасники можуть використовува�
ти маркери, кольоровий папір, білий папір різного формату,
клей, скотч, ножиці. 

До уваги педагога3тренера!

Кожній підгрупі педагог�тренер пропонує обрати того, хто
слідкуватиме за часом — «Хронометриста», того, хто фіксуватиме
всі ідеї — «Секретаря», й того, хто буде презентувати роботу гру�
пи — «Спікера».

Розподіл цих ролей дуже важливо зберегти в усіх наступних
вправах, де група поділятиметься на підгрупи, і стежити за тим, щоб
їх виконували різні учасники, аби кожному дісталися різні обов’язки.

На створення моделей відводиться 10–15 хв. Потім кожна
з підгруп презентує свою роботу, на презентацію — по 2 хв.
Після презентації педагог�тренер пропонує всім уявити собі
шкідливі, руйнівні для здоров’я фактори. 

Фактор (з лат. factor — той, що робить, від facio — роб&
лю) — умова, рушійна сила, причина будь&якого процесу.

Наступне завдання — ті ж підгрупи за 3 хв демонструють
на створених моделях дію цих руйнівних факторів.

Ця робота також презентується (по 1 хв). 

Запитання для обговорення: 

що ви відчували, коли створювали модель здоров’я? 
що відчували, коли руйнували, а що, коли модель була

зруйнованою? 



15–18 років78

Важливі також запитання: 

чи можна відновити те, що вже зруйновано?

чи буде відновлене таким, як раніше? 

що легше — запобігти руйнуванню чи відновити

зруйноване?

До уваги педагога3тренера!

Педагог�тренер повинен із повагою приймати висловлювання

учасників щодо почуттів, які викликало виконання вправи. Всі вони

реально існують у нашому ставленні до здоров’я (наприклад, азарт

під час руйнування моделей), і наявність протилежно спрямованих

ставлень і почуттів є складовою частиною проблеми збереження

і відповідального ставлення до здоров’я. Учасники не повинні відчу�

вати себе «поганими» за те, що вони відчувають «не ті» почуття. 

Обов’язковий висновок після вправи: зруйнувати значно
легше, ніж створити. Дуже важливо зберегти те, що маємо.
А також такий: в нас закладено дуалістичне ставлення до сво	
го здоров’я — і лише від нас залежить, що ми оберемо: шлях до
здоров’я чи, навпаки, шлях від здоров’я.

7. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам пригадати, що вони

очікували від заняття і що відбувалось впродовж нього; обду�

мати свої враження від роботи і спілкування, висновки, які

вдалось для себе зробити. Педагог�тренер пропонує учасни�

кам висловитися.

Якщо очікування справдилися, учасники переклеюють

свої «піщинки» з верху «Пісочного годинника» на низ.
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Необхідно мати: кольоровий папір, папір у рулоні (шпале�

ри), ножиці, маркери, фломастери, клей, скотч, фліп�чарт,

плакати «Фактори, що впливають на формування здоров’я»,

«Правила роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє учасникам, що впродовж за�

няття буде продовжено розмову про складові здоров’я, а та�

кож про те, що таке здоровий спосіб життя, які дії його за�

безпечують. 

4. Вправа «Очікування» (10 хв)

5. Вправа «Що формує здоров’я» (25 хв)

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Вправа «Що формує
здоров'я?»

25
Фліп�чарт, плакат «Фактори, що
впливають на здоров’я», стікери

6
Вправа «Шлях здорового
способу життя»

25
Кольоровий папір, папір у рулоні
(шпалери), ножиці, клей, скотч,
маркери, фломастери

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2
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Мета: визначити особисту поведінку та спосіб життя як

найважливіші фактори, що впливають на здоров’я людини.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам подумати, які існують

фактори впливу на здоров’я людини (можна пригадати те,

що вже називалося на попередньому занятті). 

Пропозиції учасників записуються на фліп�чарті. 

Після того, як всі пропозиції записано, педагог�тренер

пропонує об’єднати схожі фактори, виділити найсуттєвіші,

підводячи загальний список до наступного: спадковість,

навколишнє середовище, медицина, спосіб життя людини (їх

можна підкреслити або виписати новим узагальненим

списком). 

Після цього кожен учасник отримує 4 стікера (можна роз�

різати їх на вузенькі смужки) різного кольору. На кожному

стікері написано одну з цифр від 1 до 4. Наприклад: синій — 1,

червоний — 2 і т. д. 

Педагог�тренер пропонує учасникам самостійно проран�

жувати визначені фактори, тобто визначити, який фактор,

на їхню думку, є найбільш впливовим на здоров’я людини,

який — менше, який — ще менше. Для цього кожен учасник

приклеює свої папірці з тією чи іншою цифрою на фліп�

чарті напроти виділених факторів. Наприклад, якщо учас�

ник вважає, що спадковість є найбільш впливовим фактором

на здоров’я, він приклеює стікер з цифрою 1 напроти запису

«спадковість», а стікер з цифрою 2 — напроти того фактора,

який він вважає менш впливовим, ніж спадковість.

Відповідно, стікер з цифрою 4 — напроти того фактора, який

учасник вважає найменш впливовим. 

Цей етап роботи кожен учасник проходить самостійно,

без обговорення своїх думок з іншими.

Після того, як всі учасники розмістять стікери на плакаті,

обговорюються результати. Важливо, щоб учасники мали мож�

ливість висловити і обґрунтувати своє бачення: чому вони

вважають той чи інший фактор більш чи менш впливовим на

здоров’я людини.
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Наприкінці педагог�тренер пропонує результати науко�

вих досліджень щодо вагомості впливу тих чи інших фак�

торів на здоров’я людини.

Спадковість — 20 % Екологія — 20 %
Рівень медицини — 10 % Спосіб життя — 50 %

Висновок, який важливо зробити наприкінці вправи: хоча
існує декілька важливих факторів, що впливають на розвиток
і збереження здоров’я, поведінка людини, її спосіб життя
є вирішальним в збереженні здоров’я!

6. Вправа «Шлях здорового способу життя» (25 хв)

Мета: сформувати розуміння учасниками того, що є здо�

ровим способом життя, в яких діях і поведінці він прояв�

ляється.

Хід вправи
На початку педагог�тренер подає визначення поняття

«здоровий спосіб життя».

Здоровий спосіб життя — це така життєдіяльність людини,
що сприяє збереженню і зміцненню її здоров’я.

Учасники тренінгу об’єднуються у три підгрупи, кожна

з яких отримує завдання: на рулоні паперу (шпалерах) ство�

рити «Шлях здорового способу життя». Для цього з кольоро�

вого паперу треба вирізати «сліди», на яких написати дії та

приклади поведінки, які, на думку учасників, сприяють здо�

ровому способу життя, і приклеїти їх на шпалери. Кожна

підгрупа презентує свій «шлях». Потім всі «три» шляхи

об’єднують в один.

Можливі варіанти проведення: «сліди» приклеюються

прямо на стіни, або учасникам пропонується зробити «шля�

хи» з будь�яких «слідів» — символів певних дій та варіантів

поведінки (це можуть бути, наприклад, дорожні знаки,

квіти, сходи, ноти, будь�що — за бажанням учасників, таким

чином і «шляхи здорового способу життя» будуть різно�

манітними). 



15–18 років82

До уваги педагога3тренера!

Метафоричність цієї вправи полягає в тому, що будь�який шлях

можна подолати тільки ідучи ним, тобто виконуючи певні дії і, відпо�

відно, залишаючи сліди.

Важливо звернути увагу і допомогти учасникам формулювати їхні

пропозиції щодо збереження та розвитку здоров’я саме в «дії», тоб�

то відповідати на запитання: «Що робити, як діяти, вчинити?». Крім

того, варто застерегти учасників від занадто загальних відповідей,

наприклад: «Вести здоровий спосіб життя», і спонукати їх до дета�

лізації: що саме робити, про що пам’ятати тощо. 

Було би доречно впродовж проведення тренінгу надати учасникам

можливість додавати до «слідів» і створеного «шляху» нові ідеї щодо

можливостей для реалізації здорового способу життя.

Як додатковий інформаційний матеріал можна використати

«Путівник здоров’я» (äîäàòîê 3 íà ñ. 119). 

7. Підсумки (5 хв)



Мета: 
відповідно до віку та особливостей учасників тренінгу

надати інформацію про НР;
розкрити найпоширеніші причини початку вживання

НР підлітками та молоддю, сформувати усвідомлення щодо
впливу оточення та реклами як імовірних факторів, що спо�
нукають молодих людей до вживання НР;

сформувати критичне ставлення до впливу оточення;
показати негативні наслідки впливу НР на організм лю�

дини, на сімейне та суспільне благополуччя; 
надати знання щодо правової відповідальності за розпов�

сюдження та залучення до вживання НР підлітків і молоді.

Ключові поняття: наркотичні речовини, причини початку
вживання НР підлітками та молоддю, реклама, наслідки вжи�
вання, залежність: соціальна, психічна, фізична.

Тривалість: 4,5 год.

НАРКОТИЧНІ  РЕЧОВИНИ —
ФАКТОР ЗАГРОЗИ ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я

Т Е М А
2

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Вправа «Що нам відомо 
про наркотичні речовини?»

50
Роздатковий матеріал, папір,
ручки, маркери, фліп�чарт

6 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3
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Необхідно мати: роздатковий матеріал, папір, ручки, мар�

кери, фліп�чарт, фломастери, стікери, скотч, фліп�чарт, пла�

кати «Правила роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про початок нової теми:
«Наркотичні речовини — фактор загрози для здоров’я» і ак�
центує увагу на питаннях, які розкривають зміст заняття:

що таке НР?
чому люди починають вживати НР?
про які наслідки вживання НР важливо пам’ятати, щоб

убезпечити себе від початку вживання НР? 

4. Вправа «Очікування» (10 хв)

5. Вправа «Що нам відомо про наркотичні речовини?» (50 хв)

Мета: надати загальну, відповідну до віку учасників інфор�
мацію про види НР, про системний негативний вплив НР на
організм людини, про правовий аспект (зокрема, відповідаль�
ність), пов’язаний зі вживанням і розповсюдженням НР, про
залежність, яку спричиняє вживання НР.

Хід вправи 
Педагог�тренер нагадує учасникам, що на попередніх занят�

тях вже йшлося про шкідливі звички, а також вживання НР
як про фактори, що загрожують здоров’ю. Педагог�тренер
наводить визначення поняття «наркотичні речовини»:

Наркотичні речовини — це речовини, вживання яких призво	
дить до токсичного отруєння організму, впливає на свідомість
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і психічний стан людини, спричиняє звикання та залежність від
їх вживання. До наркотичних речовин відносять алкоголь, тю	
тюн, наркотики, деякі ліки, токсичні (тобто отруйні) леткі речо	
вини, що містяться в побутовій хімії (клеї, бензині тощо). 

До уваги педагога3тренера!

Надаючи інформацію щодо НР, важливо пам’ятати про принцип

«забороненої інформації» — визнаний принцип превентивної

освіти в галузі профілактики вживання НР. Цей принцип передбачає

категоричну заборону на використання інформації, що може стиму�

лювати цікавість дітей до НР (інформація про специфічні якості різних

речовин, способах виготовлення та застосування). 

Статистично доведено, що поширення подібної інформації при�

зводить не до розвитку превентивної поведінки, а навпаки — до екс�

периментування з НР.

Важлива також особиста позиція педагога�тренера, його спокій�

на впевненість у тому, що для власної безпеки і збереження здоров’я

зовсім не обов’язково «знати все» і, тим більше, «все спробувати». 

Інформація, наведена в äîäàòêó 4 íà ñ. 122 є достатньою для

групової роботи з підлітками 15–18 років. 

«Інформаційні матеріали для педагога�тренера» містять додатко�

ву інформацію про НР, спрямовану на розширення обізнаності педа�

гога�тренера щодо видів та особливостей НР. Така поінформованість

може надати більшої впевненості педагогу�тренеру при відповідях на

конкретні запитання підлітків. При цьому важливо не забувати про вже

надані застереження стосовно принципу «забороненої інформації». 

Педагог�тренер формує з учасників три підгрупи, кожна

з яких отримує завдання: використовуючи надані матеріали

(додаток 4 на с. 122), підготувати презентацію цієї інформа�

ції іншим учасникам. Завдання може бути виконано у вигля�

ді таблиць, схем, малюнків, плакатів тощо. Перша підгрупа

отримує інформацію про тютюн, друга — про алкоголь, тре�

тя — про наркотики.

Важливо наголосити на тому, що інформація, отримана

однією підгрупою, невідома іншим, а тому їхнє завдання — пов&

но і якісно донести її до всіх учасників групи. 

На підготовку відводиться 15 хв.

Після виконання завдання підгрупи презентують свою ро�

боту у загальному колі учасників. 
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Після закінчення презентацій педагог�тренер продовжує
вправу інформаційним повідомленням про залежність, роз�
виток якої невідривно пов’язаний із вживанням НР.

НР змінюють функціонування організму людини так, що їх вживання
призводить до звикання, потреби їх подальшого вживання зі збільшенням
кількості НР — тобто до розвитку залежності. 

Залежність лежить в основі захворювання, яке дуже складно лікується
(на жаль, майже невиліковне) — наркоманії або токсикоманії (вживання
токсичних речовин побутової хімії).

Досить умовно виділяють три види залежностей: соціальну, психічну та
фізичну (або фізіологічну). 

Ñîö³àëüíà залежність полягає в тому, що вплив людей, які вживають
НР, змінює поведінку інших людей, їхні особисті наміри і потреби. 

Ïñèõ³÷íà залежність — неспроможність людини перебувати в стані
емоційної гармонії, переживати ті чи інші почуття без вживання НР. Цю за�
лежність найважче подолати. 

Ô³çè÷íà залежність полягає в неможливості існування людини як жи�
вого організму без вживання НР. Це зумовлено впливом НР на обмін речо�
вин. Припинення вживання НР переноситься гірше за хворобу, можлива
навіть кома або смерть. 

Будь�яка залежність небезпечна ще й тому, що люди рідко її усвідом�
люють: до останнього помилково вважають, що будь�коли можуть припи�
нити вживання НР (палити, пити, «колотися»), «просто поки що не хочуть».

Залежність стає згубною, коли:

1) обмежує можливості особистості в самореалізації;
2) негативно впливає на стосунки між людьми;
3) руйнує власний і сімейний бюджет;
4) ставить особистість в конфліктні ситуації з найближчим оточенням і

суспільством.

Швидкість розвитку та глибина залежності залежать від особливостей
організму людини та виду НР. Так, наприклад, тютюн, за результатами
досліджень, дуже швидко викликає сильну залежність. Але прогнозувати,
якою може бути залежність і коли вона виникне в тієї чи іншої людини,
дуже складно. Відомі факти розвитку глибоких форм залежності, а також
смертельні випадки, вже після декількох і навіть однієї спроби НР.

Перша спроба НР — це вже великий ризик для здоров’я і життя
людини!  

Після інформаційного повідомлення педагог�тренер про�
водить обговорення з таких питань:

що втрачає людина, коли починає вживати НР?
чи вважаєте ви, що вживання НР — особиста справа

кожної людини? 
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6. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам відповісти на запи�

тання:

які знання ви отримали?
які висновки для себе зробили?
як ви зможете використати ці знання в житті?

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Мозковий штурм «Кола
соціальних зв’язків»

10 Маркери, фліп�чарт

6
Вправа�демонстрація
«Наш суспільний дім»

10
Іграшкові кубики (або однора�
зові стаканчики)

7 Вправа «Симпозіум в НДІ» 30 Папір, маркери, ручки

8 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

Необхідно мати: маркери, фломастери, папір, стікери, скотч,

фліп�чарт, іграшкові кубики (або одноразові стаканчики),

плакати «Правила роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)
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Педагог�тренер повідомляє про продовження роботи за

темою «Наркотичні речовини — фактор загрози для здо�

ров’я». На занятті буде розглянуто, як вживання НР впливає

на найближче оточення та суспільство в цілому. 

4. Вправа «Очікування» (10 хв)

5. Мозковий штурм «Кола соціальних зв’язків» (10 хв)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками різноманітності

відносин у суспільстві, наявності соціальної взаємозалежності.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам замислитись над тим,

хто нас в житті оточує, в які соціальні кола ми включені. Для

цього на фліп�чарті він позначає велику крапку, надписую�

чи біля неї «Я» (особистість). 

Далі, обводячи «Я» колами («Я» як центр), педагог�тренер

записує пропозиції учасників щодо того, хто оточує людину

в першу чергу, хто далі, хто ще далі, але все одно є її оточенням.

Можливий варіант зображення:    

«Я»

Педагог�тренер наголошує, що ми перебуваємо в різних

колах відносно тих чи інших людей. І ті чи інші люди пере�

бувають навколо нас. Ми виконуємо в суспільстві різні со�

ціальні ролі (вчитель, учень, син, донька, покупець, пасажир

тощо), впливаємо на людей і відчуваємо вплив на собі.

Потім педагог�тренер проводить обговорення з питань:

які можливі соціальні наслідки (зміна стосунків між
людьми, становища людини у суспільстві) для людини, яка по&
чинає вживати НР?
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Важливий висновок: початок вживання НР є не лише осо	
бистою справою однієї людини, а й впливає на її оточення. Ду	
же важливо подумати про це, перш ніж зробити свій вибір.

6. Вправа	демонстрація «Наш суспільний дім» (10 хв)

Мета: продемонструвати взаємозв’язки у суспільстві, по�

казати їх у символічній формі.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує кожному з учасників загадати

будь�яку соціальну роль і взяти іграшковий кубик з торбин�

ки (її несе по колу педагог�тренер). Коли кубики розібрані,

а ролі задумані, педагог�тренер пропонує побудувати з ку�

биків «Наш суспільний дім», ставлячи їх один за одним

у будь�якому порядку і називаючи задуману соціальну роль.

Коли споруда завершена, педагог�тренер зазначає, що вона

досить міцна і виконує свою роль, поки елементи�кубики

щільно стоять один поряд з одним. Варто хоча б одному з них

поводитися «не так» (тут треба змінити позиції деяких ку�

биків), як споруда змінює свою конфігурацію або взагалі

руйнується. Життя навколишніх людей багато в чому зале�

жить від наших дій і поведінки. 

Провівши аналогію з тим, як змінюється поведінка лю�

дини, яка вживає НР (матеріали вправи «Вплив НР на ор�

ганізм людини»), можна вказати на соціальні наслідки

цього явища.

До уваги педагога3тренера!

Аби уникнути негативної ідентифікації, бажано, щоб учасники

присвоювали собі невластиві їм у реальному житті ролі. Ця вправа —

лише демонстрація!

7. Вправа «Симпозіум у науково�дослідному інституті» (30 хв)

Симпозіум (грец. symposion — бенкет) — нарада фахівців

однієї або кількох країн з певних наукових питань.
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Вплив НР

на людину на сім’ю на суспільство

Мета: закріпити отримані знання та розуміння негатив�

ного впливу вживання НР на особистість і на суспільство.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам уявити себе співро�

бітниками науково�дослідних інститутів різних країн, які

вивчають НР як фактор ризику для здоров’я людини, су�

спільства. Науковці зібралися на симпозіум для обміну ре�

зультатами своїх досліджень.

Потім педагог�тренер пропонує учасникам об’єднатися

в 3 підгрупи й обговорити відомі їм наслідки використання

та вживання людьми різних НР: перша група — для окремої

людини, друга — для сім’ї, третя — для суспільства.

Завдання можна виконати у вигляді таблиць, схем, ма�

люнків тощо. На виконання відводиться 10 хв. Потім підгру�

пи презентують свою роботу, проводиться обговорення за

питаннями: 

як ви вважаєте, чи самі по собі НР є небезпечними, чи не&

безпечне їх використання?

за яких обставин використання НР може бути позитив&

ним? (При використанні за призначенням, наприклад, ліки —

в медицині, побутову хімію — в побуті тощо).

що втрачає людина, коли починає вживати НР?

чи вважаєте ви, що вживання НР — особиста справа

кожної людини?

як вживання НР може впливати на стосунки між

людьми?

За результатами обговорення заповнюється схема на зразок:
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№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Як  ви гадаєте?» 30 Папір, маркери, фліп�чарт

6
Вправа «Що ви мені
порадите?»

30 Папір, маркери, фліп�чарт

7 Підсумки 5

До уваги педагога3тренера!

Педагог�тренер акцентує увагу учасників на негативних наслідках
вживання НР, які проявляються у таких сферах життєдіяльності люди�
ни, сім’ї, суспільства:

духовна;
емоційна;
інтелектуальна;
соціальна (негативний вплив на оточення, негативний імідж);
економічна (значні кошти на придбання НР);
психологічна (залежність);
фізична (погіршення стану здоров’я, потреба у постійному

збільшенні дози НР, залежність) .

8. Підсумки (5 хв)

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

Необхідно мати: маркери, папір, фломастери, стікери, скотч,

фліп�чарт, плакати «Правила роботи групи», «Структура

модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

1. Привітання. Знайомство (10 хв)
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2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про продовження роботи за
темою: «Наркотичні речовини — фактор загрози для здо�
ров’я». На занятті будуть розглянуті ймовірні причини почат�
ку вживання НР і як можна уникнути впливу цих факторів.

4. Вправа «Очікування» (5 хв)

5. Вправа «Як ви гадаєте?» (30 хв) 

Відшукай усьому початок 
і багато чого зрозумієш

Козьма Прутков

Мета: визначити причини, які спонукають підлітків вжи�
вати НР, й усвідомити, що у більшості випадків ці речовини
виступають як замінники і не вирішують проблеми, а лише
відсувають і збільшують їх.

Хід вправи
Учасники об’єднуються в чотири підгрупи, кожна з яких

розглядатиме питання з певної позиції: перша група — з по�
зиції підлітків, друга — батьків, третя — медичних праців�
ників, четверта — представників наркобізнесу.

Завдання для підгруп: відповідно до позиції, визначити мож�
ливі причини початку вживання підлітками та молоддю НР.

На роботу відводиться 10 хв. Потім підгрупи презентують
свою роботу.

До уваги педагога3тренера!

Під час виконання вправи учасники можуть серйозно «увійти

в роль», тому після презентації потрібно провести «деролізацію»: на�

гадати учасникам, що вони вже не батьки, медичні працівники тощо,

а знову стали самими собою. Можна запропонувати учасникам

обернутись навколо себе і вголос назвати своє ім’я.
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Після презентації учасники обговорюють результати впра�

ви за такими питаннями:

як ви вважаєте, чому існують розбіжності в поглядах на
причини початку вживання НР підлітками та молоддю з точ&
ки зору різних груп людей?

чому важливо знати і усвідомлювати причини, які мо&
жуть спонукати до вживання НР? (Для того, щоб усунути фак&
тори ризику, необхідно насамперед їх визначити, усвідомити).

До уваги педагога3тренера!

Ця вправа дозволяє розглянути фактори, що спричиняють вжи�
вання НР молоддю, з різних точок зору, а таке порівняння дає мож�
ливість виокремити найактуальніші проблеми і усвідомити вектори
впливу на особистість. 

При підготовці до проведення цієї вправи педагогу�тренеру
доцільно ознайомитися з інформацією щодо можливих причин залу�
чення підлітків і молоді до вживання НР (інформаційні матеріали для
педагога�тренера).

6. Вправа «Що ви мені порадите?» (30 хв)

Мета: визначити шляхи усунення причин, зниження фак�

торів ризику початку вживання НР.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам провести опитуван�

ня на тему: «Як знизити ризик залучення підлітків і молоді до

вживання НР?». Для цього він пропонує учасникам оформи�

ти «Лист опитування»:

Причини початку
вживання НР

Ім'я
консультанта

Порада
консультанта

Підпис
консультанта

Після оформлення «Листа опитування» учасники, корис�

туючись переліком причин, визначених у попередній вправі,

вибирають спочатку одну (найвпливовішу), а потім декілька

інших (за бажанням) і записують їх у відповідну графу.
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За командою педагога�тренера кожен із учасників обирає

серед інших учасників «консультанта», підходить до нього

і пропонує йому відповісти на запитання: «Як уникнути впли�

ву цього фактора?». «Консультант» дає пораду, яка коротко

записується в графі «Порада консультанта». Після цього «кон�

сультант» ставить підпис у графі «Підпис консультанта». Кож�

ний учасник може звернутися до кількох консультантів за

порадою з одного питання.

Опитування відбувається протягом 10 хв, потім результа�

ти вправи обговорюються. Педагог�тренер пропонує назвати

причину та поради і фіксує відповіді учасників на фліп�чарті

за схемою: причина — порада. 

Запитання для обговорення:

яка з порад сподобалась вам найбільше, чому?

що вам дало виконання цієї вправи? 

До уваги педагога3тренера!

Даючи пораду чи слухаючи поради, учасники можуть знаходити

шляхи вирішення своїх власних проблем чи проблем своїх друзів.

Ця вправа є логічним продовженням попередньої. Тому під час

обговорення важливо звернути увагу на те, що головною метою

профілактики є усунення причин, які можуть призводити до початку

вживання підлітками НР. Перш за все, необхідно бачити шляхи подо�

лання цих причин. 

Можна запропонувати учасникам продовжити опитування за ме�

жами тренінгу.

7. Підсумки (5 хв)

Педагог�тренер пропонує учасникам пригадати, що відбу�

валось впродовж заняття, і відповісти на запитання:

які знання ви отримали?

які висновки для себе зробили?

як ви зможете використати ці знання в житті?



Мета: 
навчити учасників тренінгу визначати життєві цінності,

сформувати у них відповідальне ставлення до власних вчинків;
сформувати свідоме критичне ставлення до негативних

соціальних впливів;
навчити визначати ситуації, що потребують прийняття

рішення, ознайомити з технологією прийняття рішення;
відпрацювати навички прийняття рішень на користь

здоров’ю і веденню здорового способу життя.

Ключові поняття: життєві цінності, відповідальне ставлен�
ня, відповідальна поведінка, особиста позиція, вибір, рекла�
ма, соціальний тиск.

Тривалість: 4,5 год.

ВИЗНАЧ 
СВОЮ ПОЗИЦІЮ

Т Е М А
3

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Шкала 0–10» 20 Фліп�чарт, стікери, маркери

6
Вправа «Реклама і життєві
цінності»

40 Папір, ручки, маркери

7 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6
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Необхідно мати: ручки, фліп�чарт, стікери, фломастери, скотч,
маркери, м’яч, кольоровий папір, папір А4, ножиці, плакати
«Голуб», «Правила роботи групи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 6

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє, що на цьому занятті розпочи�
нається робота за новою темою: «Визнач свою позицію». На
занятті буде розглянуто вплив реклами на людей, її прийоми,
чи завжди її вплив позитивний? У зв’язку з цим мова піде
про те, що найбільше впливає на людину, що є вирішальним
у формуванні її поведінки — соціальне оточення чи внутріш�
ні фактори, сама людина, її позиція? 

4. Вправа «Очікування» (5 хв)

5. Вправа «Шкала 0–10» (20 хв)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками того, що влас�
на життєва позиція і особисте «Я» є основним, вирішальним
у впливі на поведінку людини.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам поміркувати над

тим, наскільки вагомим є вплив на людину, її поведінку з боку
навколишнього середовища і з боку її особистого «Я» (її по�
глядів, переконань, бажань тощо).

Учасникам роздають по два стікери різного кольору (нап�
риклад жовтий і рожевий) і пропонують виставити оцінку
впливу того чи іншого фактора — соціального середовища
чи особистого «Я» — в балах від 0 до 10, де 10 — найвищий
бал, тобто найвища сила впливу, 0 — найменша сила впливу. 
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«Виставити бал» у цій вправі означає приклеїти стікер
в тому чи іншому місці «Шкали 0–10» на фліп�чарті або на
плакаті (додаток 5 на с. 131). Стікери одного кольору прик�
леюються на одну шкалу, а іншого — на другу (підписувати
стікери не потрібно). 

Визначати власну думку щодо сили впливу того чи іншого
фактору, як і приклеювати стікери, учасники повинні само�
стійно, без обговорення. 

Після того, як учасники визначилися зі своєю думкою
й приклеїли стікери, проводиться обговорення, в ході якого
всі мають змогу висловити свої думки і пояснити, чому вони
розмістили свої стікери саме так, а не інакше. 

Висновок має бути таким: яким би важливим не був вплив
оточення, а все ж таки вирішальною в будь	якій поведінці, і в по	
чатку вживання НР також, є особисте «Я» людини, її позиція
та рішення.

6. Вправа «Реклама і життєві цінності» (30 хв)

Мета: активізувати критичне, аналітичне ставлення учас�
ників до реклами, визначити основні прийоми реклами.

Хід вправи 
Педагог�тренер нагадує, що одним з факторів формування

громадської думки в галузі споживання є реклама, і запитує
учасників: «Що таке реклама?». Використовуючи відповіді
учасників, педагог�тренер формулює словникове визначен�
ня поняття «реклама».

Реклама (від лат. reclamo — вигукую, кричу) — заходи,
спрямовані на популяризацію чого&небудь за допомогою
ЗМІ, плакатів, світлових стендів, оголошень тощо  з метою
залучення споживачів.

На наступному етапі педагог�тренер ставить учасникам
запитання, фіксуючи відповіді на дошці. 

До уваги педагога3тренера!

У вправі подані ключові запитання й один із можливих варіантів
відповіді учасників (виділено курсивом).
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1. Які види реклами ви знаєте? (Реклама на телебаченні, га&

зети, журнали, біг&борди, плакати, лайт&бокси, Інтернет,

листівки, буклети, акції тощо).

2. На кого спрямована реклама? (На покупця чи потенційно&

го покупця).

3. Яке бажання, за сподіванням рекламодавців, повинна
викликати у споживачів реклама? (Бажання придбати певний

товар).

4. Для чого існує реклама? (Для інформування покупців, про&

сування товару чи послуги на ринку. Мета рекламного

оголошення — подати пропонований товар чи послугу як найк&

ращі й переконати потенційного покупця вибрати саме їх).

5. Про що дбають люди, які замовляють рекламу? (Про при&

буток).

6. Чи завжди інтереси рекламодавця збігаються з інтересами
споживача товару?

7. Які особливості молоді людей використовує реклама?
(Вплив однолітків, особливо на імідж і соціальну поведінку).

8. Чи можна повністю довіряти рекламі? Що відсутнє в рек	
ламі? (Реклама прагне показати тільки хороші якості товару,

часто перебільшуючи їх).

9. Які спеціальні прийоми використовуються для створення
реклами? (Яскраві кольори, красиві люди, римований текст,

постійне повторювання тощо).

Педагог�тренер звертає увагу учасників на те, що для оцінки

сумлінності рекламних тверджень необхідно відповісти на

такі запитання:

чи підтверджується інформація, наведена в рекламі, при&

кладами або іншими аргументами?

з якого джерела походить підтвердження? Чи можна до&

віряти цьому джерелу?

Запитання для обговорення:

як варто ставитись до реклами? Про що пам’ятати?
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До уваги педагога3тренера!

При обговоренні важливо уникнути створення учасниками з ре�
кламістів (людей, що створюють рекламу) образу ворога. Це неба�
жано з різних причин: по�перше, реклама відіграє позитивну роль —
вона покликана інформувати людей, а, по�друге, висновок про
«провину» в усьому лише реклами не дає можливості самому учас�
нику зробити власний вибір, він переносить відповідальність на
інших людей. Варто звернути увагу на те, що для рекламістів ство�
рення реклами — це така ж робота, як для інших — пекти хліб, на�
вчати чи лікувати.

Додаткова інформація про механізми впливу реклами є в äîäàò-
êó 6 íà ñ. 132. 

Важливо зробити такий висновок: обізнаність із механіз	
мами впливу, який ми відчуваємо на собі, дає змогу йому про	
тистояти. Аби уникнути небажаного впливу, потрібно зосереди	
тись на власній точці зору, критично ставитись до інформації,
яку ми отримуємо! 

7. Підсумки (5 хв)

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Дискусія «Яка моя
особиста позиція?»

20

6 Вправа «Цінності» 20 Папір, ручки, стікери

7 Вправа «Фахівець» 20 Папір, ручки

8 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7

Необхідно мати: фліп�чарт, фломастери, маркери, папір А4,

плакати «Правила роботи групи», «Структура модуля».
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про продовження роботи за
темою: «Визнач свою позицію». На цьому занятті будуть обго�
ворюватись такі питання: 

що відчуває людина, коли інші вживають НР?
як можна описати власну позицію щодо такого явища?
як можна стати більш впевненим? Чому це важливо? 

4. Вправа «Очікування» (10 хв)

5. Дискусія «Яка моя особиста позиція?» (20 хв)

Мета: закріпити відчуття і переконання особистої позиції
в учасників стосовно вживання НР.

Хід вправи
Педагог�тренер пропонує учасникам висловити та обго�

ворити думки i почуття щодо запропонованих проблемних
ситуацій: 

1) ви зайшли у приміщення, а там хтось палить;
2) за святковим столом люди старшого віку запропонували

вам спробувати алкоголь;
3) однокласники принесли невідому речовину�порошок

або таблетки.

До уваги педагога3тренера!

Зверніть увагу учасників на те, що потрібно зосередитись на влас�

них почуттях (що учасники в такій ситуації відчували б, якi б у них були

бажання, що б вони вважали за доцільне сказати або зробити). За�

пропонуйте учасникам висловити свої думки не в формі відповідей:
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«Я би зробив так ...» або «Я зроблю так ...», а, наприклад, «У такій си�

туації я відчував (ла) б...», «У такій ситуації мені хочеться...(сказати,

вчинити...)». 

Саме така спрямованість розмови дасть можливість учасникам

усвідомити, що в більшості ситуацій, пов’язаних зі вживанням НР, лю�

ди відчувають певне напруження, соціальний тиск, необхідність

приймати рішення, робити вибір.

Важливе усвідомлення, висновок у цій вправі: майже в усіх
ситуаціях, пов’язаних зі вживанням НР, є соціальний тиск. Для
того, щоб мати можливість йому протистояти, потрібна впев	
неність у собі, у власних переконаннях.

Соціальний тиск — це такі поведінка та дії навколишніх,

що спричиняють відчуття людиною внутрішнього напру&

ження, переживання необхідності змінити власну поведін&

ку, зробити вибір (уникати чогось, погоджуватись, про&

тистояти тощо).

6. Вправа «Цінності» (20 хв)

Мета: сформувати бачення та усвідомлення учасниками
необхідних власних пріоритетних цінностей.

Хід вправи
Тренер роздає учасникам бланки з переліком цінностей

(додаток 7 на с. 134) і пропонує їм вибрати спочатку 10,
а потім 5 цінностей і пронумерувати їх за ступенем значи�
мості для кожного. На виконання відводиться 10 хв.

Потім тренер роздає по 3 аркуші, на кожному з яких по�
трібно написати по одній пріоритетній для учасника ціннос�
ті. На виконання — 2 хв.

Після цього тренер просить відкласти аркуш з найменш
вагомою для учасника серед цих трьох цінністю, потім обрати
найменш вагому цінність із двох і в результаті залишиться
найбільш важлива. 

На наступному етапі тренер просить назвати ті «цінності»,

які залишилися в учасників (відповіді записуються на фліп�

чарті) і пояснити, чому кожен залишив саме цю.
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Запитання для обговорення:

які висновки для себе ви зробили, виконуючи цю вправу? 
чому важливо мати в житті власні цінності?

До уваги педагога3тренера!

Виконання цієї вправи вимагає від педагога�тренера довіри і по�
ваги до учасників. Лише за таких умов можна висловити свою по�
зицію. Щодо розташування стікерів немає жорстких вимог. Учасники
можуть викладати їх так, щоб не було видно, що на них написано. 

Важливий висновок у цій вправі: кожен із нас має свою осо	
бисту позицію, яка ґрунтується на наших переконаннях і цін	
ностях. Саме вони надають вагомості нашій позиції. Тільки
усвідомлюючи, що для нас в житті є дійсно цінним, ми можемо
робити власний відповідальний вибір, приймати своє рішення.

7. Вправа «Фахівець» (20 хв)

Навчаючи інших, ми вчимося самі

Сенека

Мета: показати переваги здорового способу життя, звер�
нути увагу підлітків на переваги свідомої відмови від вжи�
вання НР.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників в пари і пропонує про�

тягом 5 хв підготувати тези бесіди за одним з двох напрямів:
1�й учасник — фахівець із питань здорового способу життя
без вживання алкоголю, 2�й учасник — фахівець із питань
здорового способу життя без вживання тютюну. Учасники
підбирають аргументи, що доводять переваги способу життя
без цих НР.

Аргумент (від лат. argumentum — показувати, виявляти) —
підстава, доказ, які наводяться для обґрунтування, під&
твердження чого&небудь.

За командою тренера 1�й «фахівець» протягом 2 хв прово�
дить бесіду, звертаючи увагу на переваги життя без 
алкоголю.
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Після цього учасники міняються ролями і 2�й «фахівець»

розповідає про переваги життя без тютюнопаління.

Через 4 хв педагог�тренер пропонує учасникам як слухачам

назвати найпереконливіші аргументи з тих, що були наведені.

Педагог�тренер може додатково ознайомити учасників із

матеріалами додатку 8 на с. 136. 

Запитання для обговорення: 

що дало вам виконання цієї вправи? 

До уваги педагога3тренера!

Позитивний аспект цієї вправи полягає в тому, що підлітки, хоча б
і тимчасово, займають позицію «фахівця». Підбираючи аргументи,
вони ще раз усвідомлюють, чому саме важливо не вживати НР.

8. Підсумки (5 хв)

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Вправа «Я приймаю
рішення»

30
Плакат «Схема прийняття рі�
шень», папір, цибулина, банан,
пляшка, презерватив, купюра

6
Вправа «Аналіз ситуацій
і прийняття рішень»

25 Папір, маркери, скотч, фліп�чарт

7 Підсумки 5

Необхідно мати: фліп�чарт, фломастери, маркери, аркуші

А4, скотч, цибулина, банан, пляшка, презерватив, купюра,

плакати «Правила роботи групи», «Структура модуля», «Схе�

ма прийняття рішень».

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8
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1 Міжнародна Федерація соціальних працівників. Християнський Дитячий Фонд.

Українська асоціація соціальних педагогів і спеціалістів з соціальної роботи. Робочі  матеріа�

ли семінару «Формування здорового способу життя: можливості волонтерського руху».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 8

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про продовження роботи за
темою: «Визнач свою позицію». Основне питання цього за�
няття — технологія прийняття відповідального рішення. 

4. Вправа «Очікування» (10 хв)

5. Вправа «Я приймаю рішення»1 (30 хв)

Мета: ознайомити учасників зі схемою прийняття відпо�
відальних рішень.

Хід вправи
Вправа виконується в два етапи.

Перший етап

Педагог�тренер розкладає на столі в одну лінію 4 прону�
меровані конверти і запрошує 3�х добровольців вибрати один
(не торкаючись його) і стати позад нього.

Інші учасники можуть впливати на вибір волонтерів, да�
вати їм поради.

Педагог�тренер запитує у добровольців, що впливало на їх�
ній вибір, підкреслюючи, що вони не знають, що в конвертах.

Потім учасникам дозволяється підняти конверти на 8–10 см,
тримаючи їх тільки за верхню частину, і покласти назад,
після чого педагог�тренер запитує, чи хотів би хтось обміня�
тися конвертами, або взяти інший і пропонує учасникам, які
обмінялися конвертами, пояснити, чому вони це зробили.
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Потім запрошують ще одного учасника підійти і взяти кон�

верт, який залишився, а після цього дозволяється відкрити

свої конверти і витягнути їхній вміст, показавши всій групі.

Наприкінці цього етапу педагог�тренер обговорює з кож�

ним учасником вибір конверта, обов’язково включивши такі

пункти:

люди часто роблять щось із цікавості. Перший конверт

здавався цікавим тому, що був трохи зігнутим (там лежав ба�

нан). Банан можна з’їсти — і це позитивний аспект. Але бу�

ла можливість зніяковіти, оскільки в конверті лежав ще й

презерватив. «А якби я попросив надіти презерватив на ба�

нан?» — запитує педагог�тренер. Наслідки невідомі, це мог�

ла би бути зніяковілість або щось гірше;

іноді ми потрапляємо в оману за рахунок «дезінфор�

мації». Здавалося, що в конверті № 2 — пляшка води, але це

не так. Не заглянувши у конверт, ми не могли прийняти

рішення, що ґрунтується на інформації. Наслідком було роз�

чарування. А іноді, незважаючи на те, що рішення прий�

мається на основі наявної інформації, ми одержуємо не той

результат, на який сподівалися;

іноді ми швидко приймаємо рішення, не враховуючи

деякі деталі інформації, важливі для прийняття правильного

рішення. У конверті № 3, ймовірніше всього, лежить яблуко.

Лише маючи гарний нюх, можна здогадатися, що то цибуля.

У цьому випадку наслідок не позитивний (їсти цибулю не бу�

деш), але і не негативний (педагог�тренер не просить її з’їсти);

конверт № 4 був незрозумілим. Він був порожнім. При

детальнішому розгляді можна було б відчути, як там ше�

лестіло щось паперове, але, знову ж таки, не було можли�

вості довідатися, що це. «Ви справді ризикували, вирішивши

взяти конверт № 4, — каже педагог�тренер, — але ризик у

такій ситуації — виправданий, оскільки ситуація безпечна,

тоді як бувають ситуації, коли людина ризикує необміркова�

но, і це може бути значно небезпечніше, ніж просто втрата

невеликих грошей. 

Другий етап

Учасники об’єднуються в 4 підгрупи. Педагог�тренер про�

понує групам створити алгоритм (схему) прийняття рішення,
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яка б допомогла в ситуації вибору з конвертами. На вико�

нання відводиться 7 хв. Потім групи презентують свої напра�

цювання. 

За допомогою плаката, на якому надрукована схема прий�

няття рішень (додаток 9 на с. 137), педагог�тренер розкриває

зміст етапів.

Розповідь про етапи прийняття рішень може бути такою.

Кожен із нас знає, як важливо приймати правильні рішення. А чи

вміємо ми це робити? Чи вчилися ми цьому де�небудь? І взагалі, де цьому

вчать? Найчастіше ми вчимося приймати рішення поволі, з плином життя,

методом спроб і помилок. Але чи ефективно це? Виявляється, що прийма�

ти правильні саме для себе рішення можна навчитися, й існує декілька

методів прийняття рішень, один із яких ми зараз і розглянемо.

Метод цей полягає у виконанні 5 кроків. 

Ïåðøèé: перед прийняттям рішення потрібно усвідомити, що від тебе

вимагає цього ситуація. А ситуацій, які потребують вибору, безліч: чисти�

ти зуби саме зараз чи ні, почати підготовку до іспитів сьогодні, чи відклас�

ти на потім, або — дружити з цим хлопцем (дівчиною) чи ні?.. 

Äðóãèé: збір якомога повнішої інформації про ситуацію. Це можуть бу�

ти спогади про те, як діяв (і що з того потім вийшло) хтось зі знайомих у та�

ких чи схожих обставинах, що взагалі мені відомо про те, про що йдеться.

Якщо це не термінове рішення, можна розпитати інших людей, десь знай�

ти інформацію, а якщо термінове — покластися на всі знання, які є зараз,

влаштувати внутрішній мозковий штурм, завдання якого — пригадати все,

що відомо, що може бути корисним.

Òðåò³é: на основі усвідомленої інформації формулювання мінімум

трьох варіантів рішень (чим більше — тим краще). Два варіанти — це ту�

пик (згадайте Гамлета з його «Бути чи не бути?»). Пускайте в хід свою

фантазію!

×åòâåðòèé: не лінуючись, розібратись, які наслідки того чи іншого

варіанту рішення будуть позитивними, а які — негативними. І так для кож�

ного з варіантів. Зважте на те, що кожен наслідок може мати ту чи іншу ва�

гу для будь�кого, але нам важливо розраховувати саме на ту вагу, яку він

має для нас особисто.

Тільки після цього ми зможемо зробити саме свій ï’ÿòèé êðîê —

прийняти рішення, зробити вибір.

Запитання для обговорення:

що важливо для прийняття відповідального рішення?

у чому полягає необхідність аналізу варіантів рішення?
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які знання ви отримали, виконуючи цю вправу?
як можна використати цю інформацію в повсякденному

житті?

6. Вправа «Аналіз ситуацій та прийняття рішень» (25 хв)

Мета: розвивати уміння аналізувати ситуації за схемою

прийняття рішень.

Хід вправи
Учасники отримують невеликі папірці, на яких записують

по одній ситуації, яка, на їхній погляд, потребує відповідаль�

ного рішення і, можливо, пов’язана з ризиком для здоров’я,

соціальним тиском, ймовірністю початку вживання НР тощо.

Після цього всі ситуації прочитуються, а папірці в згорнуто�

му вигляді складаються в колі посеред кімнати. 

Учасники об’єднуються в три підгрупи, представник кож�

ної із закритими очима вибирає один із папірців. 

Завдання для підгруп: проаналізувати ситуацію за схемою

прийняття рішень і зробити вибір. Групи презентують свої на�

працювання, потім проводиться обговорення: 

що нам дає виконання цієї вправи?

До уваги педагога3тренера!

Педагог�тренер має наголосити на потребі розширення діапазо�
ну вибору: варіантів повинно бути більше двох. Окрім того, важливо
не піддатися спокусі скоротити аналіз, мотивуючи тим, що «і так усе
зрозуміло». Таке «перескакування» є підводним каменем у техніці при�
йняття відповідального рішення. Технологія саме в тому й полягає,
щоб не пропустити жодного аргументу і зважити всі «за» і «проти».

7. Підсумки (5 хв)



Мета: 
розвивати навички визначення ситуацій ризику;
протистояння соціальному тиску; відмови. 

Ключові поняття: ризикована поведінка, негативний вплив

оточення, аргументована відмова, відповідальна поведінка,

соціальний тиск.

Тривалість: 3 год.

ЯК ДІЯТИ 
В СИТУАЦІЇ РИЗИКУ?

Т Е М А
4

№ Види роботи
Очікувана

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5
Мозковий штурм «Ситуа�
ції, в яких є ризик зашко�
дити своєму здоров’ю»

10 Фліп�чарт, маркери

6 Вправа «Хто сильніший?» 20

7
Вправа «Як показати
свою незгоду?»

20

8 Підсумки 5

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 9
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Необхідно мати: фліп�чарт, фломастери, маркери, папір А4,
роздатковий матеріал, скотч, плакати «Правила роботи гру�
пи», «Структура модуля».

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 9

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про початок роботи за новою те�
мою: «Як діяти в ситуаціях ризику?». Основний зміст заняття
присвячено питанням: 

що таке ситуації ризику;
як протистояти тиску. 

4. Вправа «Очікування» (10 хв)

5. Мозковий штурм «Ситуації, в яких є ризик зашкодити своєму
здоров’ю» (10 хв)

Мета: створитиумови для самостійного усвідомлення
учасниками, що є багато ситуацій, які можуть містити загрозу
для здоров’я. 

Хід вправи 
Педагог�тренер роздає учасникам по декілька стікерів і про�

понує самостійно записати на них свої варіанти ситуацій,
в яких є загроза для здоров’я. Тривалість — 3–5 хв. 

Після закінчення роботи учасники зачитують варіанти
і наклеюють стікери на флiп�чарт. Педагог�тренер узагаль�
нює отриману інформацію.

До уваги педагога3тренера!

Важливо зробити висновок, що такі ситуації потребують відпові�
дального ставлення, відповідальних рішень i поведінки, а часто —
вміння протистояти.
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6. Вправа «Хто сильніший?» (20 хв)

Мета: реалізувати позитивні з точки зору протистояння

соціальному тиску форми поведінки. Усвідомити внутрішню

слабкість позиції людини, яка щось наполегливо пропонує.

Хід вправи
Гру можна проводити у «трійках», тобто об’єднавши

учасників у підгупи по троє, а можна за технікою, відомою

як «Акваріум», коли з групи будь�як обирається троє учас�

ників, кожний з яких отримує свою роль. Вони сідають

всередині кола з інших учасників і розігрують ситуацію, інші

виконують роль спостерігачів. 

Можливі ролі для «акторів»: 

а) підліток, який щось пропонує зробити, намагається на�

в’язати щось (краще, якщо це буде в темі модуля); 

б) підліток, до якого звернена пропозиція першого, і який

намагається певним чином уникнути цієї пропозиції; 

в) головний спостерігач (у випадку, коли всі учасники

розбиваються на «трійки», — просто спостерігач). 

Розігрування відбувається експромтом (тобто часу на під�

готовку практично не дається — не більше 1 хв на те, щоб

усвідомити суть ситуації).

Після розігрування сценки проводиться «деролізація»

«акторів»: педагог�тренер наголошує, що вони вже не є ти�

ми, кого грали, а знову стали самими собою; пропонує подя�

кувати всім, хто грав, за отриманий учасниками тренінгу

досвід.

Обговорення проводиться так: спочатку висловлюються

ті, хто виконували ролі, потім — спостерігачі. 

Запитання для обговорення:

які форми поведінки, слова, переконання героїв допомага&

ли їм, а які заважали?

що було найвдалішим, а що — не дуже?

чим би, на ваш погляд, ця ситуація закінчилася?
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До уваги педагога3тренера!

Треба звернути увагу на такі висловлювання: «ще би крапельку,

і той, хто нав’язував, одержав би перемогу», «якщо би він запропону�

вав не так, а от так...», «як би він навів ще такий аргумент ...». 

Доцільним може бути запитання про те, кого в модельованій си�

туації хотілося підтримати, які ідеї хотілося запропонувати. Важливо

звернути увагу на те, що наше бажання допомогти, підтримати того,

хто нав’язує, пов’язане не з добрими чи поганими намірами, а з не�

усвідомленим бажанням допомогти. 

А кому насамперед ми намагаємося допомогти? Тому, хто цього

потребує! А потребує допомоги внутрішньо сильний чи слабкий? —

Зрозуміло, що слабкий! 

Таке відкриття дуже важливе для усвідомлення учасниками внут�

рішньо слабкої, невпевненої позиції тих, хто настирливо пропонує,

нав’язує будь�що. Вони не мають вибору, а ті, на кого спрямована

пропозиція, вмовляння, такий вибір завжди мають! Усвідомлення

цього може сильно закріпити позицію підлітка, який обирає для себе

відмову від будь�якої ризикованої пропозиції.

Крім того, важливим є висновок про те, яка поведінка
ефективніша — впевнена чи невпевнена. Сильна позиція по	
лягає у впевненому висловлюванні своєї думки, рішення, пере	
конання, або ж відчутті цієї позиції. При цьому не обов’язково
наполягати і переконувати будь	кого у будь	чому.

7. Рольова гра «Як показати свою незгоду?» (20 хв)

Мета: формувати навички відмови в ситуаціях провоку�

вання.

Хід гри
Учасники об’єднуються в пари і розподіляють ролі: «того,

хто підбурює (підбурювача)» і «того, хто відмовляється (від�

мовлювача)». «Підбурювач» записує своє умовляння на па�

пірці. Зміст написаного відомий тільки «підбурювачу» і може

стосуватися будь�якої життєвої ситуації. Наприклад, може

йтися про пропозицію піти на концерт відомого співака,

прогуляти заняття, спробувати щось невідоме тощо. 

Після того, як всі визначилися зі змістом своїх «підбурю�

вань», ситуації розігруються одночасно всіма учасниками.
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Невербально «підбурювач» наполягає на своєму запрошенні,

його мета — змусити партнера прийняти пропозицію. Зав�

дання іншого учасника — зрозуміти партнера, прийняти

своє рішення і також невербально «висловити» його. 

Час на розігрування — 3 хв. Після закінчення зачитується

текст, написаний на папірці. Якщо дозволяє час, можна ще

раз зіграти, помінявшись ролями. Наступний крок — обго�

ворення за питаннями:

чи важко було «підбурювати»? А відповідати? 
в чому полягала складність для «підбурювача», а в чому —

для «відповідача»? 

Важливий висновок: наполягати нерідко значно складніше,
ніж відмовити (особливо в ситуаціях, коли пропозиція неп	
риємна, небезпечна тощо). Наполягати, пропонувати потребує
значно більше ресурсів, умінь, винахідливості (людина начебто
залежить від рішення свого опонента), а для того, щоб відмови	
ти, достатньо лише впевнено похитати головою.

8. Підсумки (5 хв)

№ Види роботи
Орієнтовна

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5 Вправа «Відмова» 15 Роздатковий матеріал

6
Вправа «Коло рекоменда�
цій і пропозицій»

25 Папір, маркери, ручки

7 Підсумки 15

Необхідно мати: папір, роздатковий матеріал, плакати «Пра�
вила роботи групи», «Структура модуля».

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 10
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 10

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог�тренер повідомляє про продовження роботи за

темою: «Як діяти в ситуаціях ризику?». Основний зміст занят�

тя полягає в напрацюванні навичок відмови, протистояння

соціальному тиску.

4. Вправа «Очікування» (10 хв)

5. Вправа «Відмова» (25 хв)

Мета: напрацювати навички впевненої, аргументованої

відмови.

Хід вправи
Учасники об’єднуються в три підгрупи, кожній з яких

пропонується одна з наведених ситуацій:

1. Компанія знайомих запрошує вас піти в парк після шко�

ли, щоб випити.

2. Членам вашої спортивної команди забороняється вжи�

вати алкоголь та інші НР, і ви з цим правилом цілком згодні.

Двоє з найкращих гравців вихваляються, що вони випива�

ють, і від цього їхня спортивна форма тільки покращується.

Ви разом з іншими членами команди повинні вирішити цю

проблему, тому що на карту поставлено не лише здоров’я ва�

ших друзів, а й успіхи вашої команди.

3. Приятель�ровесник, який користується авторитетом, має

гроші і зв’язки у шоу�бізнесі, пропонує вам «скуштувати»

коноплю.
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Завдання підгрупам:
Придумати якнайбільше аргументів для відмови у цих си�

туаціях. На виконання відводиться 7 хв. 

Кожна підгрупа презентує свої варіанти, потім прово�

диться обговорення за питаннями:

у чому полягає небезпека запропонованих ситуацій?
який варіант відмов був ефективнішим? Чому?

До уваги педагога3тренера!

Для розширення знань учасників щодо ефективної відмови ре�

комендується ознайомити їх з інформаційними матеріалами äîäàò-
êó 10 íà ñ. 138.

6. Вправа «Коло рекомендацій і пропозицій» (25 хв)

Мета: формувати навички прогностичого мислення,

закріпити навички прийняття рішення.

Хід вправи
Педагог�тренер об’єднує учасників у чотири підгрупи,

кожна з яких отримує опис ситуації і аркуш А3, розділений

вертикальною лінією навпіл.

Ситуації:
1. Твій приятель пропонує тобі піти з ним на вечірку, де

ти крім нього нікого не знаєш.

2. Ти зустрічаєш на вулиці знайому в компанії приятелів,

які курять. Один із них пропонує і тобі закурити.

3. На дискотеці ви з друзями знайомитесь з приємними

на перший погляд людьми. Через деякий час вони пропонують

вам спробувати невідому вам речовину.

4. Ви з однокласниками влаштовуєте невеличку вечірку

з приводу свята. Під час підготовки звучать вигуки, що «без

алкоголю буде не весело». 

Завдання: обговорити можливий розвиток подій в запро�

понованих ситуаціях і в лівій частині аркуша написати імо�

вірні варіанти ризикованого розвитку подій. На виконання

відводиться 5 хв.
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Після цього підгрупи по колу обмінюються своїми ситуа�

ціями. Завдання змінюється: в правій частині отриманого ар�

куша на кожен імовірний варіант розвитку подій написати

пропозицію�рекомендацію щодо подолання або уникнення

такого варіанту, тобто відповісти на питання: «Що потрібно

зробити, як вчинити, що сказати, аби уникнути цього?». На

виконання — 10 хв.

Підгрупи презентують напрацювання. Пропозиції обго�

ворюються:

чому важливо передбачати можливі наслідки тих чи
інших ситуацій?

що, як ви вважаєте, легше, безпечніше — запобігти нега&
тивним, ризикованим подіям чи долати їх наслідки? Чому?

7. Підсумки (15 хв)

Педагог�тренер нагадує, що закінчилось останнє заняття

в модулі «Твоє життя — твій вибір», відзначає високу ак�

тивність учасників, зацікавлене ставлення до занять. Пропо�

нує згадати, що відбувалось на заняттях, про що дізналися,

чому навчилися, який досвід отримали, які висновки зро�

били. Власні враження і висновки учасники висловлюють

в колі.
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ 
«ТВОЄ ЖИТТЯ — ТВІЙ ВИБІР»

Тема 1.«Здоров’я та здоровий спосіб життя» 

Тема 2.«Наркотичні речовини — фактор загрози для

здоров’я»

Тема 3.«Визнач свою позицію»

Тема 4.«Як діяти в ситуаціях ризику»



15–18 років118

Додаток 2

КОЛЕСО ЖИТТЯ



Додаток 3 

ПУТІВНИК ЗДОРОВ’Я

(інформаційно&прикладне видання для тих, 

хто хоче бути не лише молодим, а й здоровим)

Привіт!
Ти — молодий, завзятий і кмітливий. Ти сповнений сил та

енергії.
Ти маєш багато мрій, бажань, задумів і планів на майбутнє.
Щодня ти пізнаєш життя, відкриваєш для себе світ і розкриваєш

світу себе.
Ти хочеш усе осягнути, все зрозуміти і бути зрозумілим.
Ти прагнеш усе спробувати, випробувати себе і свої сили, ствер�

дитись як людина й особистість, усього досягти.
Ти рухаєшся вперед, наближаючи власне майбутнє.
Ти мрієш про успіх, кохання і щастя, бо ти — МОЛОДИЙ.
Усе твоє життя — для тебе!
Уже сьогодні ти тримаєш у власних руках своє майбутнє. І лише

ти сам відповідальний за нього. 
Вже від тебе сьогоднішнього і від твоїх сьогоднішніх рішень за�

лежить, яким будеш ти завтрашній і ти майбутній.
Із кожним роком усе більше і більше свідомої, прогресивної мо�

лоді, відповідальної за себе та своє життя, обирає здоровий спосіб
життя, спрямовує свої зусилля на збереження та зміцнення свого
здоров’я. Адже саме здоров’я є тим чарівним ключем, який відчи�
няє двері можливостей до чогось прагнути і чогось досягати,
омріювати і здійснювати, реалізовувати й розвивати себе, встанов�
лювати орієнтири майбуття...

А зараз ти хочеш насолоджуватися життям, крокувати в ногу
з часом, не відставати від моди.

Мода…
Мода — це більше, ніж музика, зачіска та модний «прикид».
Мода — це стиль, це — спосіб життя.
Ти — людина нового тисячоліття.
Нове сьогодення несе нову моду.
Хирляві зеленошкірі створіння в хмарах диму й парах перега�

ру, — неактуальний еталон краси для молоді нового часу, нового
тисячоліття.

Додатки 119
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Сучасна мода одна — ЗДОРОВ’Я.

Бути здоровим — модно, стильно, красиво, класно.

По�справжньому сучасний еталон краси — здорова людина, яка

обирає здоровий спосіб життя.

Ти — молодий? Ти — сучасний? Ти — переможець?

Тоді нас — багато.

Рушаймо разом на пошуки чарівного ключа, що називається

здоров’ям!

Візьми з собою знання, отримані на наших зустрічах, та поради

«Путівника здоров’я», який ти зараз тримаєш в руках. 

Вони допоможуть тобі приймати вірні рішення, долати труд�

нощі, вдало обходити «підводні рифи й течії», якими наповнене

«життєве море».

Будь наполегливим та впевненим у своєму успіху!

Хай щастить тобі на шляху до власного здоров’я!

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Здоров’я — це нічого, але все без здоров’я — ніщо. 

Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів, і він не потребує

коментарів. Але подамо класичне визначення: 

Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного та соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад.

Здорова людина — це така, яка життєрадісно й охоче виконує

обов’язки, які покладає на неї життя, та повністю реалізує свої

фізичні й розумові здібності.

Спосіб життя — це той чинник здоров’я, який майже цілком за�

лежить від нашої поведінки. Тому половина здоров’я залежить від

тебе, і своє здоров’я можна покращувати або псувати.

Що таке здоровий спосіб життя?
Це такий спосіб життя, який зберігає і покращує здоров’я.

Які основні складові здорового способу життя?
Фізкультура — це і біг, і ранкова зарядка, і різноманітні види

спорту: аеробіка, фітнес, туризм тощо.

Здорове харчування.
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Особиста гігієна, режим навчання та відпочинку.
Загартування.

Яка поведінка псує здоров’я?
Вживання алкоголю.

Тютюнопаління.

Вживання наркотиків.

Фізкультура: з чого починати і про що пам’ятати?
Відвідувати уроки фізкультури. Недарма ця назва походить

від двох слів: «фізична» і «культура». Якщо людина вважає себе

культурною, то вона буде підтримувати свою фізичну форму.

Робити ранкову зарядку. Це надає бадьорості й остаточно

пробуджує.

Кожен день знаходити 20–30 хв для активного руху.

У вихідні «дозволяти» собі кілька годин присвятити спортив�

ним іграм на свіжому повітрі, туристичним походам тощо.

Що таке здорове харчування?
Це режим харчування, до якого входять гарячі страви (2–3 ра�

зи на день), фрукти й овочі.

Як організовувати режим навчання та відпочинку?
Через кожних 45 хв роботи влаштовувати 10�хвилинні перер�

ви й переключатися з одного виду діяльності на інший.

Спати не менше 8 годин на добу.

Освоїти основи релаксації (розслаблення) та аутотренінгу.

Як можна загартовуватися?
Починати з умивання холодною водою.

Влітку не забувати ходити на природі босоніж.

Приймати контрастний душ та обливатися холодною водою.

Спати з відчиненою кватиркою цілий рік.

Не забувати, що загартування дають також баня та сауна.

Бігати за будь�якої погоди легко одягненим.

Які додаткові заходи можуть зміцнити здоров’я?
Масаж або самомасаж.

Дихальні вправи на затримку та поглиблене дихання.

Вправи для хребта й постави.

Внутрішня врівноваженість, спокійний душевний стан.
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Додаток 4

ТЮТЮН — НАРКОТИЧНА РЕЧОВИНА

Наркотичні речовини (НР), їх вживання — це соціальне явище. Ті
чи інші НР супроводжували людей впродовж майже всієї історії
людства, і подолання наслідків їх вживання — одна з найгостріших
і давніх проблем. Однією з наркотичних речовин є тютюн. Про шкід�
ливий вплив тютюну було відомо давно, проте лише сучасні досліджен�
ня показали всю глибину руйнівних наслідків, до яких призводить
його вживання.

Головна мішень для тютюнового диму — верхні дихальні шляхи та
легені. Подразнення слизових оболонок починається вже в ротовій
порожнині. При палінні крізь шар тютюну всмоктується повітря, яке
посилює горіння. При цьому тепло тютюнового диму руйнує емаль
зубів, призводить до запалення слинних залоз. Це супроводжується
підвищеним слиновиділенням. Слизові оболонки гортані, трахеї, брон�
хів також подразнюються тютюновим димом, що призводить до роз�
витку хронічних бронхітів і пневмоній.

Тютюн містить багато канцерогенних речовин, тому в курців дуже
велика ймовірність захворювання на рак ротової порожнини, гор�
тані або легень.

Впливає паління і на зовнішній вигляд. У курців жовтіють зуби і ніг�
ті, шкіра набуває нездорового відтінку.

Паління збільшує ймовірність розвитку серцево�судинних захво�
рювань. Випалювання навіть однієї цигарки призводить до посилен�
ня серцевого ритму й підвищення артеріального тиску, звуження су�
дин. Результат — порушення дії серцевих м’язів, що може призвести
до інфаркту міокарда. Унаслідок паління порушується кровообіг в кін�
цівках (частіше ногах), що може призвести до гангрени (а це, в свою
чергу, до ампутації — відрізання кінцівок).

Нервова система, кров, органи травлення також зазнають шкоди
від продуктів згоряння тютюну. Паління провокує розвиток виразки
шлунку, ускладнює інші захворювання.

У жінок, які палять, порушується нормальна робота статевих ор�
ганів, що призводить до безпліддя. Якщо палить вагітна жінка, в неї
може народитися фізично слабка дитина (знижена вага, порушення
нервової системи), і як наслідок, можливе відставання в психічному
і фізичному розвитку, хворобливість. Усе це може проявитись одра�
зу після народження або через деякий час.
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Компоненти тютюнового диму руйнують вітаміни в організмі лю�
дини, послабляють його імунну (захисну) систему, внаслідок чого у кур�
ців легко з’являються різноманітні алергії, захворювання протікають
довше, а виліковуються важче.

Як і всі НР, тютюновий дим викликає дуже сильну залежність.
Про це свідчать такі статистичні дані: 85 % людей хочуть кинути па�
лити, але вдається це лише 15% із них.

Досить умовно НР розділяють на так звані легкі й важкі. В основі
такого розділу — вплив тих чи інших НР на організм. Наслідки
паління тютюну і вживання алкоголю (в тому числі, з причин їх по�
ширеності через так звану «легкість») є чи не найруйнівнішими — за
кількістю хвороб, смертей, зруйнованих сімей і людських доль.

Велику шкоду курці завдають не тільки собі, але й всім навко�
лишнім (їх часто називають пасивними курцями). Вдихаючи тютю�
новий дим, пасивний курець зазнає такого ж впливу компонентів
тютюнового диму, як і той, хто палить, із тими ж руйнівними наслід�
ками для здоров’я.

Усвідомлення людьми вагомості пов’язаних із курінням негатив�
них наслідків — і не тільки для окремих людей, але й для суспільства
в цілому — призвело до серйозних змін і в правовій ситуації щодо
цього явища. Збільшується кількість країн (і окремих регіонів),
в яких діє заборона на куріння в певних місцях. Так, в Україні забо�
ронено палити в таких громадських місцях, як державні установи,
навчальні заклади, громадський транспорт тощо. Зважаючи на руй�
нівний вплив тютюну на молодий організм, законодавством заборо�
нено продавати тютюнові вироби особам до 18 років. Рекламодавці
на всій продукції, що рекламує тютюн, повинні попереджати про не�
гативні наслідки, що їх спричиняє куріння. 

Тютюн — це інфекційна хвороба. Інфекція пере&
дається шляхом реклами і пропаганди, на які тю&
тюнова індустрія витрачає мільярди доларів

Г. Харлем Брундтланд, Генеральний директор 

Всесвітньої організації охорони здоров’я

Чим тютюн схожий на інші наркотики?
Він викликає таку ж саму залежність, як і інші НР. 

Чим приваблює куріння?
Одна з головних причин паління у підлітків — самовираження

власної самостійності. Спробуємо довести хибність поширеного серед
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підлітків і молоді твердження, що тільки той по�справжньому дорос�
лий, самостійний, хто палить (і п’є). Це — пусті похваляння. 

Куріння асоціюється з дорослістю, компанією друзів, післяобідньою
кавою, цікавою бесідою, приємною обстановкою. Але вчені з’ясували,
що курці проводять дозвілля нудніше і отримують від нього менше за�
доволення, ніж «некурці»; вони менш винахідливі у способах вико�
ристання вільного часу і часто просто не знають, що з ним робити.

Чому тютюн шкідливий?
Тому що паління може призвести до раку легенів, гортані, стравохо�

ду, нирок — незалежно від кількості викурених цигарок і стажу паління.

Як куріння впливає на сексуальну сферу?
Нікотин сильно впливає на репродуктивні органи. У 10 випадках

із 100 причиною статевого безсилля є паління (при припиненні
паління статева функція з часом відновлюється). Куріння призво�
дить до погіршення сексуальних можливостей чоловіків, оскільки
викликає звуження кровоносних судин, що призводить до погір�
шення функціонування статевих органів. 

Для дівчат і жінок такий вплив нікотину ще й довгостроковий.
Сперматозоїди (чоловічі статеві клітини) мають властивість само�
оновлюватись практично кожні 3 місяці, чого не можна сказати про
яйцеклітини (жіночі статеві клітини). Визріваючи в яєчниках, вони
в основному формуються ще в ранньому дитинстві (приблизно до
2,5 року) і пізніше вже не зазнають значних змін. Таким чином, яйце�
клітини — «довгожителі». Їхнє життя продовжується приблизно 
з 12 до 55 років. А це означає, що вони можуть бути «банком» для ба�
гатьох токсичних речовин, серед них — і тютюнового походження.
На щастя, природа немов охороняє вид від виродження: отруєні токси�
нами яйцеклітини втрачають здатність до запліднення, але, на жаль, не
завжди. Більша частина їх здатна до зародження життя. Але якого? 

Шведські лікарі переконують, що жінки, які палять під час вагіт�
ності, створюють для майбутньої дитини смертельну загрозу.
У зв’язку з цим в деяких країнах застосовується юридична
відповідальність батьків за майбутню дитину. Так, у США в 16 шта�
тах діють законодавчі акти, згідно з якими завдання шкоди здоров’ю
ще ненародженої дитини є злочином.

Дівчата�підлітки, які палять, частіше, ніж хлопці, хворіють на застуд�
ні захворювання, особливо бронхіт. Суттєво порушується і дітород�
на функція. Може відбуватися затримка статевого розвитку, а у до�
рослих жінок збільшується кількість випадків запалювальних і пе�
редпухлинних процесів. Від паління жінка швидко старіє. 
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АЛКОГОЛЬ — НАРКОТИЧНА РЕЧОВИНА

Наркотичні речовини (НР), їх вживання — це соціальне явище.
Ті чи інші НР супроводжували людей впродовж майже всієї історії
людства, і подолання наслідків їх вживання — одна з найгостріших
і давніх проблем.  Однією з наркотичних речовин є алкоголь.

Алкоголь здавна використовується людством. Зокрема, спирт є не�
обхідною складовою багатьох медичних препаратів, а також викорис�
товується в хімічній, легкій, харчовій та інших промисловостях. Та
на жаль, більш відомим він є саме як НР, вживання якої призводить
до зміни психічного стану людини, а разом з тим — до різноманітних
руйнівних наслідків.

Алкоголь перш за все впливає на діяльність нервової системи лю�
дини: його легко всмоктує мозкова тканина, яка містить багато води.
Це руйнує психіку — людина стає дратівливою, швидко стомлюєть�
ся, в неї порушується сон. Ці симптоми можуть проявлятися не тіль�
ки при систематичному (тобто постійному), але й при ситуативному
(тобто непостійному, раз у раз) вживанні алкогольних напоїв,
оскільки при попаданні в організм алкоголь залишається в ньому до
двох тижнів (!). 

Циркулюючи системою кровообігу, алкоголь потрапляє до всіх
органів тіла. За кілька хвилин він досягає головного мозку. Дія алкого�
лю має заспокійливий та депресивний характер. Він також уповіль�
нює роботу головного мозку (гальмує як процес накопичення інфор�
мації, так і її відновлення у пам’яті). Алкоголь може стати причиною
галюцинацій та провалів у пам’яті, уповільнення інтелектуального
розвитку, погіршення пам’яті, послаблення здібностей і навичок.

Оскільки усі м’язи знаходиться під контролем мозку, вживання на�
віть незначних доз алкоголю призводить до послаблення цього конт�
ролю, і людина втрачає контроль над координацією та швидкістю
реакції.

Алкоголь подразнює слизову шлунку, що призводить до запален�
ня органів травлення, руйнує печінку, яка його розщеплює (відбу�
вається переродження клітин, що спричиняє цироз печінки, а це
практично невиліковне захворювання). У молодому організмі алко�
голь руйнує печінку значно швидше, ніж у старших людей.

Чим молодший організм, тим більша руйнівна дія алкоголю. Відо�
мі випадки отруєння підлітків і молодих людей невеликими як на
старших людей дозами.
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Досить умовно НР розділяють на так звані легкі й важкі. В основі та�
кого розділу — вплив тих чи інших НР на організм. Наслідки паління
тютюну і вживання алкоголю (в тому числі, з причин їх поширеності
через так звану «легкість») є чи не найруйнівнішими — за кількістю
хвороб, смертей, зруйнованих сімей і людських доль.

Як і всі НР, алкоголь викликає залежність. Спочатку це потреба
в алкоголі для того, щоб уникнути неприємних переживань, розсла�
битися і почуватися впевненіше, проте згодом виникає потреба
наявності алкоголю в крові — розвивається алкоголізм.

Алкоголізм — це захворювання, яке супроводжується глибокими
змінами і навіть деградацією особистості. Воно потребує дуже склад�
ного і довгого лікування, а результати такого лікування, як свідчать
фахівці, не завжди ефективні. Через деякі особливості юного орга�
нізму в підлітків і молодих людей хронічний алкоголізм розвивається
значно швидше, ніж у людей старшого віку.

Розповсюдження, продаж алкоголю хоча й не заборонено законо�
давством, але контролюється державними установами. Такий кон�
троль є необхідним тому, що руйнівних наслідків від вживання алко�
голю зазнає не тільки окрема людина, але й її оточення, суспільство
в цілому. Так, в Україні законодавством заборонено продавати алко�
гольні напої особам до 18 років, а залучення підлітків до вживання
алкоголю передбачає правову відповідальність. Діють певні обме�
ження щодо реклами алкоголю, зокрема рекламодавці повинні по�
переджати про негативний вплив алкоголю на організм людини. 

Хмільне завжди протягує нам руку, коли ми зазнаємо
невдач, коли ми слабнемо, коли ми втомлені, і вказує
надзвичайно легкий шлях виходу з обставин, що склались.
Але обіцянки ці неправдиві: фізична сила, яку воно обі&
цяє — примарна, душевний підйом — оманний; під впли&
вом хмільного ми втрачаємо істинне уявлення про цін&
ності речей.

Джек Лондон

Чим схожий алкоголь на інші наркотики?
Тим, що викликає соціальну, психічну і фізичну залежність.

Чому в компаніях вживають алкоголь?
Тому що, на перший погляд, так легше спілкуватися, почуватися

веселим і невимушеним. Але насправді, коли хтось у компанії напив�
ся, то це стає небезпечно для всіх, і вечірка замість приємного відпо�
чинку стає неприємністю: поряд з вами — психічно неврівноважена,
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отруєна людина, яку треба відводити додому, або залишати на ніч,
застосовувати комплекс певних оздоровчих заходів.

До чого призводить сп’яніння?
Воно викликає зміну поведінки людини, і та стає непередбачува�

ною й небезпечною. Алкоголь «винен» у половині всіх скоєних
вбивств, понад половину всіх травм і нещасних випадків сталися через
сп’яніння. Багато випадків небажаної вагітності й зараження венерич�
ними хворобами відбулися саме у стані сп’яніння. По суті стан
сп’яніння — це стан токсичного отруєння організму.

У чому полягає шкідливість вживання алкоголю для мозку?
Понад 30% алкоголю затримується у нервових клітинах головного

мозку, які становлять лише 2% від загальної ваги тіла людини. Від
одного сильного сп’яніння гине до 20 тисяч клітин головного мозку
(і хоча у кожного з нас їх до 17 мільярдів, так марнувати їх не варто).

ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦІІЯЯ
««ММООЛЛООДДЬЬ  ІІ  ААЛЛККООГГООЛЛЬЬ»»

(прийнята у Стокгольмі 21 лютого 2001 року)

1. Усі люди мають право на сімейне, суспільне і тверезе життя,
убезпечене від нещасних випадків, насильства й інших негативних
наслідків вживання алкоголю.

2. Всі люди мають право на обґрунтовану інформацію й освіту, по�
чинаючи з раннього періоду життя, стосовно наслідків вживання ал�
коголю для здоров’я, сім’ї та суспільства.

3. Кожна дитина та підліток мають право зростати і розвиватися
в безпечному середовищі, захищеному від негативних наслідків вжи�
вання алкоголю, і, наскільки це можливо, на захист від пропаганди
і рекламування алкогольних напоїв.

4. Всі люди, які вживають алкоголь у небезпечний спосіб або так,
що завдають шкоди здоров’ю, та члени їх сімей мають право на до�
ступне лікування та догляд. 

5. Всі люди, які не бажають вживати алкоголь або не можуть це
робити у зв’язку зі станом здоров’я чи з інших причин, мають право
на захист від примусу до вживання алкоголю і на підтримку своєї по�
ведінки у цьому випадку.
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НАРКОТИКИ 

Наркотичні речовини (НР), їх вживання — це соціальне явище. Ті

чи інші НР супроводжували людей впродовж майже всієї історії

людства, і подолання наслідків їх вживання — одна з найгостріших

і давніх проблем.  Однією з наркотичних речовин є алкоголь. 

Наркотиками (назва закріплена в юридичних документах) нази�

вають такі НР, які заборонені до вільного продажу і розповсюджен�

ня. Невелика їх кількість використовується при виробництві ліків,

обіг яких суворо контролюється. Незаконне виготовлення, поши�

рення (а іноді і вживання) наркотиків переслідується законом і перед�

бачає суворе покарання.

Щоб уникнути небезпеки, пов’язаної наркотиками, важливо зна�

ти, як вони можуть виглядати: цигарки, ін’єкційні рідини, таблетки,

порошки, папірці, змащені рідинами тощо. 

Наркотики негативно впливають на людину, її оточення, суспіль�

ство в цілому. Так, при вживанні наркотиків і звикання до них орга�

нізму розвивається наркоманія — захворювання, при якому пси�

хічний і фізичний стан людини, її самопочуття та настрій цілком

залежать від наявності в організмі наркотику. За його відсутності

розвивається синдром відміни (абстиненція) — дуже важкий стан,

який супроводжується судомами, сильним болем у м’язах та внут�

рішніх органах.

Досить умовно НР розділяють на так звані легкі й важкі. В основі

такого розділу — вплив тих чи інших НР на організм. Умовність та�

кого поділу полягає в тому, що ніхто в конкретній ситуації не можна

сказати точно, важкими чи легкими негативні наслідки вживання

будь�якої НР, тим більше наркотику, для тієї чи іншої людини (бага�

то залежить від особливостей організму, можливих реакцій тощо).

Наркотики особливо небезпечні тим, що навіть одноразове їх вжи�

вання може призвести до наркотичної залежності. У зв’язку з фізіоло�

гічними особливостями організму в підлітків дуже швидко розви�

вається наркотична залежність (значно швидше, ніж у дорослих).

Відомі випадки, коли перші експерименти з наркотиками закінчува�

лися смертю.

Люди, які вживають наркотики, значно більше, ніж інші, ризикують

отримати ВІЛ�інфекцію, оскільки вірус може передаватися через кров
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(при використанні одного шприца для ін’єкцій декількома людьми), а

наркотики призводять до втрати контролю над поведінкою, адже

вони сильно впливають на роботу головного мозку, нервову систему,

і разом з цим — на самоконтроль. 

Під дією наркотиків нервові клітини просто згорають. Різко зни�

жується захисна реакція організму. 

Багаторазове проколювання вен може призводити до утворення

тромбів і рубців. Коли тромби відриваються й потрапляють до кро�

вообігу, а відтак до серця і легенів, може настати смерть — тромб зак�

риває доступ крові до життєво важливих органів. Бактерії, потрап�

ляючи з нестерильної голки до кровообігу, циркулюють по всьому

організму й відкладаються на серцевих клапанах, призводячи до

серйозного захворювання — «бактеріального ендокардиту», для якого

характерні такі симптоми як жар, слабкість, серцева недостатність.

Мікроби з нестерильної голки можуть призвести також до абсцесу

мозку, симптомами якого є сильний жар і конвульсії. У всіх цих ви�

падках можлива кома або смерть.

Вживання дурманних токсичних речовин (тобто летких речовин,

які використовують у побутовій хімії, бензині тощо) може пригнічу�

вати функції дихання (можлива навіть зупинка дихання), порушен�

ня серцевої діяльності, а часом — непритомність і навіть смерть.

При вживанні наркотиків різко погіршуються пам’ять, здатність

до логічного мислення, засвоювання нової інформації, зосереджен�

ня. Глибоко деформується особистість людини, розвиваються

серйозні психічні захворювання. Процес деградації особистості дуже

швидкий. У 30–40 років наркомани і виглядають, і почуваються, і по�

водять себе, як старі.

Момент, коли колешся не для того, щоб тобі стало добре,

а щоб не було погано, настає дуже швидко.

Едіт Піаф (під час лікування від наркоманії)

Чим небезпечні наркотики?
Вони змінюють свідомість людини і руйнують її пам’ять, інтелект,

пригнічують відчуття й емоції, також викликають сильну психо�

логічну та фізичну залежність, їх вживання пов’язане зі смертельни�

ми випадками. Крім того, вживання ін’єкційних наркотиків значно

підвищує ризик ВІЛ�інфікування.
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Чим приваблюють людей, аби ті почали вживати наркотики? 
Які міфи найпоширеніші?
Люди, що розповсюджують наркотики, діють, як справжні рек�

ламні агенти, і переконують своїх потенційних клієнтів у привабли�

вості наркотиків:

будеш довго танцювати, не відчуваючи втоми;

відчуєш кайф, «подивишся мультики»;

це вирішить твої проблеми, зменшить тривожність;

вживання наркотиків — твоя власна справа;

у житті все треба спробувати…

Але вони безсоромно обманюють вас, а можливо, і себе! 
Тому що насправді:

втому ти відчуєш вранці, коли не зможеш підвестися з ліжка,

а почуватимешся, як побитий собака;

так званий «кайф» відчувають не з першого, а часто — навіть не

з другого разу, тому що цьому стану новачка мають навчити

«досвідчені» друзі. Але не встигне він «покайфувати», як виникає за�

лежність, і наркотик вже потрібен тільки для того, щоб нормально

прокинутися і нічого не боліло;

вживання наркотику не вирішує проблем, це просто дезертир�

ство від справжнього життя, коли треба на свіжу голову мобілізувати

себе та вирішити проблему без дурману;

це тільки здається, що вживання наркотиків — твоя особиста

справа: важко собі уявити, скільки клопоту ти спричиниш родичам

і друзям.

У житті є багато можливостей відчути і побачити цікаве і нове,

але для тих, хто спробував наркотики, на цьому всі відчуття і за�

кінчуються.
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Додаток 5

Шкала 1 — 10

Власне «Я»
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Додаток 6

ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ПОВЕДІНКУ 
І СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Для чого створюється реклама?
Для продажу товару, а для цього слід підкреслити його переваги

порівняно з іншим аналогічним товаром.  

Хто створює рекламу?
Реклама створюється фахівцями, які працюють разом з виробни�

ками товару. Вони вивчають попит на цей товар і потребу в ньому,

а також психологічні особливості споживачів.   

Для кого створюється реклама?
Для покупців, потенційних покупців. Розглянемо це на прикладі

реклами тютюну. 

Якщо уявити собі людину, яка вже є споживачем тютюну, що б у ре&

кламі її передусім цікавило? 

Ціна, склад шкідливих компонентів, фільтри. 

Чи багато реклами, яка несе таку інформацію? 

Ні. 

А якщо ця реклама спрямована не на дорослих курців, то до кого вона

звернена?

Виходить, що реклама звернена до підлітка, молодої людини, яка

ще не почала курити, або тільки експериментує з тютюнопалінням.

Як створюється реклама? Як вона діє на людину?
У процесі створення реклами враховуються:

психологічні характеристики сприйняття людиною кольорів;

рекламований товар завжди представлений так, щоб підкрес�

лити його переваги;

реклама має бути яскравою, помітною і зустрічатися на кожно�

му кроці;

реклама обов’язково лаконічна, але постійно повторюється, тому

що повторення іноді впливає на свідомість людини сильніше, ніж

логіка і переконання;
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Що ми завжди побачимо в рекламі
тютюнових виробів?

Що ми ніколи не побачимо в рекламі
тютюнових виробів?

1. Гарну обгортку
1. Недокурки у попільничках, пусті, зім'яті
пачки в урнах, попіл на речах

2. Гарних, молодих, здорових,
успішних і задоволених людей

2. Хворих, нещасних людей, які шкодують
про те, що вчасно не кинули курити 

3. Куріння ніколи не заважає
навколишнім

3. У рекламі ніколи немає дітей, родичів
і сусідів курця, яким заважає тютюновий
дим

4. Людина, яка закурила, зробила
перед тим  якусь важливу і потріб�
ну справу, і зробила її відмінно

4. Людина ніколи не курить у безвихідді,
під час сварок, при програші, після скан�
далу  тощо

«рекламна людина» — відома людина (артист, спортсмен). По�

тенційному покупцю ніби дають зрозуміти — от які люди п’ють цю

каву, курять ці сигарети, їдять «Снікерс» тощо. А це значить, що той,

хто буде пити, курити або їсти те саме, схожий на них. В основі ле�

жить так званий «ефект ореола» відомої особистості, що поширюєть�

ся і на його речі, а також породжує у покупця бажання наслідувати

кумирові.

Чи може реклама приносити шкоду?

Якщо нічого не протиставити потоку реклами, то людина опи�

ниться в її полоні. 

Людина може перестати розуміти, що її бажання і потреби

створені штучним шляхом і приведені в дію прихованими психо�

логічними механізмами.

Людина перестає бачити реальність, не усвідомлює навіть оче�

видних наслідків реклами.

Варто звернути увагу на наступні спостереження:
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Цінність
10 важливих

цінностей 
5 з обраних 10 

Нумерація за
ступенем

важливості

Воля

Наполегливість

Відвертість

Скромність

Здатність розуміти

Самоповага 

Довіра

Релігія

Краса

Терпіння

Сила

Вірність

Любов

Ніжність

Щирість

Здоровий глузд

Життєрадісність

Благополуччя

Надія

Неординарність

Додаток 7

Життєві цінності
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Цінність
10 важливих

цінностей 
5 з обраних 10 

Нумерація за
ступенем

важливості

Уміння спілкуватися

Винахідливість

Честь

Гідність

Принциповість

Самодисципліна

Незалежність

Рішучість

Прагнення до знань

Логічність

Практичність

Здатність мислити

Розум

Досконалість

Доброта

Совість

Гнучкість

Багатство

Свобода 

Визнання

Відповідальність

Здоров'я 

Гармонія в сім'ї
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Додаток 8

Аргументи на користь 
здорового способу життя

Економічна вигода (економія від 300 гривень на рік і більше за�

лежно від вартості пачки сигарет, пляшки горілки тощо).

Не працюємо для збагачення тютюнових і алкогольних ком�

паній, наркобізнесу!

Відсутність залежності. Свобода вибору дій, вчинків, життя!

Сила волі. Вміння протистояти рекламі й соціальному тиску.

Відсутність психологічного дискомфорту (тривоги та пошуку

часу і місця, для того, щоб викурити цигарку, випити тощо).

Збереження потенції. Здорове покоління.

Рідні й близькі не є пасивними курцями, співзалежними. У них

є підстави радіти за тебе!

Благополуччя в усіх сферах життя.
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Додаток 9

СХЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ



15–18 років138

Додаток 10

«НІ» — СТРАТЕГІЇ або ЯК СКАЗАТИ «НІ!»

1. Просто «Ні». Впевнено кажіть: «Ні!».

2. Повторюйте. Повторіть неодноразово: «Ні, ні, ні!».

3. Ідіть геть. Якщо хтось продовжує чинити на вас тиск,

скажіть: «Ні, мені потрібно йти».

4. Пожартуйте. 

5. Знайдіть причину. «Ні, я не буду цього робити, тому що...».

6. Кращий захист — це напад. Якщо на вас чинить тиск якась

особа, спробуйте «напасти» на неї: запитуйте, запитуйте, запитуй�

те («А чому це ти до мене причепився? Навіщо це тобі? Що я тобі

такого зробив? Чому це так важливо для тебе? Чому я повинен те�

бе слухати?»).

7. Залучіть союзника. Зверніться до товариша, чи людини, яка

поруч: «Слухай, ну поясни йому, що я не буду», «Подивіться на нь�

ого, він пропонує мені...», «Люди, ви тільки послухайте, що він

мені пропонує...».

8. Зверніться до авторитету якоїсь людини чи видання. «Знаєш,

я хочу бути схожим на ... , а він не палить», «Я читав у журналі,

що ...», «Мені сказали друзі...».

9. Посилайтеся на стан здоров’я, сімейний стан, стать тощо.
«Ти знаєш, я сьогодні не дуже добре почуваюся», «Ні, я ж (не) од�

ружений (на)», «Ні, я цього не робитиму, бо я ж дівчина (хлопець)».

10. Застосуйте погрозу. «Ні, а якщо ти наполягатимеш, то я ска�

жу (закричу, напишу...)».



ІНФОРМАЦІЙНІ

МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ПЕДАГОГА3ТРЕНЕРА



Інформацію про НР слід надавати дуже обережно, щоб не викли�

кати цікавість підлітків до експериментів з наркотичними речовина�

ми. А це означає:

не поширювати знання про види наркотиків. Говорити тільки

про ті, які традиційно поширені у вашому регіоні;

не надавати відомостей про технологію виготовлення наркотиків;

не вживати слів типу «приємні почуття від вживання наркотиків».
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ЩО ТАКЕ НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ

Перелік речовин, які вважають наркотиками, визначений Кон�

венціями від 1961, 1971, 1988 рр. та Національним переліком речо�

вин, що визнаються наркотиками. Наркотиками визнаються речо�

вини, які за трьома критеріями (медичним, соціальним, правовим)

приносять величезне лихо як особистості, так і суспільству в цілому.

До токсичних (отруйних) речовин відносять окремі види ліків, не

визнаних наркотиками Конвенцією і Національним переліком, але

які суттєво впливають на наркотизацію.

Структура наркотизації неповнолітніх в Україні представлена НР

різних видів і груп. Найхарактернішим для підліткового віку є ком�

біноване вживання різних груп і видів наркотиків. Дорослий нарко�

ман вживає, як правило, обмежену кількість наркотиків однієї групи. 

Замість назви «наркотики» використовують також терміни «нар�

котичні речовини», «психоактивні речовини». Згідно з Класифіка�

цією ВООЗ десятого (останнього) перегляду (1989) до переліку психо�

активних (наркотичних) речовин, включено: 

алкоголь; 

опіати;

канабіс; 

седативи (гіпнотичні); 

кокаїн; стимулятори (у тому числі кофеїн); 

галюциногени; 

тютюн; 

леткі речовини; 

неідентифіковані речовини, що приймаються з психоактивною

метою.

Головна ознака НР — наявність визначеного або невизначеного

психоруйнівного (психоделічного) ефекту. 

Відповідно до специфіки дії, їх можна поділити на такі групи: 

гіпнотичні засоби;

стимулюючі засоби;

галюциногенні засоби;

неідентифіковані.
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Гіпнотичні засоби

Алкоголь (етиловий спирт) — включає такі напої: пиво, вино, ліке�
ри, горілку, коньяк. 

Натуральні та синтетичні засоби на опійній основі (окрім кодеїну):

натуральні — опій, екстрагований опій, морфін тощо;

напівсинтетичні — героїн, гідроморфін тощо;

синтетичні — метадон, мепередін тощо;

снодійні ліки (барбітурати, уреіди): барбаміл, нембутал, фана�
дорм, ноксірон. Тільки барбітуратів налічується понад 2,5 тисячі
видів;

заспокійливі ліки (транквілізатори): радедорм, сибазон, седук�
сен, реланіум, діазепам.

Стимулюючі засоби

Амфетаміни: фенамін, кокаїн та інші препарати з коки — кокаїн

(порошок, паста), крек (синтетичний кокаїн), наркотики групи «ек�

стезі» («екстазі»), ефедрин; кофеїн (кава, чай) тощо.

Ейфорія досягається за умови внутрішнього вживання, шляхом

внутрішньовенних та внутрішньом’язових ін’єкцій, інгаляцій тощо.

Найсильнішу дію має первитин.

Галюциногенні засоби

Препарати канабісу: марихуана, гашиш (смола, паста), ЛСД, мес�
калін, псилобицин, амфетаміни (МДА, РСР).

Інгалянти: бензин, фарби, ацетон, клеї, аерозолі тощо.

Неідентифіковані засоби

Наркотичні речовини вибіркової дії: тютюн, деякі з інгалянтів тощо. 
Серед неідентифікованих виділяють групу психоактивних речо�

вин синтетичної технології. У деяких з них сучасними лабораторни�
ми методами не вдається визначити вид і структуру психоактивного
компоненту.  

Незаборонені наркотичні речовини: рослини, гриби, мінерали, які
не внесені в перелік наркотиків, хоча й містять психоактивні компо�
ненти. Серед них: мускатний горіх, певні виді грибів тощо. 
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Класифікувати НР можна і за способом традиційного введення. Особ�
ливо поширеними стали куріння та ін’єкційне введення у судини. 

Куріння: тютюн, канабіс, крек тощо.
Ін’єкції (у вени чи м’язи): опіати, ефедрин, амфетамін тощо.
Ковтання: барбітурати, транквілізатори тощо.
Випивання: алкоголь, метадон тощо.
Вдихання: леткі речовини, кокаїн тощо.
Жування: опіати, беладонна тощо.
Разом із тим поширюються прийоми нетрадиційного введення

психоактивних речовин. Один і той самий наркотик можна ввести
різними способами. Це стосується кокаїну, транквілізаторів, амфе�
тамінів, опіатів тощо. 

НР можна диференціювати відповідно до соціальної оцінки.
Легалізовані: тютюн, алкогольні напої, ліки, кава, чай, засоби по�

бутової хімії, наркогенні рослини та гриби тощо.
Нелегалізовані: конопля, героїн, кокаїн і всі внесені до Міжнарод�

ного та Національного переліку заборонених психоактивних речо�
вин (наркотиків).

Нелегальні наркотики умовно поділяються на «легкі» та «важкі».

Опіати:

героїн — світлий, сірувато�коричневий порошок, із неприєм�
ним запахом, гіркий на смак; 

метадон — подібний до героїну; 

морфін — розчин в ампулах; 

кодеїн — таблетки.

Транквілізатори: еленіум, фенобарбітал, феназипам, радедорм. Усі ці
препарати викликають сонливий стан, гальмуючи дію нервової системи.

Психостимулятори:

ефедрін — білий порошок з гірким присмаком, випускається
у таблетках та ампулах; 

фенамін або амфетамін — у таблетках або капсулах; 

кокаїн — білий порошок, який добувають з рослин коки; 

крек — лужний кокаїн; 

«Екстезі», «ХТС» та інші.

Галюциногени:

ЛСД — препарат діетиламід лізерчинової кислоти; 

РСР — фенциклідин, препарати коноплі — анаша, гашиш.
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Інгаляційні психоактивні речовини та засоби побутової хімії: бен�
зин, ацетон, розчинники, клей «Момент».

Нікотин вважають першим вбивцею організму, алкоголь — дру�
гим, інші наркотики — третім. Багато людей вважають, що один�два
прийоми наркотиків не становлять суттєвої небезпеки. Це не так.
Наукові дослідження і наркологічна практика спростовують подібні
твердження. Навіть коли людина вживає той чи інший наркотик
вперше, у неї можуть проявитись алергічні реакції різноманітного
характеру, а також прихований порок серця, настати гостра киснева
недостатність у клітинах мозку, серцевому м’язі. У того, хто часто
хворів, проявами такої реакції можуть стати застудні захворювання,
пневмонії, захворювання кишково�шлункового тракту, порушення
функції нирок, печінки, серця. Вживаючи наркотик вперше, люди�
на може постраждати від передозування, а це, за відсутності своєчас�
ної медичної допомоги, часто призводить до смерті. Як не дивно,
найнебезпечнішим є самостійне залучення до наркотиків. Особливо
це стосується перших експериментів з наркотиками у дітей і підліт�
ків. Вони, як правило, не знають докладно ані способів приготуван�
ня наркотику, ані дозування.

Кокаїн. Внаслідок формування залежності від даного наркотику,
людина не може контролювати потребу збільшення дози. Кокаїн
знижує дієздатність людини. На перших етапах вживання кокаїн
ніби покращує діяльність, але дієздатність швидко гасне, а людина,
хвора на кокаїнову наркоманію, не усвідомлює своєї хвороби або не
вірить у неї, оскільки кокаїн одурманює розум: хворому здається, що
все чудово. Насправді ж ситуація погіршується з кожним наступним
вживанням наркотику.

Під дією психостимуляторів (кокаїн, фанамін, ефедрин, фенцик�
лідин) людина часто вчиняє безглузді акти насильства, проявляє ні�
чим невмотивовану агресію, бажання спричинити біль іншому, по�
знущатись.

Стероїди. Широко поширений міф про те, що вживання стероїдів
підвищує продуктивність діяльності, тому їх потрібно вживати для
досягнення значних спортивних результатів. Насправді стероїди збіль�
шують вагу і масу м’язів, проте водночас спричиняють тяжкі наслід�
ки для молодої людини. Вони можуть призвести до погіршення наст�
рою від «качання м’язів», агресивної поведінки, запалень і прищів на
шкірі, пошкодження кісток, зниження потенції.
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Марихуана. Найбільш поширений наркотик серед підлітків, які по�
чинають експериментувати з психоактивними речовинами. Фахівці
відзначають, що це найменш досліджений з усіх наявних у природі
наркотиків, незважаючи на те що марихуана відома людству понад
5 тисяч років. Вона впливає на настрій та процес мислення. Може
призводити до виникнення незначних галюцинацій. Куріння мари�
хуани підвищує ризик таких захворювань, як бронхіт, емфізема та рак
легенів. Куріння марихуани в 4 рази швидше призводить до раку ле�
генів, ніж куріння тютюну (один «косяк» марихуани прирівнюється
до 25 сигарет). Окрім того погіршується розумова діяльність, зростає
неуважність, знижується імунітет, погіршується робота статевих ор�
ганів. Продукти розпаду марихуани відкладаються у печінці, леге�
нях, мозку, селезінці, лімфатичних тканинах і статевих органах. Цей
наркотик містить речовину, що гальмує мозкову діяльність і залиша�
ється в мозку протягом місяця після куріння лише однієї сигарети.
Після вживання марихуани підлітки, як правило, переходять до «важ�
чих» наркотиків.

Гашиш. Це один із найпопулярніших наркотиків. Однією з особли�

востей залежності від нього є дуже слабкий абстинентний синдром

або навіть повна його відсутність, що спричинило поширення думки,

ніби гашиш — слабкий, а тому безпечний наркотик. Однак тривале

його вживання призводить до формування таких психічних захво�

рювань, як шизофренія, органічне ураження або параліч мозку. Крім

того, куріння гашишу дуже часто стає передумовою вживання «важ�

чих» наркотиків, оскільки, відчувши незвичайні відчуття одного разу,

людина хоче відчути їх знов і навіть підсилювати їх.

Транквілізатори. Належать до групи ліків, які застосовуються для роз�

слаблення або заспокоєння центральної нервової системи. Аналі�

зуючи їхні характеристики, необхідно зауважити, що вживання пре�

паратів цієї групи може викликати ціаноз — нестачу кисню в крові.

Одночасне вживання транквілізаторів і алкоголю є однією з най�

поширеніших причин передозування. Ці наркотики підсилюють дію

один одного, тому значно зростає динаміка гальмування роботи моз�

ку, серця, дихальної системи. Одним з найбільш поширених наслід�

ків передозування при сумісному вживанні алкоголю та депресантів

є незворотне пошкодження мозку. Хворі можуть перебувати у кома�

тозному стані днями, місяцями, роками, або ж взагалі ніколи не

опритомніти. 
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Вживання транквілізаторів і холінолітичних речовин з немедич�

ною метою в дозах, яка в кілька разів перевищує терапевтичну, дає

ефект ейфорії, що призводить до галюцинацій. Зловживаючи як

транквілізаторами, так і снодійними препаратами, людина, в першу

чергу, шкодить власній інтелектуальній діяльності. Це проявляється

у виснаженні, зниженні зацікавленості, розладах уваги та зосере�

дження, порушенні пам’яті: спочатку розвивається безпам’ятство,

згодом послаблюються оперативна та короткочасна пам’ять, а по�

тім — пам’ять на давні події. Окрім того, спостерігаються розлади

мови, в деяких випадках виникають затяжні депресивні стани, а по�

стійним настроєм людини стає смуток. 

Барбітурати. Лікарські препарати, які використовуються у меди�

цині як снодійні засоби, не менш шкідливі наркотики, ніж опій.

У багатьох країнах їх призначають під таким же суворим контролем,

як і препарати опійної групи. При вживанні барбітуратів короткоча�

сний стан розслаблення тривалістю 1–2 хв змінюється станом збу�

дження, який характеризується суттєвим зниженням самоконтролю,

гальмуванням рухів, різкими змінами настрою, з’являється страх пе�

реслідування. Саме через такий ефект, наркомани іноді називають їх

«скаженими таблетками». Зловживання барбітуратами супроводжує�

ться найтяжчими серед усіх лікувальних препаратів емоційними по�

рушеннями — приступами злоби, агресії, тривалими депресіями

з суіцидальними тенденціями. Швидкодіючі барбітурати можуть

паралізувати ту частину мозку, яка контролює процес дихання, що

може спричинити смерть. Ознаками передозування є утруднення

дихання, ціаноз, серцева недостатність і затримка дихання. 

Інгаляційні психоактивні речовини та засоби побутової хімії.
Йдеться про ряд органічних речовин, таких як розчинники, клеї,

бензин, ефір, леткі речовини, що потрапляють в організм через вди�

хання. Це викливає появу відчуттів, близьких до алкогольної інток�

сикації. Їх вживання може призвести до серйозного незворотного

ураження нервової системи, мозку, шлунка, легенів, кісткового моз�

ку, печінки, часто призводить до смерті. Оскільки інгалянти потра�

пляють в організм через ніс, з’являється ризик нежиті й кровотечі

з носа. Також можуть постраждати очі та дихальна система. Коли

інгалянти потрапляють з легень до кровообігу і починають циркулю�

вати в організмі, вони можуть викликати блювоту і головний біль,

змінювати перебіг хімічних реакцій у мозку та характер передачі
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інформації нейронами. Вживання інгалянтів може настільки упо�
вільнити діяльність дихальної системи, що людина перестає дихати.
Смерть може настати також від зупинки серця.

Найпоширеніші в Україні наркотичні речовини опіатної групи. Їх

отримують з олійного та опійного маку. За допомогою різноманіт�

них технологій (від кустарних до наукомістких) виготовляють як

примітивні суміші («кухнар»), так і морфій, кофеїн, героїн тощо. Ре�

човини опіатної групи вживають внутрішньо: під шкіру, у м’язи та

вени або курять чи нюхають. Морфін, кофеїн та інші подібні речови�

ни використовують у медицині, і тому вони мають загальноприйня�

те фасування. Героїн, залежно від ступеня чистоти обробки опію�

сирцю, а також вмісту додаткових речовин, може бути білого, сірого

або коричнюватого кольору. 

Особливо поширені наркотики, які виготовляють з певних видів

коноплі. Вони відомі під такими назвами: анаша, гашиш, марихуана,

план тощо. Особливо поширене вживання цих наркотиків (серед під�

літків відома їх узагальнена назва — «дур») у колективній формі: сига�

рета, яка є сумішшю коноплі й тютюну, передається по колу, нібито

символізуючи єднання. Згорає вона нерівномірно з різних боків, тому

на жаргоні її називають «косяк». Анаша, марихуана, гашиш бувають

різних кольорів: зеленого, сірого, коричневого, чорного, червоного.

Кокаїн — здавна відомий наркотик. Під час куріння, нюхання, жу�

вання, внутрішнього введення викликає отруєння. Здебільшого він

має вигляд порошку яскраво�білого або темнувато�сірого кольору.

Останнім часом серед молоді різних країнах значно поширилося

вживання «синтетичних наркотиків». Підлітків приваблює їх порів�

няно невисока ціна та сильна ейфорійна дія. Ці речовини синтезу�

ються на основі  лікарських препаратів.

Як впливають НР на людський 
організм і психіку?

За даними досліджень, в організмі людини є рецептори, чутливі до
НР типу морфія — так звані опіатні рецептори. Ці структури знахо�
дяться на поверхні нервових клітин. Молекула морфію входить
у них, як ключ у замок, і змінює роботу мозку. Пізніше в організмі
людини були виявлені відповідні цим рецепторам речовини —
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морфоподібні пептиди, які називаються енкефалінами, а згодом ре�
човини, подібні до енкефалінів — ендорфіни.

Головний мозок сам виробляє речовини, які зв’язуються зі «своїми»
рецепторами і діють на «центри задоволення» мозку, що викликає
у людини почуття радості, душевного спокою, задоволення життям,
щастя. Для чого природа створила такий механізм впливу на психіку?
Справа в тому, що всі біологічно та соціально обумовлені поведінкові
акти супроводжуються позитивними емоціями на момент досягнення
цілі. Організм ніби сам себе стимулює за правильну поведінку. Фізіо�
логічний механізм якраз і полягає у тому, що при задоволенні потреби
посилюється синтез енкефалінів (ендорфінів), які, зв’язуючись з від�
повідними рецепторами головного мозку, викликають позитивні емо�
ції. Що відбувається при вживанні наркотиків? НР сприймаються
рецепторами як ендорфіни і енкефаліни, тобто наркотик імітує дію
створюваних організмом речовин. Якщо ендорфіни й енкефаліни вхо�
дять в рецептори, як людина — у свій дім, зі своїми ключами, то нар�
котики відкривають двері відмичкою і, як злодії, входять до чужої оселі.

Вплив НР на дітей та підлітків особливо небезпечний.
Вчені дослідили, що для маленьких дітей характерна відраза і бай�

дужість до тютюну, алкоголю та наркотиків. Навіть при їхньому ви�
падковому вживанні дитина надовго зберігає відразу до цих шкідли�
вих речовин.

Для підлітків «експериментування» з НР особливо небезпечне,
оскільки вони часто не розуміють і повністю не усвідомлюють їхньої
згубної дії і шкоди для свого організму. Через фізіологічні особливо�
сті організму підлітків наркотична залежність у них розвивається на�
багато швидше, ніж у дорослих.

НР сильно впливають на психоемоційний стан підлітків, їхній
характер і поведінку.

Найнебезпечнішим у плані вживання НР і формування шкідливих
звичок є підлітковий потяг до пізнання усього нового, незвичного, ба�
жання скоріше стати дорослим, перейняти звички і способи поведін�
ки старших, не виглядати у їхніх очах смішними. (Це, за наявності
«алкогольного» оточення, завжди доводить підлітка до вживання
спиртних напоїв). Є ще один важливий фактор, який чомусь недооці�
нюють — психологічний дискомфорт. Батьки, вчителі, друзі можуть
помітити зміни у поведінці, характері, способі життя таких підлітків.
Вони починають уникати друзів і рідних, втрачають інтерес до навчан�
ня, спорту, можуть ставати агресивними, зухвалими.
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За останні 5 років різко зросла кількість підлітків, які вживають
дурманні речовини, що викликають хворобливу пристрасть — ток�
сикоманію (стан сп’яніння настає від вживання аерозолів — отруй�
них речовин, що випаровуються). Під час вдихання ці речовини че�
рез дихальну систему потрапляють у кров і головний мозок. Ефірні
та ацетонові сполуки змінюють процеси збудження і гальмування в
корі головного мозку — виникає ейфорія. Але найнебезпечніше те,
що такі сполуки викликають складні деструктивні зміни в клітинах
печінки і нирок, які виконують функцію очищення (захисту) орга�
нізму від токсичних речовин і продуктів обміну.

Вживання дурманних (нейротропних) токсичних речовин може
спричинити ще й пригнічення дихання, порушення серцевої діяль�
ності, а часом — непритомність і навіть смерть. Виявлено, що вди�
хання аерозольних речовин призводить до того, що за найменшого
фізичного напруження (на уроці фізкультури або на дискотеці), ви�
никає критична серцева недостатність.

Отже, необхідно чітко усвідомити:

наркотики набагато небезпечніші для дітей і підлітків, ніж для
дорослих — наркотична залежність може виникнути вже через кілька
тижнів; за незначного передозування НР виникають тяжкі порушен�
ня, які можуть закінчитися смертю через зупинку серця або дихання;

між наркоманією і курінням дуже тісний зв’язок: 85% серед
наркоманів курить або курили;

схильність до наркотичної залежності у кожної людини різна,
однак визначити її заздалегідь практично неможливо, тому єдиною
гарантією може бути лише категорична відмова від спроб вживання НР.

Алкоголізм і родовід

Родовід алкоголіка — завжди дуже сумна історія.
Є таке поняття — закон трьох поколінь. В його основу покладено

дослідження французького психіатра Морреля, який вивчав дегра�
дацію поколінь алкоголіків, і дійшов висновку, що до четвертого по�
коління алкоголіків потенціал їхнього родоводу вичерпується. Рід
закінчується. Покоління — це етап від дитини до дитини: народив�
ся, виріс, створив сім’ю, народив дитину. Цикл замкнувся. Цей
термін становить приблизно 25 років.

Сто років тому американський лікар Дагдель вивчав генеалогічне
дерево шести в’язнів однієї з нью�йоркських в’язниць. Злочинці бу�
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ли родичами. Вчений розшукав відомості про їхнього родоначальни�
ка, який жив у ХVIII столітті: він був безнадійним п’яницею. Його
потомство нараховувало 709 чоловік, з яких 77 — злочинці (у тому
числі 12 вбивць), 85 — дегенерати (основна причина — алкоголь),
174 — повії, 18 — господарі будинків розпусти, 206 — жебраки.

Не менш «яскравим» було потомство п’яниці і повії, яка народи�

лась у 1741 р. Всього 834 чоловіки, з яких 168 — повії, 181 — жінки�

розпусниці, 76 — волоцюги, 84 — вбивці, 140 — злодії і фальшивомо�

нетники, 105 — шахраї і кишенькові злодії. Те, що п’яниці народжу�

ють деградуюче потомство і ця неповноцінність може передаватись

наступним поколінням, відомо давно. Під впливом алкоголю виникає

і поглиблюється виродження. Перше покоління — падіння мораль�

ності за посиленого вживання алкоголю. Друге покоління — звичай�

не пияцтво, приступи оскаженіння, втрата розумових здібностей.

Третє покоління — тупість, ідіотизм, безпліддя.

Необхідно відзначити і такий вид алкогольного ураження, як 

алкогольний плід, тобто дитина, народжена жінкою, хворою на ал�

коголізм. Цьому явищу в останні десятиліття приділяється велика

увага у зв’язку з ростом жіночого алкоголізму, однак перші публіка�

ції на цю тему з’явилися ще 100 років тому. Давно відомі випадки,

коли у крові дитини на момент народження виявляють високу кон�

центрацію етанолу.

Ось дані обстеження 820 дітей із сімей, де батьки — п’яниці та алко�

голіки: 39 з них народилися недоношеними і загинули, 16 — мертво�

народжені, 121 — померли немовлятами, 38 — мають уроджені фізич�

ні вади, що призвели до непрацездатності, 145 — психічно ненормальні,

55 — з послабленим імунітетом до хвороб.

Лише близько 15% дітей, народжених від батьків�п’яниць розви�

ваються нормально і психічно, і фізично. Четверо з п’яти так чи

інакше виявляються неповноцінними. У 100 випадках у всіх дітей,

які народилися після 6–8 років пияцтва батька, а тим більше матері,

виявлено розумову неповноцінність. Тут алкоголь не лишає жодних

шансів.

Слід пам’ятати, що імунопослаблені діти завтра стануть дорослими
і самі матимуть дітей, а це реальна і страшна загроза генофонду нації.
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Чому підлітки починають вживати НР?

Коли дитина вступає у період статевого дозрівання, у неї може
з’явитись нездорова цікавість до алкогольних напоїв, цигарок і речо�
вин токсичної дії. Чому? 

Якоюсь мірою це можна пояснити тим, що гормони статевих за�
лоз, різко активізуючи метаболізм (обмін речовин), спричиняють
вивільнення і вироблення значної кількості енергії. Підліток не ро�
зуміє, що з ним відбувається, звідки ця енергія, яка його буквально
«розпирає». У цей час дуже важливо спрямувати «зайву» енергію та
силу на спорт, творчість, громадську чи трудову активність.

На жаль, більшість підлітків витрачає енергію на вулиці, в «тусов�
ках». За відсутності належного виховання, необхідних вольових яко�
стей, особливих заборонних бар’єрів, вміння керувати своїми емо�
ціями, у підлітків часто виникає невмотивований протест проти
«всіх і всього на світі».

Спробувавши вперше психоактивні речовини, дехто з підлітків
відчуває полегшення. Наркотичний стан на короткий час відсовує на
задній план неприємності й життєві негаразди, знімає психічну на�
пруженість, допомагає розслабитись і відновити втрачену енергію.
Згодом може з’явитися бажання пережити ці відчуття знову і знову.
Поступово розвиваються залежність і патологічний потяг до НР, які,
як правило, переростають у небезпечні хвороби — алкоголізм, ток�
сикоманію, наркоманію.

Крім того, у деяких підлітків у цей час може спостерігатися втрата
життєвих орієнтирів через недостатність або відсутність уваги і допо�
моги з боку батьків, педагогів, психологів, а звідси — самотність,
туга, вихід з якої підліток шукає в компанії, в різних неформальних
молодіжних об’єднаннях, які часто суттєво впливають на його світо�
гляд, поведінку і життя.

Саме тому, за даними соціологів і психологів, серед причин дитя�
чої і підліткової наркоманії чільне місце посідає вплив оточення.
Потрапляючи в компанію, де вживають наркотики, підліток часто
також починає їх вживати, тому що боїться бути «білою вороною».
Входження і пристосування до компанії для нього надзвичайно
важливі. Адже, якщо підлітка «визнали своїм», він відчуває підтрим�
ку компанії.

Саме в цей час особливо сильний вплив товаришів на думку, пове�
дінку, дії підлітка, який може навіть не помічати і не відчувати цьо�
го. Отож, коли товариші і друзі починають палити цигарки, вживати
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алкогольні напої або наркотики, йому важко сказати «Ні, я не хочу».
Підліток боїться втратити друзів, компанію. У такій критичній си�
туації важливо вміти зробити правильний вибір. Помічником і під�
тримкою у цьому мають стати знання, відповідальність перед самим
собою, перед сім’єю, перед своїм майбутнім, перед суспільством.  

Основні причини початку
вживання наркотиків

1. Цікавість до наркотиків, до нових відчуттів, до «забороненого
плоду», яка базується на хибній впевненості, що вживання кількох
доз ще не призводить до наркоманії. Але у значної кількості людей,
особливо підлітків, дуже нестійкі (лабільні) біохімічні процеси, і мо�
лекули НР можуть уже після перших спроб вживання «включитися»
в обмін речовин і зумовити наркотичну залежність. Особливо ці «роз�
ваги» небезпечні для тих, хто залежний від нікотину чи алкоголю.

2. Втрата життєвих орієнтирів, а відтак — поява синдрому «без�
змістовного» життя, сильне душевне потрясіння, самотність, відсут�
ність уваги і допомоги з боку батьків, педагогів, психологів, друзів.

3. Невдоволення життям, яке виникає від постійних конфліктів
у сім’ї, навчальному закладі, низького матеріального і соціального
рівня.

4. Вплив оточення, друзів, компанії. Потрапляючи в компанію,
де вживають наркотичні речовини, юнак чи дівчина часто почина�
ють вживати наркотики, бо не хочуть здаватися «білою вороною».

5. Простота переходу від цигарок та алкоголю до найнебезпечні�
ших наркотиків. Часом тільки їхня відсутність утримує підлітка від
цього кроку.

6. Знання про шкоду наркоманії на рівні загальноприйнятого
штампу: «дуже шкідливо» (це стосується і цигарок, і алкоголю), і не�
знання, наскільки це шкідливо, а також — коли і як це «шкідливе»
проявляється.

7. Недостатній розвиток заборонного внутрішнього фактора (в не�
повних сім’ях, за неправильного виховання).

8. Кримінальна «романтика». Деяким підліткам подобається спіл�
кування зі старшими, які порушували закон. Для підлітків це «пре�
стижно», хоча загальновідомо, що найбільше наркоманів серед зло�
чинців або осіб, які відбували покарання у місцях позбавлення волі.
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Ранні ознаки вживання 
наркотичних речовин

Незалежно від виду НР, у поведінці, характері та фізіології підліт�
ків можуть відбуватись такі зміни:

безпідставне зникнення з дому на досить тривалий час;

пропуски занять у школі, зниження успішності у навчанні;

різкі зміни у поведінці (необґрунтована агресивність, злість, зам�
кнутість, зміна кола друзів, неохайність);

брехливість, відчуженість;

поява боргів;

зникнення з дому цінних речей і грошей, крадіжки;

втрата зацікавленості до навчання, праці, захоплень, перегляду
телепередач;

зникнення з дому або поява у підлітка таких хімічних речовин
як оцет, питна сода, перманганат калію, йод, ацетон тощо; поява фла�
конів з невідомими рідинами;

наявність шприців, голок, гумових джгутів, таблеток, НР;

поява у лексиконі нових жаргонних слів: «баян, машина» —
шприц, «колеса» — таблетки, «дріт, план, дур, ширка» — назви НР та ін.; 

сліди від ін’єкцій на будь�яких частинах тіла, особливо на пе�
редпліччі;

розлади сну (безсоння або надзвичайно тривалий сон, сон вдень,
важке пробудження та засинання, тяжкий сон);

розлади апетиту (різке підвищення апетиту або його відсутність,
прийом значної кількості солодощів, поява надзвичайної спраги);

коливання розміру зіниць (зіниці різко розширені або звужені
до булавкової головки) та кольору шкіри (бліда, сірувата).

Виникнення та розповсюдження 
алкоголю

Вино та пиво як засоби сп’яніння відомі давно. В Єгипті та Китаї
алкоголь виготовляли і вживали як святковий і повсякденний напій
ще п’ять тисячоліть тому. Алкогольні напої використовувалися та�
кож для зняття напруження, але частіше — як п’янкий засіб. Давній
єгипетський тост проголошує: «Пий до сп’яніння».
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У стародавніх греків був бог вина і похмілля — Діоніс. Вважалося,
що щире розливання вина в свята Діоніса грало не останню роль
в заспокоєнні соціальних хвилювань. Греки мали звичай змішувати
вино з водою, і більшість так званих грецьких ваз у наших музеях
насправді є глеками для змішування вин.

До римлян виноробство прийшло з Греції. Вони використовували
вино в ритуалах, які частково збереглися і до наших днів. На свята
необхідно було або пити разом з усіма, або піти. Пияцтво ж зневажа�
лося, галасувати п’яним заборонялось під загрозою покарання. Жін�
кам вживати алкоголь було суворо заборонено. 

Римляни принесли вино в германські землі, щоправда вино було
швидше напоєм багатих, а пиво — простих людей. Виготовленням
пива займалась господарка дому, а рецепти передавались з поколін�
ня в покоління, як і рецепти випічки хліба. До появи у нас картоплі
(її привезли з Північної Америки), пиво (юшка з пива) та хліб були
основними продуктами харчування у широких верств населення.
Одна людина щодня випивала до трьох літрів пива. У період рефор�
мації (XVI ст.) Мартін Лютер розпочав боротьбу з «зеленим змієм»:
були видані накази, що забороняли пити за здоров’я. У XVII ст.
у Німеччині в моду увійшов шнапс (дистильований алкоголь), який
до того часу використовувався лише як ліки. З появою міцних напо�
їв не лише змінилися ритуали пиття, але й загострились фізичні та
психічні наслідки вживання алкоголю. Алкогольне сп’яніння зміни�
лося на алкогольне одурманення. Виплата частини зарплати горіл�
кою (так звана трюк�система) стала звичною справою.

Колись існував міф про те, що на Русі здавна пили самі і навчили
пити Європу. Це, звісно, не так. Історично Русь була однією з «най�
тверезіших» держав. У давнину пили медовуху і брагу, на Півночі ва�
рили пиво (в медовусі: 10�11о алкоголю і до того ж вся «таблиця Мен�
делєєва»). Горілка («хлібне вино», як говорили на Русі) з’явилась у
південних давньоруських містах лише наприкінці XIV ст., а звідти
поступово до кінця XVІ ст. розповсюдилася на північно�східні обла�
сті. Існує дві версії щодо того, як горілка потрапила до нас. За однією
версією її завезли генуезькі купці, за іншою — німецькі.

Першим із царів, хто провів ряд послідовних заходів з монополі�
зації винної торгівлі, був Іван Грозний. Він жорстоко карав тих, хто
підпільно займався винокурінням і продавав горілку (корчмарів),
тоді як у царських кабаках, перший з яких було відкрито у Москві,
пияцтво схвалювалося. Із 1555 року кабаки почали з’являтися по
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всій Росії. Протягом XVІІ ст. простий люд бив царю поклони з про�

ханням обмежити виноторгівлю, оскільки багато хто «п’є і жахливо

бродяжить».

У 1652 році вийшов ряд обмежень: цар Олексій Михайлович забо�

ронив торгівлю горілкою у неділю, середу та п’ятницю, а також у Різ�

двяний і Петрівський піст. Улітку торгівля дозволялася з трьох годин

дня і закінчувалась «за годину до вечора», а взимку — «в оддачу го�

дин денних».

За часів Петра І були видані закони, згідно з якими сп’яніння не

лише не пом’якшувало провину, а навпаки, ускладнювало її: «Пьян�

ство никого не извиняет, понеже он в пьянстве непристойное дело

учинил». 

Виданий за Катерини ІІ «Устав благочиння» наказував карати за

п’янство ув’язненням до холодної на добу.

В уставі 1845 року про покарання, що накладав мировий суддя,

вказувалося, що «кто злобен в пьянстве или более времени в году бы�

вает пьян нежели трезв, того наказывати розгами». В 1895 році цар�

ське правління ввело в Росії державну монополію на торгівлю спирт�

ними напоями. Продаж горілки приносив казні великі прибутки.

Бюджет царської Росії на третину складався з прибутків від продажу

спиртних напоїв.

Широке розповсюдження пияцтва призвело до появи стихійних

рухів за тверезість. Перше товариство тверезості офіційно було за�

реєстровано в 1854 році. До 1900 року в Росії діяло майже 200 місь�

ких, церковно�приходських і фабрично�заводських товариств. До

1912 року існувало вже 1800 таких товариств, і до них входило біля

500 тис. осіб.

Аби запобігти масовим безчинствам, викликаним стихійним про�

тестом народу проти початку імперіалістичної війни, царське пра�

вління в 1914 році видало закон про заборону продажу спиртних

напоїв. Вживання спиртних напоїв в 1913 році становило 4,7 л аб�

солютного алкоголю на душу населення. Як і в інших країнах, що

вводили «сухий закон» (державну заборону), в Росії протягом пер�

ших двох років знизився рівень п’янства, скоротилась кількість хво�

рих на алкоголізм, зменшилась кількість смертельних випадків. Од�

нак дуже швидко налагодилось самогоноваріння і контрабандний

ввіз спиртних напоїв, почали вживати різні сурогати — пияцтво на�

було колишнього розмаху.                      
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Після Великої Жовтневої революції — до 1925 року — також діяв

«сухий закон». У 1921 році дозволили продаж виноградного вина, в

наступному році — пива, потім — наливок, а з серпня 1925 року дек�

ларувався продаж сорокаградусної горілки.

Тютюн і його розповсюдження

У жовтні 1992 року людство відзначало сумний 500�річний ювілей

залучення до тютюну. Щоправда, знайомство людей з тютюном від�

булося значно раніше, ще до відкриття Америки. Так, у Єгипті при

розкопках могил фараонів були знайдені глиняні курильні люльки.

Геродот, розповідаючи про скіфів, зазначав, що ті вдихали дим ро�

слин, які спалювали. У стародавній китайській літературі також

можна знайти свідоцтва куріння тютюну. Зображення курців є і на

давніх індійських картинках. Курили тютюн і у Стародавній Азії. Од�

нак більшість народів дізнались про тютюн лише після відкриття Ко�

лумбом Америки у 1492 році. В Європі розповсюдження тютюну по�

чалося після того, як Колумб вдруге прибув до Америки у 1496 році.

Його супутник — іспанський монах Роман Пано — привіз із провін�

ції Рабачо на острові Гаїті насіння тютюну і вперше посіяв його в Іс�

панії як декоративну рослину. З Іспанії тютюн потрапив у Португа�

лію. 

У 1560 році французький посол Жан Ніко подарував Катерині

Медичі тютюн у вигляді порошку для нюхання. На його думку, тю�

тюн мав лікувальні властивості, вгамовув головний біль. Від прізвища

Ніко пішла назва «нікотин». Мода на тютюн поширювалась і в інших

країнах, лікарі стверджували, що він виліковує різні хвороби. Купці

скуповували тютюн в Америці й обмінювали його на коштовності.

В Росії тютюн почали курити тільки у XVII столітті.

Спочатку куріння переслідувалось, а курців карали, іноді дуже

жорстоко. В Англії могли навіть стратити. Голову з трубкою у роті

виставляли на площах. В Турції курців садили на кіл. В Італії папа

римський Урбан VII відлучав від церкви католиків, які курили.

Олексій Романов заборонив ввіз у Росію тютюну, а курців наказав

карати батогом.

У XVIIІ ст. з’явилась інформація про шкоду куріння. З 40�х років

XVIIІ століття у медичній літературі вчені писали про шкідливий

вплив тютюну на організм людини. Люди нарешті перестали вірити
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у лікувальні властивості тютюну, проте виробництво його в Європі

продовжувалось, оскільки ця торгівля приносила величезні прибутки.

У Росії куріння поширювалося дуже швидко. За часів Петра І

(котрий сам був курцем з 1697 року) було знято всі заборони. В Кри�

му з’явились величезні плантації тютюну, а перша тютюнова фаб�

рика в Україні з’явилась у першій половині XVIIІ століття у місті

Охтирка.

Тютюн — трав’яниста рослина сімейства пасльонових, нарахову�

ється близько 60 його видів. Тютюн має красиві квіти, які використо�

вуються у декоративному садівництві, з нього виготовляють хімічний

продукт — нікотин�сульфат, який використовується у сільському

господарстві для захисту рослин від шкідників. Господарки іноді пе�

рекладають тютюном бавовняні речі, аби їх не псувала міль.

Комплексне дослідження впливу тютюну на організм людини бу�

ло проведено тільки у 80�х роках ХХ століття в США. Трохи раніше

було знайдено підтвердження шкідливої дії основного складника

тютюну — нікотину: він дуже швидко всмоктується оболонкою, шкі�

ряними покровами, легко потрапляє у кров. Отруйні речовини роз�

ходяться в організмі людини за 21–23 с. Людина миттєво загине від

внутрішньовенної ін’єкції дози нікотину однієї курильної трубки.

Під час куріння здійснюється суха перегонка тютюну, в результаті

чого утворюються токсичні речовини. Більше двохсот з них шкідли�

ві для організму: ефірні масла, окис вуглецю й аміаку, тютюновий

дьоготь, радіоактивні речовини (полоній�210), свинець, миш’як, ка�

лій, масляна, оцтова, мурашина кислота, сірководень.

Особливу загрозу становить радіоактивний ізотоп — полоній�210.

Вчені довели, що більша його частина залишається та накопичується в

організмі, внаслідок чого виникають онкологічні захворювання.

В США цей факт приховували, оскільки його оприлюднення могло

завдати збитків тютюновій промисловості. Радіацію від 20 викурених

на день сигарет можна прирівняти до 200 рентгенівських знімків. 

Ризик захворіти на бронхіальну астму в курців у кілька разів ви�

щий, ніж у некурців, хоча людина, яка курить, — це вже хвора лю�

дина. Під час куріння в організмі відбувається розпад вітамінів:

нейтралізується вітамін С, різко падає вміст вітамінів В6 і В12. Імун�

на система у курців різко послаблюється, підвищується загроза

алергійних захворювань. Курці шкодять не лише собі, а й людям, які

знаходяться поруч і дихають отрутою — димом.
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ГЛОСАРІЙ

Активна життєва позиція — свідома, цілеспрямована діяльність лю�

дини, орієнтована на формування позитивних особистих яко�

стей та збереження навколишнього середовища.

Альтернатива — варіант протилежного судження, рішення, можли�

вості тощо за принципом «або — або».

Абстиненція (абстинентний синдром, синдром відміни) — стан, що ви�

никає при різкому припиненні або зменшенні дози НР, від

яких особа має залежність. Супроводжується комплексом бо�

лісних психологічних (депресія) і фізичних (больовий шок)

розладів різного ступеню прояву.

Алкоголізм — захворювання, причиною якого є вживання алкоголю.

Характеризується наявністю психічної і фізичної залежності. 

Алкоголік — людина, хвора на алкоголізм. 

Алкогольна інтоксикація — отруєння організму в результаті вживання

алкоголю.

ВІЛ	інфекція — захворювання, викликане вірусом імунодефіциту

людини (ВІЛ).

Внутрішньосудинні ін’єкції наркотиків — засіб введення наркотиків

в організм через судини за допомогою шприца. Один із основ�

них шляхів поширення ВІЛ, гепатитів тощо.

Галюцинації — марення, видіння, що виникають внаслідок дії нарко�

тичних і токсичних речовин.

Галюциногенна речовина — наркотична речовина, що викликає галю�

цинації.

Гашиш — вид наркотику, виготовлений з конопель. Вживання приз�

водить до психічної залежності.

Генофонд — сукупність генів народонаселення певної країни.

Героїн — напівсинтетичний наркотичний засіб, екстракт морфіну.

Відноситься до групи так званих «важких наркотиків». 

Деградація поведінки — поступове погіршення позитивної поведін�

ки, занепад, рух назад, гальмування розвитку.
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Динаміка наркотизації — процес поступового переходу від вживання

«легких» наркотиків (тютюну, коноплі) до «важких» (опіатів,

кокаїну, синтетичних наркотиків).

Ейфорія — стан, пов’язаний зі зміною свідомості, переживання за�

надто підвищених неконтрольованих емоцій.

Залежність від НР — непереборний потяг до вживання НР, спричи�

няє психічні та фізичні розлади. 

Звикання — процес формування наркотичної залежності як резуль�

тат поступового збільшення дози НР. Призводить до психічної

або фізичної залежності. Характеризується посиленим бажан�

ням приймати наркотик для досягнення ейфорії або зняття

абстиненції.

Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного та соціального

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних вад.

Здоровий спосіб життя — 1) усвідомлене, активне ставлення до влас�

ного здоров’я, акумулювання певних позитивних, або нейтра�

лізація негативних факторів, зовнішніх і внутрішніх;

2) це спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формуван�

ня, збереження і зміцнення здоров’я. До його основних складо�

вих належать: рівень культури суспільства й особи; місце здо�

ров’я серед потреб людини; мотивації збереження і зміцнення

здоров’я; установка на довге здорове життя; навчання засобам

збереження і зміцнення здоров’я.

Зловживання ліками — надмірне вживання ліків без призначення

лікаря. Призводить до звикання.

Кокаїн — наркотична речовина, стимулятор нервової системи з гру�

пи «важких» наркотиків.

Марихуана — наркотична речовина галюциногенної дії з групи «лег�

ких» наркотиків. 

Наркокультура — культура наркоманів (субкультура), альтернативна

загальній культурі суспільства. Визначається специфічною

мовою (сленгом) та сукупністю спотворених цінностей. 

Наркоман — людина, хвора на наркоманію.
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Наркоманія — 1) хвороба, що спричиняється систематичним вжи�
ванням наркотиків. Ознаками хвороби є психічна і\або фізич�
на залежність, втрата здоров’я і деградація особистості людини;

2) хворобливий психічний стан, зумовлений хронічною ін�
токсикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами,
що віднесені до таких конвенціями ООН чи Комітетом з кон�
тролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я Ук�
раїни, і характеризується психічною або фізичною залежністю
від них.

Наркотизація — негативне соціальне явище, що характеризується
поширенням вживання наркотиків.

Наркотичні засоби — рослини, сировина і речовини, природні або
синтетичні, класифіковані як наркотичні в міжнародних кон�
венціях, а також інші рослини, сировина і речовини, які стано�
влять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ни�
ми і віднесені до зазначеної категорії Комітетом з контролю за
наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я України.

Наркотичні речовини — речовини, які викликають токсичне отруєн�
ня, психічну і фізичну залежність організму. Вживання НР
створює загрозу для здоров’я людини, суспільства, призводить
до скоєння правопорушень.

Нікотин — хімічна речовина, яка міститься у тютюновому диму, зумо�
влює шкідливу звичку курити (залежність). Відноситься до НР,
спричиняє порушення функцій дихальної, нервової, серцево�
судинної, травної та інших систем. Законом забороняється
продаж тютюнових виробів особам до 18 років.

Об’єктивні фактори — причини певних дій, явищ, які залежать від
зовнішніх обставин.

Опіати — група наркотиків (морфін, кодеїн, героїн тощо), які за пев�
них технологій виготовлення впливають на організм як стиму�
лятор, інтоксикант, снодійна або знеболювальна речовина. 

Пасивне куріння — пасивне вживання шкідливих речовин тютюно�
вого диму, при якому особа не курить сама, а перебуває серед
курців і вдихає повітря, насичене тютюновим димом.

Прекурсори — речовини та їхні солі, класифіковані в міжнародних
конвенціях як хімічні матеріали, які використовуються для
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виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин,
а також хімічні речовини та їхні солі, які використовуються
з цією ж метою, і віднесені до зазначеної категорії Комітетом
з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я
України.

Проблема — питання, що потребує розв’язання, вивчення і дослід�
ження.

Проблемна ситуація — ситуація, для подолання якої потрібно знайти
і застосувати нові знання чи способи дій.

Психічна залежність від НР — зміна поведінки людини при епізодич�
ному чи регулярному вживанні наркотиків; бажання відчути
стан наркотичного сп’яніння.

Психотропні речовини — будь�які природні або синтетичні речовини
та матеріали, класифіковані як такі в міжнародних конвенціях,
а також інші речовини і матеріали, які становлять небезпеку
для здоров’я населення у разі зловживання ними і віднесені до
зазначеної категорії Комітетом з контролю за наркотиками при
Міністерстві охорони здоров’я України.

Ризик — небезпечна ситуація.

Розвиток особистості — процес формування особистості на основі при�
родних фізіологічних даних за керівної ролі мотивів і потреб.

Самооцінка — судження людини про наявність в неї тих чи інших
якостей, властивостей співвідносно з певним еталоном, зраз�
ком, вияв оцінкового ставлення людини до себе. Самооцінка
може бути завищеною, заниженою чи адекватною.

Синдром — сполучення ознак (симптомів) хворобливого стану орга�
нізму.

Синдром залежності від НР — явище, яке характеризується бажанням
і потребою продовжувати вживання НР різноманітними спосо�
бами; тенденція до збільшення дози. С. з. стає причиною фор�
мування психічної і фізичної залежності. 

Соціальна залежність від наркотиків — внутрішня готовність до вжи�
вання наркотиків під впливом групи.

Соціальний тиск — це такі поведінка та дії навколишніх, що спричиня�
ють відчуття людиною внутрішнього напруження, переживання
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необхідності змінити власну поведінку, робити вибір (уникати
чогось, погоджуватись, протистояти тощо).

Спосіб життя — це система взаємин людини із самою собою та фак�

торами зовнішнього середовища. Взаємини із самою собою —

це складний комплекс дій і переживань, наявність корисних

звичок, що зміцнюють природний ресурс здоров’я, і шкідливих

звичок, що руйнують його.

Суб’єктивні фактори — причини дій та явищ, які залежать від самої

людини.

Толерантність — 1) здатність переносити дози наркотиків, звикання

до вже досягнутого наркотичного ефекту спонукає до збільшен�

ня дози або частоти вживання. Т. сприяє подальшому розвитку

залежності й захворювання; 

2) (тут до наркотичних речовин) — відсутність або послаблення

реакції на дію НР через зниження чутливості до її впливу, одна

зі складових формування залежності від НР.

Фактор — чинник, причина якогось явища.

Фактори здоров’я — загальна назва умов, що впливають на здоров’я

людини. Ф. з. не ізольовані один від одного, а взаємодіють між

собою.

Фізична залежність від наркотиків — непереборна фізична потреба

у вживанні наркотиків, відсутність яких стає причиною фізич�

них розладів (головного болю, болю в суглобах, розладів шлун�

ку тощо). Наступає при наявності психічної залежності.

Цінності життєві — предмети, явища, умови тощо, які людина

сприймає як важливі в своєму житті, необхідні для існування та

розвитку. Є цінності матеріальні (прагнення до матеріального

достатку, накопичення грошей, речей тощо) і цінності мораль�

но�духовні (прагнення робити добро, проявляти турботу, спів�

чувати, творити прекрасне тощо).
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