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1. Короткий опис сайту  

Місто Первомайський – місто обласного значення в Харківській області, 

адміністративний центр Первомайського району. Окрім міста, до території Первомайської 

міськради також входить село Сиваш. Загальна чисельність мешканців населених пунктів 

Первомайської міськради — 31 275 осіб. Кількість підлітків віком 15-17 років – орієнтовно 

1065 осіб. Місто є членом Добровільного об’єднання територіальних громад міста 

Первомайський та територіальних громад Первомайського  району  в Первомайську  

територіальну громаду  з центром в місті Первомайський (ОТГ). 

Органи державної влади – Харківська обласна (ХОДА) (http://kharkivoda.gov.ua),  

Первомайська міська рада (http://www.pervom-rada.gov.ua/), Первомайська районна рада 

(http://pervomayska-rayrada.gov.ua/). 

 

2. Потенціал організацій по роботі з підлітками 

Медична інфраструктура. В місті працює Первомайська центральна районна 

лікарня (ЦРЛ), де працює 1 нарколог; 1 кабінет «Довіра» при ЦРЛ, шкірно-венерологічного 

напрямку немає. 

В ході паспортизації було описано 5 організацій: 

 Молодіжний центр (ХАБ) «Комора» на базі Первомайської центральної 

бібліотеки  

 Кабінет «Довіра» Комунального закладу охорони здоров’я Первомайської 

Центральної районної лікарні  

 Відділ у справах молоді та спорту виконавчого комітету Первомайської 

міської ради  

 Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

 Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради   

Основна інформація про організації зведена в Табл. 1. 

Більша частина організацій мають державну форму власності та підпорядковуються 

міськраді. Недержавна організація – це Молодіжний центр (ХАБ) «Комора» на базі 

Первомайської центральної бібліотеки. 

Табл. 1. Інформація про організації, виявлені в ході паспортизації 

Назва Покриття 

Як 

давно 

працює 

Кількість клієнтів, 

осіб 
Форма 

власності 
за 

останній 

місяць 

За 

2017р. 

1. Молодіжний центр (ХАБ) 

«Комора» на базі 

Первомайської центральної 

бібліотеки 

Місто 10 міс. 130 405 недержавна 

2. Кабінет «Довіра» 

Комунального закладу 

охорони здоров’я 

Первомайської ЦРЛ 

Місто 6 р. 15 250 державна 

http://kharkivoda.gov.ua/
http://www.pervom-rada.gov.ua/
http://pervomayska-rayrada.gov.ua/
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3. Відділ у справах молоді та 

спорту виконавчого комітету 

Первомайської міської ради 

Місто 2 р. 40 2500 державна 

4. Первомайський міський 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  

Місто 21 р. 97 658 державна 

5. Відділ освіти виконавчого 

комітету Первомайської 

міської ради 

Місто 26 р. 
не веде 

облік 

не веде 

облік 

державна 

(комунальний 

заклад) 

Серед зазначених днів роботи державних організацій домінують робочі дні тижні – з 

понеділка по п’ятницю, години – з 9-ої до 17-ої (Первомайський міський ЦСССДМ у пт – 

до 15:45). Недержавна організація - Молодіжний центр (ХАБ) «Комора» на базі 

Первомайської центральної бібліотеки, згідно відповідей, немає чітко визначеного графіку 

роботи - працює за вимогою чи за планом проведення заходів на місяць, при цьому 

вказали, що протягом 10 місяців свого існування мали 405 клієнтів, з яких 130 – протягом 

останніх 30 днів.  

Щодо інформації про персонал, який працює з підлітками, то, відповідних 

спеціалістів небагато – від 1 до 5 осіб, переважно жінки. Тобто питання про суттєве 

розширення послуг, з огляду на даний кадровий потенціал, є навряд можливим. Згідно 

поданої інформації винятком є Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської 

ради, де вказано про потужний склад – понад 200 осіб. Поряд зі штатними працівниками, в 

Молодіжному центрі (ХАБ) «Комора» та в ЦСССДМ працюють волонтери, в ХАБі чоловік 

і жінка, в ЦСССДМ – чоловік. 

Про наявність спеціалістів, що надають послуги підліткам-споживачам 

неін’єкційних та ін’єкційних наркотиків, зазначено в двох організаціях з 5-ти, це – лікар-

інфекціоніст у кабінеті «Довіра», а також в ЦСССДМ (при цьому вказано 1 психолог, 3 

соціальних працівника як працівники повного робочого дня та 1 психолог-волонтер). 

Організації в цілому декларують відкритість для всіх підлітків, зокрема, для тих, хто 

вживає наркотики, підлітків, що є в конфлікті із законом, неповнолітніх, що звільнилися з 

місць позбавлення волі, осіб, які живуть з ВІЛ.  

Послуги. Більшість зазначених послуг – це послуги інформування щодо ВІЛ/СНІД, 

прав людини, репродуктивного здоров’я, ІПСШ (організації 1,2,3,45), профілактика 

наслідків вживання наркотичних речовин (1,2,3,4,5) профілактика туберкульозу та вірусних 

гепатитів (5). Також серед послуг вказані: розповсюдження презервативів (2), перша 

меддопомога; консультації за принципом «рівний рівному» (1,3,5), соціальний супровід 

(1,4), юридичні послуги (незрозуміло, яким чином, адже юриста немає в штаті); надання 

гарячого харчування та одягу (1), психологічні послуги (3,4,5). Серед послуг медичного 

закладу, очевидно, медичні –  перша меддопомога, виявлення туберкульозу, профілактика 

ІПСШ тощо. 

Спеціалістів, що надають послуги підліткам-споживачам неін’єкційних та 

ін’єкційних наркотиків, немає, крім лікаря у кабінеті «Довіра». 
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3. Потенціал навчальних закладів (НЗ) 

В місті працює 9 НЗ (8 ЗОШ, 1 професійний ліцей) 

Назва Коротка характеристика 

1. ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 
 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, соціальний-

педагог. В навчального закладу є домовленість щодо 

співробітництва ЦСССДМ та медичними закладами, також 

нерегулярно співпрацює  з молодіжними центрами (хабами), 

громадськими організаціями/благодійними фондами. 

 Проблеми оточуючого середовища, на які слід звернути увагу 

(охарактеризовані як незначні) – «Сміття або бите скло на 

вулиці», «Надмірне вживання алкоголю в громадських місцях», 

«Інтенсивний дорожній рух», «Злочинність в мікрорайоні». 

 В НЗ є 2 приміщення, які можуть використовувати НУО (актова 

зала, кімната для органів учнівського самоврядування) та 1 

комп’ютерний клас. В комп. класах – 25 комп’ютерів, всі 

підключені до мережі Інтернет, підключення до мережі через 

WiFi відсутнє. Оцінка зв’язку - 3 з 4. Є в наявності 

мультимедійний комплекс. 

 В НЗ є декілька секцій для дітей та підлітків («М’яка іграшка» – 

15 дітей, «Співограй» – 15 дітей, легка атлетика – 45 дітей, 

футбол – 120 дітей). 

 Під час канікул працюють секції/гуртки, які можуть відвідувати 

та відвідують діти, що не є учнями цього навчального закладу.  

2. ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №6 
 Навчаються діти тільки району, в якому знаходиться НЗ, є 

медична сестра, психолог, педагог-організатор. В навчального 

закладу є домовленість щодо співробітництва з молодіжними 

центрами (хабами), ЦСССДМ, громадськими 

організаціями/благодійними фондами, центрами здоров’я, 

медичними закладами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як незначні) 

– «Продаж та вживання наркотиків в мікрорайоні», «Надмірне 

вживання алкоголю в громадських місцях», «Інтенсивний 

дорожній рух», «Покинуті будівлі», «Злочинність в мікрорайоні». 

 В НЗ є 2 приміщення, які можуть використовувати НУО (актова 

зала, кімната для органів учнівського самоврядування). Є 2 

комп’ютерний клас. В комп. класах – 27 комп’ютерів, 23 з яких 

підключені до мережі Інтернет, також є WiFi. Оцінка зв’язку 2 з 4. 

Є в наявності мультимедійний центр. 

 В НЗ є декілька секцій для дітей та підлітків (спортивні танці – 25 

дітей, «ЗФП» – 50 дітей, «Юний патріот» – 15 дітей). 

  Під час канікул працюють секції/гуртки, які можуть відвідувати і 

відвідують діти, що не є учнями цього навчального закладу. 

3. ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 
 Навчаються діти з міста, є медична сестра, педагог-організатор. В 

навчального закладу є домовленість щодо співробітництва з 

ЦСССДМ та громадськими організаціями/благодійними фондами, 
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також НЗ нерегулярно співпрацює з молодіжними центрами 

(хабами). 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як середні) 

– «Надмірне вживання алкоголю в громадських місцях». Як 

незначні охарактеризовані наступні проблеми – «Сміття або бите 

скло на вулиці», «Насилля, вандалізм молодіжних угрупувань», 

«Покинуті будівлі», «Злочинність в мікрорайоні». 

 В НЗ є 1 приміщення, яке може використовувати НУО (кімната 

для органів учнівського самоврядування). Є 1 комп’ютерний клас. 

В комп. класі – 16 комп’ютерів, всі підключені до мережі 

Інтернет, є підключення до мережі через WiFi. Оцінка зв’язку – 3 

з 4. Мультимедійного комплексу немає. 

 В НЗ є багато секцій для дітей та підлітків («Сувенір» – 15 дітей, 

«Друзі природи» – 15 дітей, «Туристичний» – 15 дітей, 

«Інформаційні технології» – 30 дітей. 

 В НЗ під час  канікул не працює жодна секція/гурток. 

4. ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 
 Навчаються діти з міста, є медична сестра, педагог-організатор. В 

навчального закладу є домовленість щодо співробітництва з 

ЦСССДМ та медичними установами, також нерегулярне 

співробітництво з молодіжними центрами (хабами). 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як серйозні) 

– «Сміття або бите скло на вулиці», «Надмірне вживання 

алкоголю в громадських місцях», «Інтенсивний дорожній рух». 

 В НЗ є 2 приміщення, які можуть використовувати НУО (актова 

зала, кімната для органів учнівського самоврядування). Є 1 

комп’ютерний клас. В комп. класі – 21 комп’ютер, всі підключені 

до мережі Інтернет, є  підключення до мережі через WiFi. Оцінка 

зв’язку – 4 з 4. Є в наявності мультимедійний комплекс. 

 В НЗ відсутні секції для дітей та підлітків. 

 На період канікул в НЗ працюють секції/гуртки, які можуть 

відвідувати і відвідують діти, що не є учнями цього навчального 

закладу. 

5. ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 
 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, педагог-

організатор. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

ЦСССДМ, медичними установами, також нерегулярне 

співробітництво з молодіжними центрами (хабами), 

громадськими організаціями/благодійними фондами, центрами 

здоров’я, КДМ. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як серйозні) 

– «Надмірне вживання алкоголю в громадських місцях». Як 

середні охарактеризована проблема – «Сміття або бите скло на 

вулиці», як незначна охарактеризована проблема – «Продаж і 

вживання наркотиків в мікрорайоні». 

 В НЗ є 3 приміщення, які можуть використовувати НУО (актова 

зала, кімнати-музеї, комп’ютерний клас), шкільний стадіон, 

спортивний майданчик.. Є 1 комп. клас, в якому – 18 комп’ютерів, 
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всі підключені до мережі Інтернет, підключення до мережі через 

WiFi відсутнє. Оцінка зв’язку – 3 з 4. Мультимедійного комплексу 

немає. 

 В НЗ працює багато секцій для дітей та підлітків («Науково-

технічний» – 15 дітей, «Еколого–натуралістичний» – 50 дітей, 

«Туристично–краєзнавчий» – 50 дітей, «Фізкультурно–

спортивний» – 57 дітей, «Художньо–естетичний» – 15 дітей). 

 Під час канікул працюють секції/гуртки, які можуть відвідувати і 

відвідують діти, що не є учнями цього навчального закладу. 

6. ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 
 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, педагог-

організатор. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

ЦСССДМ, громадськими організаціями/благодійними фондами, 

центрами здоров’я, також нерегулярне співробітництво з 

молодіжними центрами (хабами). 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як середні) 

– «Сміття або бите скло на вулицях», «Покинуті будівлі». Як 

незначні охарактеризовані наступні проблеми – «Продаж та 

вживання наркотиків в мікрорайоні», «Надмірне вживання 

алкоголю в громадських місцях». 

 В НЗ є 1 приміщення, яке може використовувати НУО (актова 

зала). Є 2 комп’ютерні класи. В комп. класах – 23 комп’ютери, всі 

підключені до мережі Інтернет, підключення до мережі через 

WiFi відсутнє. Оцінка зв’язку – 3 з 4. Є в наявності 

мультимедійний комплекс. 

 В НЗ  працює багато секцій для дітей та підлітків («Шаховий 

клуб» – 5 дітей, волейбол – 14 дітей, «М’яка іграшка» – 11 дітей, 

«Бісероплетіння» – 10 дітей). 

 Під час канікул працюють секції/гуртки, які можуть відвідувати і 

відвідують діти, що не є учнями цього навчального закладу.     

7. ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 
 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, соціальний 

педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість щодо 

співробітництва з молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

медичними закладами. 

 Проблеми оточуючого середовища  (охарактеризовані як середні) 

– «Інтенсивний дорожній рух», як незначні – «Покинуті будівлі». 

 В НЗ є 4 приміщення, які може використовувати НУО (актова 

зала, кімната для гуртків, кімнати-музеї, комп’ютерний клас). Є 1 

комп. клас, в якому – 22 комп’ютери, всі підключені до мережі 

Інтернет, є підключення до мережі через WiFi. Оцінка зв’язку – 2 

з 4. Є в наявності мультимедійний комплекс. 

 В НЗ є 1 секція для дітей та підлітків («Ляльковий театр» – 30 

дітей). 

 Під час канікул в НЗ не працюють секції/гуртки.  

 

8. НВК (ЗОШ  І-

ІІІ ступенів 
 Навчаються діти з району в якому знаходиться навчальний заклад, 

є медична сестра, психолог, педагог-організатор. В НЗ є 
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№3) домовленість щодо співробітництва з молодіжними центрами 

(хабами), ЦСССДМ, КДМ. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як середні) – 

«Сміття або бите скло на вулицях», «Інтенсивний дорожній рух», 

«Покинуті будівлі», як незначні – «Надмірне вживання алкоголю в 

громадських місцях», «Злочинність в мікрорайоні». 

 В НЗ є 1 приміщення, яке може використовувати НУО 

(комп’ютерний клас). Є 1 комп. клас, в якому – 10 комп’ютерів, всі 

з яких підключені до мережі Інтернет, підключення до мережі 

через WiFi відсутнє. Оцінка зв’язку – 2 з 4. Є в наявності 

мультимедійний комплекс. 

 В НЗ немає секцій для дітей та підлітків. 

 Під час канікул в навчальному закладі не працюють секції/гуртки. 

9. Первомайськи

й професійно – 

навчальний 

ліцей 

 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, вихователь, 

вихователь-методист, методист. 

Резюме. В цілому НЗ надають не дуже досить багато можливостей для позашкільної 

діяльності дітей та підлітків, також є значні проблеми оточуючого середовища, такі як 

злочинність, вживання алкоголю у громадських місцях та продаж наркотиків.   

 

4. Інформація, отримана в ході картування 

В ході картування інформантами було названо 5 точок зібрання підлітків, 2 з них 

було провалідизовано. Основні дані по точках зведені в Табл.2. (сірі рядки – 

провалідизовані точки), детальніше – див. у Додатку 1.  

Характеристика виявлених точок наступна: 

вуличні (стадіон) – 1 

гуртожиток – 1 

розважальні заклади (кафе, клуб)– 3 

Всього на точках, за даними ключових інформантів, перебувало приблизно 41 

підліток, з них 10 дівчат (24%) та 31 хлопець (76%). Ключовими інформантами були надані 

оціночні дані про те, що підлітки, які проводять час на цих точках, вживають неін’єкційні 

наркотики (18 підлітків). Про споживання ін’єкційних наркотиків даних немає. 

 

Підлітки з цих точок не є клієнтами громадської організації. 

 

Табл. 2. Інформація про точки зібрання підлітків,  

виявлені в ході картування та валідизації 

№ 
Назва, адреса та 

опис точки 

Кількість підлітків, осіб 
Оцінка щодо споживання 

наркотичних речовин, осіб 

РАЗОМ Дівчат Хлопців 
Токсико

манія 

Не ін’єкційні 

наркотики 

Ін’єкційні 

наркотики 

1 
Кафе "Луч" (центр 

міста) 
5 2 3 2 н/д н/д 
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2 

Професійний ліцей 

(на стадіоні, ближче 

до посадки, біля 

снарядів стадіона) 

6 2 4 4 6 н/д 

3 

Гуртожиток 

№55,56,57 (квадрат 

гуртожитку, біля 

гуртожитку на 

колодах) 

10 2 8 7 4 0 

4 

Більярдний клуб 

"Туман" (біля 

гуртожитку №55, 1 

поверх) 

10 4 6 4 3 0 

5 

Клуб "Імперія" 

(недалеко від МЦ, 

біля громадського 

центру) 

10 0 10 5 5 0 

ВСЬОГО 41 10 31 22 18 0 

н/д – немає даних 

 

5. Інформація, отримана в ході опитування підлітків, що вживають 

наркотики (ПВН) 

Під час відвідування точок було встановлено контакт з 18 підлітками, з них 15 

входили в цільову групу дослідження (проходили за скрінінговими запитаннями – вік та 

факт вживання наркотиків протягом останніх трьох місяців), участь в опитуванні взяло 13 

підлітків (2 відмовилося, рівень досяжності складає 87%).  

 

Соціально-демографічні характеристики опитаних підлітків, які вживають 

наркотики. 

У місті опитано всього 13 підлітків, які вживають наркотики
 1

, з них 9 хлопців та 

4 дівчини. Середній вік опитаних: 17,2 років. В даному місті народилися всі 13 опитаних.  

Майже всі підлітки мешкають вдома з батьками або родичами.  

12  мешкає з рідною мамою, 1 – з партнером у неофіційному шлюбі (дівчина 19 

років). 5 - живуть у повній сім’ї з обома рідними батьками. 

11 з 13 (85%) опитаних навчаються. Не навчаються двоє хлопців 16 та 18 років. З 

тих, хто навчається, 7 – у школі, 1 – у коледжі, 3 – в інституті. 6 з тих, хто навчається, каже, 

що відвідує НЗ щодня, 5 – 2-3 рази на тиждень. 2 підлітків, які не навчаються, працюють 

(один – офіційно, другий – ні), 3 з тих, що навчаються, в той же час працюють.  

 

Споживання алкоголю. Споживання алкогольних напоїв за останній місяць 

відносно невелике. Про щотижневе споживання пива та слабоалкогольних напоїв 

                                                           
1
 Детальна інформація – в Додатку 4 
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повідомили 4 опитаних, 7 щотижнево споживають енергетики. Міцні напої вживають 

зрідка.  

 

Споживання психоактивних речовин. 

Вік першої спроби вживання наркотика в середньому складає 15,5 років. Перша 

спроба у всіх  опитаних підлітків була у вигляді куріння, крім того 3 сказали, що під час 

першої спроби вони також нюхали наркотик. Всі опитані підлітки вживають наркотики 

не ін’єкційно.  

Найчастіше опитані вживають канабіс. Загалом, були названі такі наркотики як: 

 Канабіс – 11 згадок 

 амфетамін (порошок) – 3 

 спайси – 2   

 амфетамін в кристалах – 1  

 снодійні – 1  

 галюциногени – 1. 

З 13 опитаних вживає один наркотик 9 (8 з них канабіс, 1 – спайси), троє – два види 

(канабіс + амфетамін; канабіс + ефедрин; амфетамін + галюциногени), один з підлітків 

споживає чотири види наркотиків (канабіс, спайси, снодійні, амфетамін).  

Способи отримання психоактивних речовин – більшість опитаних, 11 з 13 

опитаних, осіб пригощали друзі,  6 – купували у друзів. Одна дівчина, що вживає 4 види 

наркотичних речовин, зазначила такі способи як «пригощав партнер, «купувала на точці» 

та «забирала через закладку», також вона купує у друзів. Ця дівчина вживає 1-3 рази на 

місяць. 

Щодо частоти вживання, то 4 не вживали протягом останнього місяця, 3 - 1-2 рази 

на тиждень, 5 - 1-3 рази на місяць, 1 – не відповів.  

 

Один з опитаних підлітків повідомив про передозування протягом останнього року 

(це саме ця дівчина, що експериментує з 4 різними наркотиками, вона отримала 

передозування від вживання разом алкоголю, канабісу та амфетаміну).  

11 підлітків мають знайомих, що вживають неін’єкційні наркотики, в середньому 

таких знайомих біля 5. 1 з підлітків має 2 знайомих, які вживають ін’єкційні наркотики. 

 

Статеві стосунки. 

10 з 13 опитаних підлітків (7 з 9 хлопців та 3 з 4 дівчат) повідомили про досвід 

статевих стосунків, сексуальний дебют стався у віці 15,9 років. З цих десяти підлітків 3 

повідомило, що завжди використовує презерватив, 2 – в більшості випадків використовує 

презерватив, 5 – в деяких випадках.  4 з 10 користувалися презервативом під час 

останнього статевого контакту користувався презервативом.6 - не користувалися. 7 

зазначили, що купують презервативи в аптеці, 2 – беруть у статевого партнера, 1 – у друга. 

Опитані дівчата не мали досвід вагітності.  
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Статевих партнерів за останній рік – від 1 до 4 у хлопців, 1 у дівчат. Постійних 

партнерів – від 1 до 2 у хлопців (всього постійні партнери є у 4 хлопців), 1 у дівчат (всього 

постійні партнери є у 3 дівчат). Випадкових партнерів – від 2 до 4 у хлопців (випадкові 

партнери були у 4 хлопців) та 0 у дівчат. 1 хлопець повідомив про одного комерційного 

партнера.  

Про вживання алкоголю перед статевими контактами повідомили всі 10 підлітків, які 

вже мають статеві стосунки. 1 робить це завжди, ще 9 – «іноді, зрідка», 4  (двоє дівчат, двоє 

хлопців) також зрідка вживає наркотики перед сексом. Разом і алкоголь, і наркотики перед 

сексом вживає 2 хлопців.  

2 з опитаних мають постійних статевих партнерів, які також вживають наркотики не 

ін’єкційно.  

 

Використання смартфону та Інтернету. 

Власний смартфон є у всіх опитаних підлітків. Майже всі вони (12) щодня 

користуються Інтернетом. 6 респондентів – 3-6 разів на день, 6 – постійно протягом дня. 

Майже всі (12 з 13, або 92%) виходять в мережу зі смартфону, крім того, 10 – з 

домашнього комп’ютеру, 2 –  з комп’ютеру знайомих, 3 – смартфону знайомих, 7 – 

користуються Wi-Fi в кафе, 3 –Wi-Fi в іншому місці. Таким чином, зв'язок з Інтернетом не 

є проблематичним для підлітків, вихід в Інтернет не є бар'єром для інтервенцій.  

 

Використання Інтернету. Опитані підлітків, за їхніми повідомленнями,  

використовують Інтернет для (наведена кількість ствердних відповідей): 

 Пошуку інформації про наркотики – 4  

 Обміну досвідом/враженнями про вживання наркотиків – 4 

 Знайомства/флірту/побачення – 3 

 Пошук партнеру для сексу – 1. 

Жоден з них не повідомив про використання мережі для пошуку чи купівлі 

наркотиків.  

 

Он-лайн ігри та ігри на гроші. 

7 хлопців, 2 дівчат повідомили, що грали принаймні в одну з он-лайн ігор (всього 

згадувань: Дота – 5, Call of Duty – 2, Світ Драконів – 1, Minecraft – 2, WorldofTanks – 3, 

Танки Онлайн – 2, SAMP, GTA – 4, інші – 2). Про онлайн-iгри на гроші повідомив 1 

хлопець, який грає в Azino777.  

 

Проведення часу на сайтах та в соціальних мережах. Всі підлітки користуються 

соціальними мережами та популярними сайтами, детальніше в Табл. 3. 

Табл. 3. Користування підлітків популярними сайтами та соцмережами 

 N, 

осіб 

% 

Instagram  13 100 
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Vkontakte  13 100 

Viber  7 54 

YouTube  13 100 

Facebook  7 54 

Twitter  2 15 

 

В основному Інтернет використовують як з метою розваги та спілкування, так і 

для пошуку інформації. Так, шукає інформацію 77%, шукає музику, відео, фільми – 100%, 

детальніше в Табл. 4.  

Табл. 4. Розподіл відповідей на запитання щодо мети використання Інтернету 
 N, 

осіб 

% 

Читаю, переглядаю сайти, шукаю iнформацiю тощо 10 77 

Дивлюся відео на YouTube 12 92 

Шукаю музику, відео, фільми 13 100 

Шукаю i купую товари, ігри, книги тощо на Amazon, EBay, AliExpress, Olx.ua 8 62 

Спiлкуюся в Viber 6 46 

Спiлкуюся в Telegram 9 69 

Спiлкуюся в WhatsApp 4 31 

Спiлкуюся в Skype, FaceTime 9 69 

Спiлкуюся в iншому месенджерi 0 0 

Користуюся e-mail 9 69 

 

Отримання інформації. На запитання «Якщо тобі потрібна була б інформація про 

те, як підтримати здоров'я, куди звернутися за допомогою, що робити в незрозумілих 

ситуаціях, то хотів/а б ти отримувати інформацію в таких формах?» були отримані 

відповіді які наведені у Табл. 5. 

Табл. 5.  Розподіл відповідей на запитання щодо бажаних форм та каналів 

отримання інформації 

(Наведені тільки ствердні відповіді) 
N, 

осіб 

% 

Брошура/буклет/інформаційна листівка 4 31 

SMS на мобільний  2 15 

Програма/додаток для смартфона 8 62 

Лист на електронну пошту (e-mail)  4 31 

Відеоролики в Інтернеті  10 77 

Онлайн-консультація спеціаліста/ів 6 46 

Телефон довіри, гаряча лінія 4 31 

На лекціях/бесідах в навчальному закладі  4 31 

Від волонтерів, соціальних працівників, які приходять до тебе та 

спілкуються з тобою 
1 8 

Від друзів 6 46 

Не хочу отримувати інформацію  0 0 

Як видно з розподілу відповідей, в цьому місці найбільш зручним каналом 

інформації для підлітків є відеоролики (10 відповідей) та додатки до смартфону (8). 
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Соціальні працівники та волонтери як канал отримання інформації – найменш цікаві  

(тільки 1 респондент їх назвав).  СМС на мобільний також не бажані, а ось  онлайн-канали 

(додатки до смартфону) можуть бути бажаними для 8 з 13 опитаних.  

 

Резюме.  

В місті Первомайськ опитано 13 підлітків, з яких 9 хлопців та 4 дівчат. 11 з 13 

навчаються, з цих 11 троє водночас і працює, ще 2 людини працює, тобто всього працює 5 

підлітків. 

Більшість опитаних підлітків вживають  канабіс шляхом куріння (11), також в місті 

вживають амфетамін, спайси, ефедрин тощо. Одна опитана дівчина мала випадки 

передозування (вживає 4 види речовин). Вийти на підлітків, які вживають ін’єкційно на 

точках збору молоді, не вдалося. 

10 з 13 підлітків мають статеві стосунки, практикують ризиковану статеву поведінку 

(останній статевий акт без презервативу) – 6. Перед сексом всі іноді або завжди вживають 

алкоголь. З алкогольних напоїв віддають перевагу пиву, слабоалкогольним напоям та 

енергетикам (хоча загалом частота споживання алкоголю відносно невисока).   

Всі респонденти мають власний смартфон та доступ до мережі Інтернет, 

користуються інтернетом щодня 12. Всі користуються соціальними мережами, такими як 

Instagram та Vkontakte, також всі дивляться YouTube. Потенціал для онлайн-інтервенцій є 

досить великий – 8 з 13 опитаних згодні отримувати важливу інформацію через додатки у 

смартфоні, але невідомо, чи зможуть ці додатки конкурувати з іншими видами онлайн-

дозвілля. 

 

6. Рекомендації 

В рамках ситуаційного аналізу по даному населеному пункту пропонуються наступні 

рекомендації. 

1. Налагодити співпрацю з організаціями різних форм власності, які надають послуги 

підліткам (Молодіжний центр (ХАБ) «Комора» на базі центральної бібліотеки, 

Первомайський міський ЦСССДМ). 

2. У разі необхідності необхідно спрямовувати підлітків до ЦРЛ (де працює нарколог, а 

також кабінет «Довіра»). 

3. Провести зустріч із медичними сестрами та, можливо, психологами, які працюють в 

навчальних закладах міста та з’ясувати ступінь їхньої обізнаності в сфері 

профілактики наркоманії. За потреби – провести для них додаткове навчання щодо 

сучасного розуміння проблеми профілактики та зменшення шкоди при вживанні 

психоактивних речовин.  

4. Використовувати потенціал навчальних закладів (ЗОШ №1,2,3,4,5,6,7)  для роботи з 

підлітками, зокрема, ті приміщення, які вони готові надати.  
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5. З тими НЗ, які не надали інформацію (професійно-навчальний ліцей) доцільно 

провести додаткові зустрічі з метою з’ясувати їхню готовність до співпраці та наявні 

ресурси за потреби. 

6. Продовжити роботу по картуванню (виявленню нових та перевірці вже відомих 

точок скупчення підлітків) та, в подальшому, залучати підлітків, які мають 

ризиковану поведінку, до відповідних програм. В якості ключових інформантів при 

проведенні картування звернутися до студентів проф. ліцею.  

7. При проведенні опитування не було виявлено споживачів ін’єкційних наркотиків 

серед підлітків, але це не означає, що їх взагалі немає в місті. Потрібно з’ясувати, чи 

є в місті середовища споживання ін’єкційних наркотиків та проводити 

інформаційно-просвітницьку роботу з метою пояснення ризиків ін’єкційного 

споживання та недопущення переходу до нього тими підлітками, які на даний час є 

споживачами неін’єкційних речовин. 

8. З огляду на те, що три чверті опитаних мають досвід статевих стосунків, та більшість  

з них – практикують незахищені статеві контакти та вживають алкоголь та/або 

наркотики перед сексом, потрібно проводити інформаційно-просвітницьку роботу з 

метою роз’яснення ризиків незахищених контактів. 

9. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками підлітків з метою попередження 

негативних явищ та підтримки підлітків, які в проблемі. 

 


