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1. Короткий опис сайту  

Місто Чугуїв – місто Харківської області, районний центр Харківської області. 

Загальна чисельність мешканців 32 454 осіб. Кількість підлітків віком 15-17 років 

орієнтовно 1009 осіб.  Місто є членом Чугуївської територіальної громади. 

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

Чугуївська міська рада (http://chuguev-rada.gov.ua/ ). 

  

2. Потенціал організацій по роботі з підлітками 

Медична інфраструктура. В місті працює: 

 Чугуївська центральна районна лікарня ім. Кононенка М. І. – має 

протитуберкульозний кабінет (два), шкірно-венерологічний (два),  наркологічний 

кабінети (два), кабінети інфекційних захворювань (два), підлітковий кабінет 

(два), платний наркологічний кабінет, кабінет «Довіра» (два), клініко-

діагностичну лабораторію (дві); 

 Чугуївський центр первинної медико-санітарної допомоги. 

В ході паспортизації було описано 3 організації: 

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

Чугуївської міської ради 

 Чугуївський міськрайонний відділ з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції  

 ГО «Офіс розвитку громад» 

Основна інформація про організації зведена в Табл. 1. 

ЦСССДМ та Відділ пробації є держаними організаціями, «Офіс розвитку громад» - 

громадською організацією. 

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. Чугуївський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Чугуївської 

міської ради 

Місто 17 р. 35 730 державна 

2. Чугуївський міськрайонний 

відділ з питань пробації 

Північно-Східного 

міжрегіонального управління з 

питань виконання 

кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції  

Чугуївськи

йта 

Печенізьки

йрайони 

1,5 р. 274 337 державна 

3. ГО «Офіс розвитку громад» 
Місто 2 р. н/д 752 

громадське 

об’єднання 

*н/д – немає даних 

http://kharkivoda.gov.ua/
http://chuguev-rada.gov.ua/
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Серед зазначених днів роботи вищенаведених організацій більш зручними для 

відвідування підлітками є ГО «Офіс розвитку громад», що працює хоч і не повний тиждень 

–вт-нд, проте в вт-чт: 16:00-20:00, пт: 16:00-21:00, а сб-нд: 14:00-21:00 (вікова цільова група 

– підлітки від 16 років та старші). Інші організації працюють в робочі будні з 8:00 до 17:00 

з перервою на обід, що цілком незручно для молоді, що навчається. 

Згідно даних паспортизації, у кожній з зазначених організацій є персонал, який 

працює з підлітками, по три особи на організацію, в державних організаціях це психолог і 

спеціалісти з соціальної роботи, усі жінки, в ГО -  волонтери – 2 чоловіка (педагог-

організатор й керівник форм гурткової роботи) та художній керівник – жінка. Отже, 

питання про суттєве розширення послуг, з огляду на даний кадровий потенціал, є навряд 

можливим.  

Спеціалізованих кадрів, що надають послуги підліткам-споживачам 

неін’єкційних та ін’єкційних наркотиків немає в жодній з організацій, при тому, в ГО 

зазначили, що мають іншу мету, а в державних, що працюють з усіма. Щоправда, у жодної 

з наведених організацій, підлітки цієї категорії не належать до їх нормативних цільових 

клієнтських груп. 

Організації в цілому декларують відкритість (зокрема, зважаючи на вказані види 

послуг) для всіх підлітків, зокрема, для тих, хто вживає наркотики, дітей та підлітків, що 

живуть і працюють на вулиці, дітей, що є в конфлікті із законом, неповнолітніх, що 

звільнилися з місць позбавлення волі, ЛЖВ. 

Послуги. Більшість зазначених послуг – це послуги інформування (щодо 

ВІЛ/СНІД, прав людини, репродуктивного здоров’я, ІПСШ, профілактика туберкульозу, 

наслідків вживання наркотичних речовин (1,2,3).  

Також серед послуг вказані: розповсюдження презервативів (2,3), консультації за 

принципом «рівний рівному» (1,3), соціальний супровід (1), психологічні послуги (2); 

Підтримка колишніх CІН, соціально-педагогічні послуги, послуги з адаптації (1), а також 

розвиваючі/творчі секції (3).  

Всі зазначені послуги організації навряд чи можуть надавати в повному обсязі з 

огляду на малочисельний персонал. 

Спеціалізованих кадрів, що надають послуги підліткам-споживачам неін’єкційних 

та ін’єкційних наркотиків, немає в жодній організації і ця категорія не є цільової 

аудиторією аналізованих організацій. 

 

3. Потенціал навчальних закладів (НЗ) 

В місті працює 9 НЗ (7 ЗОШ, 2 професійні ліцеї) 

Назва Коротка характеристика 

1. ЗОШ №2  Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, вихователь, 

соціальний педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість, 

щодо співробітництва з молодіжними центрами (хабами), 

ЦСССДМ, медичними установами, також нерегулярне 

співробітництво з громадськими організаціями/благодійними 
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фондами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як серйозні) 

– «Інтенсивний дорожній рух», як середні – «Сміття або бите скло 

на вулиці», та як незначні – «Надмірне вживання алкоголю в 

громадських місцях». 

 В НЗ відсутні приміщення, які може використовувати НУО. Є 1 

комп. клас, в якому – 10 комп’ютерів, всі під’єднані до мережі 

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

4. Є в наявності мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі багато гуртків для дітей та підлітків 

(спортивна секція – 29 дітей, хореографія – 17 дітей, вокал – 17 

дітей, предметні гуртки – 22 дитини, шашки/шахи – 20 дітей, 

історичне краєзнавство – 20 дітей, основи науково-дослідної 

роботи – 20 дітей). 

 Робота гуртків/секцій під час канікул не охарактеризована. 

2. ЗОШ №1 ім. І. 

Рєпіна 
 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, соціальний 

педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість, щодо 

співробітництва з ЦСССДМ, медичними установами, молодіжними 

центрами (хабами), також нерегулярно співпрацює з громадськими 

організаціями/благодійними фондами. 

 Проблем оточуючого середовища (охарактеризовані як серйозні) – 

«Інтенсивний дорожній рух». 

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

музей), є 2 комп. класи, в яких 33 комп’ютери, всі під’єднані до 

мережі Інтернет, є підключення до мережі через WiFi. Оцінка 

зв’язку – 2 з 4. Є в наявності мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі є багато гуртків для дітей та підлітків 

(«Петриківський розпис» – 15 дітей, баскетбол – 20 дітей, легка 

атлетика – 10 дітей, «Хортинг» – 15 дітей, гімнастика – 15 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції, які можуть 

відвідувати і відвідують діти, що не є учнями цього навчального 

закладу.  

3. НВК ЗОШ-

гімназія №5 
 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, соціальний 

педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість, щодо 

співробітництва з молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами, медичними 

установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як незначні) 

– «Інтенсивний дорожній рух». 

 В НЗ є 5 приміщень, які може використовувати НУО (актовий зал, 

кімната для органів учнівського самоврядування, кімната для 

гуртків/секцій, кімната-музей, комп’ютерний клас), є 1 комп. клас, 

в якому – 20 комп’ютерів, всі під’єднані до мережі Інтернет, є 

підключення до мережі через WiFi. Оцінка зв’язку – 1 з 4. Є в 

наявності мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі працює багато гуртків для дітей та підлітків 
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(вокал – 14 дітей, хореографія – 46 дітей, «Пошук» – 16 дітей, 

волейбол – 16 дітей, біатлон – 15 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції, які можуть 

відвідувати і відвідують діти, що не є учнями цього навчального 

закладу.  

4. НВК №6 ім. 

Героя 

Радянського 

Союзу І. 

Кожедуба 

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

соціальний педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість, 

щодо співробітництва з молодіжними центрами (хабами), 

ЦСССДМ, медичними установа, також нерегулярно співпрацює з 

громадськими організаціями/благодійними фондами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як середні) – 

«Інтенсивний дорожній рух», як незначні – «Сміття або бите скло 

на вулиці», «Покинуті будинки». 

 В НЗ є 2 приміщення, які може використовувати НУО (актовий зал, 

кімната для органів учнівського самоврядування), є 1 комп. клас, в 

якому 27 комп’ютерів, всі під’єднані до мережі Інтернет, є 

підключення до мережі через WiFi. Оцінка зв’язку – 3 з 4. Є в 

наявності мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі працює декілька гуртків для дітей та 

підлітків (художньо-естетичний – 15 дітей, природничий – 14 дітей, 

краєзнавчий – 15 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції, які можуть 

відвідувати і відвідують діти, що не є учнями цього навчального 

закладу. 

5. Чугуївський 

професійний 

аграрний ліцей 

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

соціальний педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість щодо 

співробітництва з молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами, центрами 

здоров’я, медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища відсутні. 

 В навчальному закладі є 2 приміщення, які може використовувати 

НУО (актовий зал, кімната-музей), є 1 комп. клас, в якому – 11 

комп’ютерів, всі під’єднані до мережі Інтернет, є підключення до 

мережі через WiFi. Оцінка зв’язку – 1 з 4. Є в наявності 

мультимедійний комплекс. 

 В НЗ є декілька гуртків для дітей та підлітків («Муза» – 23 дитини, 

вокал – 17 дітей, баскетбол – 15 дітей). 

 В навчальному закладі відсутні гуртки/секції які працюють під час 

канікул. 

6. ЗОШ №7  Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, вихователь, 

соціальний педагог,педагог-організатор. В НЗ є домовленість щодо 

співробітництва з молодіжними центрами (хабами), медичними 

установами, також нерегулярно співпрацює з ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами. 

 Проблеми оточуючого середовища відсутні. 

 В НЗ є 5 приміщень, які можуть використовувати НУО 
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(спортивний майданчик, кімната-музей, комп’ютерний клас, 

медпункт, кабінет психолога), є 1 комп. клас, в якому – 8 

комп’ютері, всі під’єднані до мережі Інтернет, є підключення до 

мережі через WiFi. Оцінка зв’язку – 1 з 4. Є в наявності 

мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі багато гуртків для дітей та підлітків 

(волейбол – 28 дітей, тхеквондо – 6 дітей, спортивний туризм – 56 

дітей, «Юний патріот» – 25 дітей, «Народні ремесла України» – 20 

дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції, які можуть 

відвідувати і відвідують діти, що не є учнями цього навчального 

закладу. 

7. Чугуївський 

професійний 

ліцей 

 Навчаються підлітки всієї області, є медична сестра, психолог, 

вихователь, методист. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

ЦСССДМ, громадськими організаціями/благодійними фондами, 

медичними закладами, також нерегулярно співпрацює з центрами 

здоров’я. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як незначні) 

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

в громадських місцях». 

 В НЗ є шкільний стадіон, спортивний майданчик та 5 приміщень, 

які може використовувати НУО ( актовий зал, кімната-музей, 

комп’ютерний клас, кабінет психолога), є 1 комп. клас, в якому – 

10 комп’ютерів, всі під’єднані до мережі Інтернет, є підключення 

до мережі через WiFi. Оцінка зв’язку – 3 з 4. Мультимедійний 

комплекс відсутній. 

 В навчальному закладі декілька гуртків для підлітків (драматична 

студія – 20 підлітків, вокально-інструментальний – 20 підлітків, 

крій та шиття – 20 підлітків, «Ерудит» – 20 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції, які можуть 

відвідувати і відвідують підлітки, що не є учнями цього 

навчального закладу.  

8. ЗОШ №8  Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, соціальний 

педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість щодо 

співробітництва з молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

медичними установами, також нерегулярно співпрацює з 

громадськими організаціями/благодійними фондами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як серйозні) 

– «Сміття або бите скло на вулиці», «Інтенсивний дорожній рух», 

як незначні – «Покинуті будинки». 

 В НЗ є спортивний майданчик та 4 приміщення, які може 

використовувати НУО (актовий зал, кімната для гуртків/секцій, 

кабінет психолога), є 2 комп. класи, в яких – 22 комп’ютери, з яких 

– 11 під’єднані до мережі Інтернет. Є підключення до мережі через 

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

комплекс. 
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 В навчальному закладі є декілька гуртків для дітей та підлітків 

(спортивний – 25 дітей, вокал – 20 дітей, гімнастика – 15 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції, які можуть 

відвідувати і відвідують діти, що не є учнями цього навчального 

закладу. 

9. Клугино-

Башкирівська 

ЗОШ 

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

педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленість щодо 

співробітництва з молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

центрами здоров’я, медичними установами, також нерегулярне 

співробітництво з громадськими організаціями/благодійними 

фондами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як незначні) 

– «Надмірне вживання алкоголю в громадських місцях», «Покинуті 

будинки». 

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

зал, кімната органів учнівського самоврядування), є 1 комп. клас, в 

якому – 21 комп’ютер, всі під’єднані до мережі Інтернет, є 

підключення до мережі через WiFi. Оцінка зв’язку – 3 з 4 Є в 

наявності мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі багато гуртків для дітей та підлітків 

(«футбол/волейбол – 25 дітей, туристичний – 17 дітей, хоровий спів 

– 27 дітей, естрадний вокал – 22 дитини, писанкарство -20 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції, які можуть, але не 

відвідують діти, що не є учнями цього навчального закладу. 

Резюме. 

В цілому НЗ надають достатньо можливостей для позашкільної діяльності дітей та 

підлітків, проблеми оточуючого середовища характеризуються в основному як середні та 

незначні. В НЗ є достатньо приміщень для використання НУО (крім однієї школи), в усіх 

НЗ є підключені до мережі Інтернет комп’ютери, але якість зв’язку зазвичай невисока. 

 

4. Інформація, отримана в ході картування 

В ході картування інформантами було названо 10 точок зібрання підлітків, 3 з них 

було провалідизовано. Основні дані по точках зведені в Табл. 2., детальніше – див. у 

Додатку 5.  

Характеристика виявлених точок наступна: 

вуличні (площа, парк, спортивний майданчик) – 5 

розважальні заклади (клуб, розважальний центр)– 2 

гуртожиток навчального закладу – 3.  

Всього на точках, за даними ключових інформантів, перебувало приблизно 128 

підлітків, з них 40 дівчат (31%) та 88 хлопців (69%). Ключовими інформантами були надані 

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

наркотики (30 підлітків), вживають ін’єкційні наркотики (1 підліток). 

Підлітки з цих точок не є клієнтами громадської організації. 
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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* 

Бульвар Комарова 

(парк Перемоги, біля 

вічного вогню на 

лавочці) 

10 3 7 6 6 1 

2* 

вул. Карбишева (парк 

Репіна, лавочки біля 

майданчика для 

велосипедів) 

6 2 4 3 4 0 

3* 

Площа Рози 

Люксембург (кафе 

"Кулиничі") 
14 2 12 10 6 н/д 

4 

Нічний клуб "Опера" 

(недалеко від 

автостанції) 

10 4 6 н/д 3 н/д 

5 
Гуртожиток ПТУ-53 

(м/р Преображенка) 15 7 8 н/д 4 н/д 

6 
Розважальний центр 

"Біг Хаус" 10 3 7 н/д н/д н/д 

7 

Містечко "Авіатор" 

(спортивний 

майданчик, біля 

школи №6) 

14 4 10 н/д н/д н/д 

8 

вул. Аграрна, 10а 

(гуртожиток 

аграрного ліцею) 
20 7 13 5 н/д н/д 

9 

Біля школи №4 (м/р 

Зачуговка, біля 

школи спортивний 

майданчик, магазини, 

кіоски, лавочки) 

14 3 11 н/д 4 н/д 

10 

вул. Героїв 

Чорнобильців, 56 

(гуртожиток 

професійного ліцею) 

15 5 10 4 3 н/д 

ВСЬОГО 128 40 88 28 30 1 

*Сірі рядки – провалідизовані точки. 

*н/д – немає даних 
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5. Інформація, отримана в ході опитування підлітків, що вживають 

наркотики (ПВН) 

Під час відвідування 3 точок було встановлено контакт з 20 підлітками, з них 18 

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

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

підлітків (5 відмовилося, рівень досяжності складає 72%).  

 

Соціально-демографічні характеристики опитаних підлітків. 

У місті опитано всього 13 підлітків, які вживають наркотики
1
, з них 9 хлопців та 4 

дівчат. Середній вік опитаних: 17,2 років. В даному місті народилося 6, 7 –в інших містах 

Харківської області. В Чугуєві мешкають не більше трьох років (один респондент – 8 

років). Майже всі підлітки (10 з 13) мешкають вдома з батьками або родичами. 2 – в 

гуртожитку, 1 – у тимчасовому, непристосованому для житла місці (це дівчина віком 15 

років, яка живе з родичами, спробувала наркотики вперше у віці 11 років, впродовж 

останнього місяця вживала 4 види наркотиків не ін’єкційним шляхом).  

6 мешкає з рідною мамою, 1 – один, без батків. 

8 з 13 опитаних навчаються. Не навчаються 5 (4 хлопців, один – 17 років, троє – 19 

років, всі четверо – неофіційно працюють; та 15-річна дівчина, про яку йшлося вище). З 

тих, хто навчається, 2 – у школі, 5 – у ПТУЗ, 1 – у коледжі. 2 з тих, хто навчається, каже, 

що відвідує НЗ щодня, 3 – 2-3 рази на тиждень, 3 – раз на тиждень. Також працює ще 3 

(загалом працює 7).  

 

Споживання алкоголю. Споживання алкогольних напоїв за останній місяць досить 

значне. Щоденно споживають слабоалкогольні напої 4 опитаних, також по 1 людині – пиво 

та вино щодня. Щотижневе споживання пива та слабоалкогольних напоїв – у 9 опитаних, 7 

щотижнево споживають енергетики. Міцні напої вживають зрідка.  

 

Споживання психоактивних речовин. 

Вік першої спроби вживання наркотика в середньому складає 14,4 років. Перша 

спроба у була у вигляді куріння (10 відповідей),  у вигляді ковтання (8) та нюхання (6). 

Загалом у більшості опитаних (10 з  13 або 77%) перша спроба наркотиків пов’язана із 

вживанням більше наркотиків більше, ніж в один спосіб. 

  

12 з 13 опитаних підлітків вживають наркотики тільки не ін’єкційно, 1 – як 

ін’єкційно, так і не ін’єкційно.   

 

Найчастіше протягом останніх 3 місяців підлітки вживали канабіс та солі. Загалом, в 

Чугуєві досить великий перелік психоактивних речовин, які вживають підлітки 

(неін’єкційно):  

 Канабіс – 8 

                                                           
1
 Детальна інформація – в Додатку 4 

Примечание [a1]: ЦИФРА 
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 Солі – 7 

 Трамадол – 4 

 Екстазі, MDMA – 3 

 Вуличний метадон – 2 

 Препарати, що містять кодеїн – 2 

 Спайси – 2 

 Клей – 2 

 Метадон – 1 

 Гідазепам з алкоголем – 1. 

 

Споживання одного та більше, ніж одного, виду психоактивних речовин. В 

Чугуєві серед опитаних превалює мультиспоживання неін’єкційних препаратів. Тільки 2 

опитаних споживають один канабіс.  11 опитаних – два-чотири види психоактивних 

речовин. Найбільш часті сполучення: 

 канабіс + сіль  

 канабіс + екстазі 

 сіль + спайси + трамадол 

 сіль + спайси + гідазепам 

 сіль + трамадол + вуличний метадон + клей 

 cіль + канабіс + вуличний метадон + клей 

 сіль + трамадол + метадон + кодтерпін. 

  

Способи отримання психоактивних речовин (неін’єкційних) – у більшості 

пов’язані з друзями. По 9 разів було згадано «пригощали друзі» та «купували у друзів», 1 

раз – пригощав партнер, 6 разів – «купували на точці, з рук», 3 рази – «купували в аптеці» 

та 1 раз було згадано купівлю через поштового оператора. Через аптечну мережу, скоріше 

за все, купують трамадол та препарати, що містять кодеїн (принаймні, підлітки, що 

купували психоактвині речовини в аптеці, є споживачами вказаних препаратів). Підліток, 

що вказав купівлю через поштового оператора, ймовірніше за все, купував екстазі (він є 

споживачем екстазі та канабісу).  

Щодо частоти вживання психоактивних речовин (неін’єкційних) серед опитаних: 

2 не вживали протягом останнього місяця (це двоє підлітків, що споживають тільки 

канабіс, та, ймовірно, не мають залежності). Інші 6 споживають 3-4 рази на тиждень, 1 – 1-

2 рази на тиждень, 4 – 1-3 рази на місяць. Тобто, всі, хто має прихильність до більше, ніж 

одного виду наркотиків – а це 11 з 13 - споживають не рідше разу на місяць, а більшість з 

них – щотижнево. 

 

Ін’єкційне споживання. Ін’єкційно вживає наркотики один хлопець віком 19 років, 

який вперше спробував наркотики у віці 16 років, при чому перша спроба була пов’язана як 

з курінням, так і з ковтанням, так і з нюханням. На питання про вік першої ін’єкції 

відповіді не надав. Ін’єкційно він споживає кодеїн, сіль та трамадол, з частотою 1-3 рази на 
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місяць (він також споживає трамадол та кодеїн не ін’єкційно). Щодо способу отримання 

наркотику була названа «закладка». Востаннє цей респондент використовував стерильний 

шприц, придбаний в аптеці.  

Ризики при ін’єкційному вживанні. Споживач ін’єкційних  наркотиків повідомив, 

що ніколи не вживав наркотик, використовуючи шприц після того, як хтось набирав у 

нього наркотик; не використовував/ла фільтр або вату, яку хтось вже використовував; не 

наповнював наркотиком шприц із загальної. В той же час, він повідомив про таку 

ризиковану практику як вживання з попередньо наповненого шприца (куплений шприц з 

наркотиком) – 7 разів впродовж місяця, що, до речі, не відповідає названій частоті 

вживання (1-3 рази на місяць).  

 

Жоден з опитаних не повідомив про випадки передозування впродовж останнього 

року.  

12 опитаних з 13 повідомило про наявність у них знайомих, що вживають 

неін’єкційні наркотики, в середньому таких знайомих 8 осіб. 9 опитаних повідомило про 

наявність знайомих, що вживають ін’єкційні наркотики, таких знайомих в середньому 2 

особи. В цілому коло знайомих споживачів в Чугуєві дуже широке.  

 

Статеві стосунки. 

12 з 13 опитаниз (всі 9 хлопців та 3 з 4 дівчат) повідомили про досвід статевих 

стосунків, сексуальний дебют стався у віці 14 років.  

З цих дванадцяти підлітків тільки шоста частина (двоє) завжди використовує 

презерватив, 4 – в більшості випадків, 5 – інколи, 1 – ніколи (хлопець, що споживає 

ін’єкційно різні види наркоитків).  Під час останнього статевого контакту користувався 

презервативом 5, не користувалося – 7. Щодо того, де підлітки беруть презервативи, було 

згадано: купування в аптеці – 8 разів, отримання від соціального працівника – теж 8 разів, 

«бере у статевого партнера» та «бере у друга» - по 1 разу.   

Жодна з опитаних дівчат не була вагітною. 

 

Статевих партнерів за останній рік – від 1 до 20 у хлопців, від 2 до 5 у дівчат. 

Постійних партнерів –  від 1 до 2 у хлопців (всього постійні партнери є у 7 хлопців), 1-2 у 

дівчат (всього постійні партнери є у 3 дівчат). Випадкових партнерів – від 1 до 20 у 

хлопців (випадкові партнери були у 7 хлопців) та від 1 до 3 у дівчат (випадкові партнери 

були у 2 дівчат).  Про комерційних партнерів не повідомлялося.   

Більшість опитаних зрідка вживає алкоголь або наркотики перед сексом, або й те, й 

інше (8 – зрідка). 2 – вживає алкоголь, 1 – наркотики щоразу перед сексом. 

 

3 з постійних партнерів опитаних також вживає наркотики (не ін’єкційно), про 

ін’єкційне вживання партнерами не повідомив ніхто з опитаних.  

 

Використання смартфону та Інтернету. 
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Власний смартфон є у 11 (85%) опитаних. Менше половини опитаних (6) щодня 

користуються Інтернетом, всі інші 5 – щотижнево. Більшість (10) виходять в мережу зі 

смартфону, крім того, 4 – з домашнього комп’ютеру, 4 – з  комп’ютеру знайомих, ще по 3 

рази були згадані «Wi-Fi в кафе» та «Wi-Fi в іншому місці». Таким чином, в цілому зв'язок 

з Інтернетом не є проблематичним, вихід в Інтернет загалом не є бар'єром для інтервенцій, 

але користування мережею серед підлітків тут в цілому не надто високе. 

Використання Інтернету. Підлітки, за їхніми повідомленнями,  використовують 

Інтернет для (наведена кількість ствердних відповідей): 

 Пошуку інформації про наркотики –7 

 Пошуку/купівлі наркотиків – 5 

 Обміну досвідом/враженнями про вживання наркотиків – 7  

 Знайомства/флірту/побачення – 4 

 Пошук партнеру для сексу – 2 

 Обміну досвідом/враженнями про сексуальні контакти – 2. 

Підлітки міста зізнаються у частому використанні її для задоволення потреб у 

наркотиках (від пошуку інформації про них до купівлі).   

 

Он-лайн ігри та ігри на гроші. 

7 з 13 опитаних (5 хлопців, 2 дівчат) повідомили про хоча б одну гру в онлайн-ігри 

(всього згадувань: Дота – 3, LineAge – 2, Call of Duty, Goal United та Світ драконів – по 1, 

WorldofTanks – 5, Танки Онлайн – 2, SAMP, GTA – 3).  

З тих семи осіб, що грають в он-лайн ігри, 2 грають також і в онлайн-iгри на гроші 

(хлопці 17 та 19 років, грають в покер та інші ігри).   

 

Проведення часу на сайтах та в соціальних мережах. Більшість підлітків 

користуються соціальними мережами та популярними сайтами,детальніше у Табл. 3: 

Табл. 3. Користування підлітків популярними сайтами та соцмережами 

 N, 

осіб 
% 

Instagram  4 31 

Vkontakte  10 77 

Viber  4 31 

YouTube  9 69 

Facebook  0 0 

Twitter  3 23 

 

В основному Інтернет використовують скоріше з метою розваги та спілкування, 

ніж для пошуку інформації. Так, шукає інформацію 8, шукає музику, відео, фільми – 11, 

детальніше у Табл. 4.  

Табл. 4. Мета використання Інтернету 

 N, % 
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осіб 

Читаю, переглядаю сайти, шукаю iнформацiю тощо 8 62 

Дивлюся відео на YouTube 10 77 

Шукаю музику, відео, фільми 11 85 

Шукаю i купую товари, ігри, книги тощо на Amazon, EBay, AliExpress, Olx.ua 2 15 

Спiлкуюся в Viber 2 15 

Спiлкуюся в Telegram 1 8 

Спiлкуюся в WhatsApp  0  0 

Спiлкуюся в Skype, FaceTime  0 0  

Спiлкуюся в iншому месенджерi 1 8 

Користуюся e-mail 2 15 

 

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 такі 

відповіді див 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 7 54 

SMS на мобільний  1 8 

Програма/додаток для смартфона 3 23 

Лист на електронну пошту (e-mail)  1 8 

Відеоролики в Інтернеті  9 69 

Онлайн-консультація спеціаліста/ів 4 31 

Телефон довіри, гаряча лінія 6 46 

На лекціях/бесідах в навчальному закладі  3 23 

Від волонтерів, соціальних працівників, які приходять до тебе та 

спілкуються з тобою 
9 69 

Від друзів 9 69 

Не хочу отримувати інформацію  0 0 

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

інформації для підлітків є друзі, відеоролики та соціальні працівники – по 9 тих, хто 

підтримує такий канал інформації. Також значний потенціал – у друкованої продукції та 

телефонної гарячої лінії. СМС та електронні листи – найменш цікаві для підлітків. Онлайн-

канали (додатки до смартфону) можуть бути бажаними для 3 з 13 опитаних.  

 

Резюме.  

Всього в місті Чугуїв опитано 13 підлітків, з них 9 хлопців та 4 дівчат. Тільки 8 

опитаних навчаються, 7 працює (всі, хто не навчається, працюють, крім дівчини, що живе у 

непристосованому для житла місці). 

Опитані в місті Чугуєві практикують досить ризиковану поведінку щодо вживання 

наркотиків. Так, тільки 2 з 13 вживає один вид психоактивних речовин (канабіс), всі інші 
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11 з 13 – більше одного виду психоактивних речовин, серед яких сіль, трамадол, екстазі, 

метадон, кодтерпін, спайси, клей.  

Більшість опитаних (12 з 13) споживає наркотики не ін’єкційно, але є ті, хто 

поєднує різні типи споживання. Один хлопець віком 19 років є споживачем 5 видів 

психоактивних речовин (2 неін’єкційних та 3 ін’єкційних), цей же хлопець практикує 

ризиковану поведінку як щодо вживання (ін’єкція з попередньо наповненого шприца), так і 

щодо статевих контактів (ніколи не використовує презерватив та каже про 20 випадкових 

партнерів за рік).   

Мають статеві стосунки – 12 з 13, практикують ризиковану статеву поведінку 

(останній статевий акт без презервативу) – 7. Перед сексом більшість підлітків час від часу 

вживають алкоголь, наркотики або й те, й інше разом.  

З алкогольних напоїв віддають перевагу пиву, слабоалкогольній продукції та 

енергетикам (щотижня споживають слабоалкогольну продукцію або пиво – 9 опитаних).  

Майже всі (11 з 13) мають власний смартфон та доступ до мережі Інтернет, але 

тільки 6 користуються інтернетом щодня. В соціальну мережу Vkontakte залучено 10 

підлітків, в Instagram – 4. Потенціал для онлайн-інтервенцій є, але порівняно невеликий –  

тільки 3 з 13 згодні отримувати важливу інформацію через додатки у смартфоні, з іншого 

боку, більш затребуваною видається потреба у «живому» спілкуванні – отримання 

інформації через волонтерів, соціальних працівників.  

Інтернет використовується підлітками часто для задоволення потреб, пов’язаних із 

споживанням наркотиків, – від купівлі до обміну враженнями.    

 

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 (Чугуївський міський ЦСССДМ,  МРВ з питань пробації, ГО «Офіс 

розвитку громад»). 

2. У разі необхідності необхідно спрямовувати підлітків до ЦРЛ (шкірно-

венерологічний кабінет, наркологічний кабінети, підлітковий кабінет, 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 (Клугино-Башкирівська ЗОШ, ЗОШ 

№ 1,7,8, гімназія №5, НВК №6, професійний ліцей, аграрний професійний ліцей)  для 

роботи з підлітками, зокрема, ті приміщення, які вони готові надати.  

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

точок скупчення підлітків) та, в подальшому, залучати підлітків, які мають 
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ризиковану поведінку, до відповідних програм. В якості ключових інформантів при 

проведенні картування звернутися до учнів ліцеїв. 

6. Потрібно врахувати, що при проведенні опитування було виявлено досить великий 

перелік психоактивних речовин , які споживають підлітки, в тому числі деякі – 

ін’єкційно, також більшість опитаних повідомило про наявність знайомих, що 

вживають ін’єкційні наркотики. З огляду на це та на те, що коло знайомих 

споживачів в Чугуєві ширше, ніж в інших містах проекту по Харківської області, 

потрібно проводити серйозну 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 психоактивних речовин. 

Для споживачів ін’єкційних психоактивних речовин – проводити роботу щодо 

незалучення інших до практики ін’єкційного споживання.  

7. З огляду на те, більшість опитаних мають досвід статевих стосунків, та значна 

частина з них – практикують незахищені статеві контакти та вживання алкоголю 

та/або наркотиків перед сексом, потрібно проводити інформаційно-просвітницьку 

роботу з метою роз’яснення ризиків незахищених контактів. 

8. Оскільки більшість підлітків готові отримувати важливу інформацію від друзів, 

доцільним є використання стратегії «рівний-рівному» та робота з лідерами 

громадської думки серед підлітків міста.   

 

 


