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1. Короткий опис сайту  

Місто Ізюм – центр Ізюмського району, одне з найбільших міст Харківської області 

України, має статус міста обласного значення. Населення міста становить біля 49 тис. осіб. 

Кількість підлітків віком 15-17 років – орієнтовно 1200 осіб. Місто не є членом об’єднаної 

територіальної громади (ОТГ). 

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

Ізюмська міська рада (http://city-izyum.gov.ua/)  

 

2. Потенціал організацій по роботі з підлітками 

В місті почала працювати ГО «Наша допомога» (м. Слов’янськ Донецької області). 

Медична інфраструктура. В місті працює Ізюмська міська лікарня (МЛ), де працює 

1 нарколог; наявний наркологічний кабінет; 1 кабінет «Довіра» при МЛ, шкірно-

венерологічного напрямку немає. 

В ході паспортизації було описано 5 організацій: 

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

 Ізюмський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

 Кабінет «Довіра» при Ізюмській Центральній МЛ 

 Центральна міська бібліотека управління культури Ізюмської міської ради 

 Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги жертвам, постраждалим 

від насильства №21  

Основна інформація про організації зведена в Табл. 1. 

Більша частина організацій мають державну форму власності та підпорядковуються 

міськраді. Недержавна організація – це мобільна бригада соціально-психологічної 

допомоги жертвам, постраждалим від насильства №21, яка є частиною Програми МБФ 

«Українська фундація громадського здоров’я».  

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

Назва 
Покр

иття 

Як 

давно 

працює 

Кількість клієнтів, осіб 
Форма 

власності 
за останній 

місяць 

За 2017 

р. 

1. Ізюмський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

(ЦСССДМ) 

Місто 17 р. н/д н/д державна 

2. Кабінет «Довіри» при центральній 

МЛ 

Місто 

та 

район 

13 р. 473 506 державна 

3. Ізюмський міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 
Місто 18 р. н/д 23 державна 

4. Центральна міська бібліотека 

управління культури Ізюмської 

міської ради  

Місто 15 р. 35 209 державна 

5. Мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги жертвам, 

постраждалим від насильства №21 

Місто 

та 

район 

3 р. 60 700 н/д 

*н\д – немає даних 

Код поля изменен

Код поля изменен

http://kharkivoda.gov.ua/
http://city-izyum.gov.ua/
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Години роботи державних організацій, як завжди, не дуже зручні для звернень 

підлітків. Бібліотека працює до 19, інколи до 20 години, але не надає безпосердньо 

допомоги (це не її функція). Мобільна бригада звітує про цілодобову роботу, що не зовсім 

зрозуміло з огляду на те, що там тільки 3 спеціаліста. Також про цілодобову роботу звітує 

центр  соціально-психологічної реабілітації, але за рік вони надали допомогу тільки 23 

особам.  

Інформація про персонал, який працює з підлітками, неповна. Точніше, є інформація 

про персонал організації в цілому, без виділення тих, хто працює з підлітками. Наразі в усіх 

організаціях персоналу, що надає допомогу, небагато – від 1 до 3 осіб, тобто істотно 

розширити свої послуги вони фізично не в змозі.  

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

ін’єкційних наркотиків, немає, крім лікаря у кабінеті «Довіра», але які саме послуги він 

надає – не вказано.  

Організації в цілому декларують відкритість 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 та 

РКС.  

Послуги. Більшість зазначених послуг – це послуги інформування (щодо 

ВІЛ/СНІД, прав людини, репродуктивного здоров’я, наслідків вживання наркотичних 

речовин) – організації 1,3,4,5. Також серед послуг вказані: Розповсюдження презервативів 

та інших засобів контрацепції, Розповсюдження шприців, засобів дезінфекції; Перша 

меддопомога; консультації за принципом «рівний рівному» (3,4), соціальний супровід (4), 

юридичні послуги (3, але незрозуміло, яким чином, адже юриста немає в штаті); Підтримка 

після сексуального насильства; надання гарячого харчування та одягу та послуги з 

адаптації (4).  

Мобільна бригада – проводить дуже важливу роботу, але проблема в тому, що це 

тимчасовий проект, котрий триває, доки є спонсорська підтримка.  

Що стосується держаного центру соціально-психологічної реабілітації, то він, 

судячи з кількості наданих послуг, працює не дуже ефективно.  

3. Потенціал навчальних закладів (НЗ) 

В місті працює 9 НЗ, з них 7 ЗОШ та гімназії – 2 

Назва Коротка характеристика 

1. Гімназія №3  Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, соціальний 

педагог, педагог-організатор. В НЗ є домовленості щодо 

співробітництва з  ЦСССДМ, медичними закладами.  

 Проблеми оточуючого середовища, на які потрібно звернути увагу 

(охарактеризовані як середні) – «Покинуті будівлі, нетрі», 

«Злочинність в мікрорайоні». Як невеликі охарактеризовані такі 

проблеми: «Сміття або бите скло на вулиці», «Продаж та вживання 

наркотиків в мікрорайоні», «Надмірне вживання алкоголю в 
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громадських місцях», «Насильство, вандалізм молодіжних 

угрупувань», «Інтенсивний дорожній рух».  

 В НЗ є 1 приміщення, яке можуть використати НУО (актова зала) та 

1 комп’ютерний клас. В комп. класах – 20 комп’ютерів, всі 

підключені до Інтернету, також є Wi-Fi. Оцінка зв’язку – 3 з 4. 

Мультимедійного комплексу немає.   

 В НЗ є багато секцій для дітей та підлітків («Школа безпеки» - 50 

дітей, «Джура» - 25 дітей, «Радіотеатр» - 25 дітей, спортивні танці – 

25 дітей, сучасні танці – 25 дітей, вибори з паперу – 25 дітей. 

 Під час канікул працюють секції/лагеря, які можуть відвідувати та 

відвідують діти, що не є учнями НЗ.  

2. ЗОШ №2  Навчаються діти з міста, є педагог-організатор. Медиків та 

психологів – немає. В є НЗ усні домовленості щодо співробітництва 

з ЦСССДМ та медичними закладами.  

 Проблеми оточуючого середовища – «Сміття або бите скло на 

вулиці», «Інтенсивний дорожній рух» та  «Злочинність в 

мікрорайоні» - охарактеризовані як невеликі. 

 В НЗ є 1 приміщення, яке можуть використати НУО (актова зала) та 

2 комп’ютерні класи. В комп. класах – 24 комп’ютери, всі 

підключені до Інтернету, оцінка зв’язку – 3 з 4. Wi-Fi зв’язку в 

приміщенні школи немає. Є мультимедійний комплекс.   

 В НЗ є багато секцій та гуртків для дітей та підлітків (військово-

патріотичний – 65 дітей, спортивний – 67, художньо-естетичний – 

38, соціально-реабілітаційний – 91, науково-технічний – 51 дитина.  

 Під час канікул працюють секції/лагеря, які можуть відвідувати та 

відвідують діти, що не є учнями НЗ.  

3. ЗОШ №4  Навчаються діти з району міста, є медсестра, психологу немає. В є 

НЗ усні домовленості щодо співробітництва з медичними 

закладами. 

 Проблеми оточуючого середовища: велику проблему становить 

інтенсивний дорожній рух, середню – вживання алкоголю у 

громадських місцях, невелику – сміття та скло на вулиці.  

 В НЗ немає приміщень, яке можуть використати НУО . Є 1 комп. 

клас, в  комп. класі – 30 комп’ютери, з яких 4 – несправні, 27 

підключені до Інтернету, оцінка зв’язку – 3 з 4. Також є Wi-Fi 

зв’язок.  Є мультимедійний комплекс.   

 В НЗ є багато секцій та гуртків для дітей та підлітків (національно-

патріотичний – 25 дітей, спортивна секція (тхеквондо) – 7 дітей, 

театральний – 25, екологічний – 50, науковий – 50 дітей 

 Під час канікул працюють секції/лагеря, які можуть відвідувати та 

відвідують діти, що не є учнями НЗ.  
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4. ЗОШ №5  Навчаються діти з міста, є медсестра, соціальний педагог, психологу 

немає. В є НЗ усні домовленості щодо співробітництва з ЦСССДМ 

та медичними закладами. 

 Проблеми оточуючого середовища: велику проблему становий 

інтенсивний дорожній рух, невеликі – вживання алкоголю у 

громадських місцях, сміття та скло на вулиці.  

 В НЗ немає приміщень, яке можуть використати НУО. Є 1 комп. 

клас, в якому – 22 комп’ютери, всі підключені до Інтернету, оцінка 

зв’язку – 2 з 4. Також є Wi-Fi зв’язок.  Мультимедійного комплексу 

немає.   

 В НЗ є багато секцій та гуртків для дітей та підлітків («Джура» - 26 

дітей, екологічний – 54, «Сокіл-Джура» - 27, театральний – 26 дітей 

 Під час канікул працюють секції/лагеря, але їх не можуть 

відвідувати діти, що не є учнями НЗ. 

5. ЗОШ №6  Навчаються діти з міста, є медсестра, психологу немає. В є НЗ 

письмові домовленості щодо співробітництва з ЦСССДМ та 

медичними закладами, усні домовленості – щодо ГО та БФ. 

 Проблеми оточуючого середовища: велику проблему становлять 

закинуті будівлі та нетрі поруч, середню – вживання алкоголю у 

громадських місцях, сміття та скло на вулиці, насильство та 

вандалізм молодіжних угрупувань, невелику – напруга на етнічному 

та релігійному ґрунті.  

 В НЗ є 1 приміщення, яке можуть використати НУО (кімната для 

органів учнівського самоврядування – 80 кв.м) та 1 комп. клас. В 

комп. класі – 10 комп’ютери, всі підключені до Інтернету, оцінка 

зв’язку – 3 з 4. Також є Wi-Fi зв’язок.  Мультимедійного комплексу 

немає.   

 В НЗ є багато секцій та гуртків для дітей та підлітків (клуб юних 

миротворців – 75 дітей, доньки-матері – 22, юні рятувальники – 26, 

технічного дизайну – 25, екологічний – 25 дітей.  

 Під час канікул працюють секції/лагеря, які можуть відвідувати та 

відвідують діти, що не є учнями НЗ. 

6. ЗОШ №11  Навчаються діти з міста, а також діти ВПО. Є медсестра, педагог-

організатор, психологу немає. В є НЗ усні домовленості щодо 

співробітництва з ЦСССДМ та медичними закладами. 

 Проблеми оточуючого середовищ: середню проблему становить 

вживання алкоголю у громадських місцях, невелику – сміття та скло 

на вулиці, вживання алкоголю у громадських місцях. 

 В НЗ є багато приміщень, яке можуть використати НУО (стадіон, 

спортмайданчик, актова зала, кімната для відпочинку, кімната для 

гуртків, кімната-музей та комп’ютерний клас). В комп. класі – 22 
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комп’ютери, з них 20 підключені до Інтернету, оцінка зв’язку – 4 з 

4. Також є Wi-Fi зв’язок.  Мультимедійного комплексу немає.   

 В НЗ є багато секцій та гуртків для дітей та підлітків (математичний 

– 25 дітей, екологічний – 29, нац-патріотичний – 27, «влучний 

стрілець» - 25, «дебати» - 25 дітей.  

 Під час канікул працюють секції/лагеря, які можуть відвідувати та 

відвідують діти, що не є учнями НЗ. 

7. ЗОШ №12  Навчаються діти з міста, є педагог-організатор, медсестри та 

психологу немає. В є НЗ усні домовленості щодо співробітництва з 

ЦСССДМ та медичними закладами, а також центрами здоров’я, ГО 

та БФ. 

 Проблеми оточуючого середовища: невелику проблему становлять 

закинуті будівлі та нетрі поруч. 

 В НЗ є 1 приміщення, яке можуть використати НУО (кімната для 

відпочинку 19 кв.м). Є 1 комп. клас. В комп. класі – 38 комп’ютери, 

всі підключені до Інтернету, оцінка зв’язку – 2 з 4. Також є Wi-Fi 

зв’язок та мультимедійний комплекс.   

 В НЗ є багато секцій та гуртків для дітей та підлітків («Стрілець» - 

40 дітей, «Захисник батьківщини» - 20, «Юні рятувальник» – 100, 

хореографічний – 50, екологічний – 45, науковий – 45 дітей.  

 Під час канікул працюють секції/лагеря, які можуть відвідувати та 

відвідують діти, що не є учнями НЗ. 

8. ЗОШ №10  Навчаються діти з міста, є педагог-організатор, медсестри та 

психологу немає. В є НЗ немає домовленості щодо регулярного 

співробітництва з ЦСССДМ та медичними закладами, а також 

центрами здоров’я, ГО та БФ. 

 Проблеми оточуючого середовища охарактеризовані як невеликі: 

сміття та скло на вулиці, вживання алкоголю у громадських місцях, 

інтенсивний дорожній рух, закинуті будівлі та нетрі поруч, 

злочинність і мікрорайоні.  

 В НЗ є 1 приміщення, яке можуть використати НУО (кімната для 

гуртків 40 кв.м). Є 1 комп. клас. В комп. класі – 12 комп’ютерів, 6 з 

них підключені до Інтернету, оцінка зв’язку – 3 з 4. Також є Wi-Fi 

зв’язок, мультимедійного комплексу немає.   

 В НЗ є багато секцій та гуртків для дітей та підлітків («Сокіл-

Джура» - 20 дітей, «Стрілець» - 40, спортивні (волейбол) – 15, 

«Живе слово» - 40, краєзнавчий – 20 дітей.  

 Під час канікул працюють секції/лагеря, але їх не можуть 

відвідувати діти, що не є учнями НЗ. 

9. Ізюмська 

гімназія №1 

 Навчаються діти з міста, є психолог, педагог-організатор, медсестри 

немає. В є НЗ є усні домовленості щодо співробітництва з ЦСССДМ 
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та медичними закладами, а також ГО та БФ. 

 Проблеми оточуючого середовища: середню проблему становить 

інтенсивний дорожній рух, невеликі проблеми –  сміття та скло на 

вулиці, закинуті будівлі та нетрі поруч.  

 В НЗ є багато приміщень, яке можуть використати НУО (стадіон, 2 

спортмайданчики, майстерня, медпункт та кабінет психолога). Є 

комп. клас, в якому 11 комп’ютерів, всі з них підключені до 

Інтернету, оцінка зв’язку – 3 з 4. Також є Wi-Fi зв’язок та 

мультимедійний комплекс.   

 В НЗ є багато секцій та гуртків для дітей та підлітків (художні – 140 

дітей, краєзнавчі – 175 дітей та наукового напрямку – 110 дітей).  

 Під час канікул працюють секції/лагеря, але їх не можуть 

відвідувати діти, що не є учнями НЗ. 

Персонал НЗ. Загальна кількість викладачів у НЗ – всього 354, з них жінок – 311, 

чоловіків – 43. Кількість психологів у НЗ – 2, соціальних педагогів – 4.  

В цілому НЗ надають досить багато можливостей для позашкільної діяльності дітей 

та підлітків, але є помітні проблеми оточуючого середовища, такі як злочинність, вживання 

алкоголю у громадських місцях та кримінальні молодіжні угрупування. 

 

4. Інформація, отримана в ході картування 

В ході картування чотирма інформантами було названо 11 точок перебування 

підлітків, 3 з них було провалідизовано. Основні дані по точках зведені в Табл. 2., 

детальніше – див. у Додатку 5. Всі точки є вуличними, крім  кафе та бібліотеки.  

Всього на точках, за даними ключових інформантів, перебувало приблизно 122 

підлітки, з них 33 дівчат (27%) та 89 хлопців (73%). Ключовими інформантами були надані 

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

наркотики (31 підліток, або 25%),  практикують токсикоманію (32 підлітки, або 26%). 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 Ризиковані поведінкові практики, осіб 

РАЗО

М 
Дівчат Хлопців 

Токсикома

нія 

Не ін’єкційні 

наркотики 

Ін’єкційні 

наркотики 

1* 

Недобудована 

лікарня в центрі 

міста 
10 3 7 10 7 н/д 

2* 

Недобудована 9-

ти поверхова 

будівля на 

вул.Підвденній  

10 2 8 10 10 н/д 
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3* 

Парк біля 

«Кулінічі», центр 

міста  
10 3 7 7 10 н/д 

4 
Стадіон школи 

№4 
15 4 11 н/д н/д н/д 

5 
Спортмайданчик 

школи №12 
15 3 12 н/д н/д н/д 

6 
Згоріла теплиця 

біля гімназії №3 
12 3 9 5 4 н/д 

7 

Міські пляжі під 

мостом біля 

авторвокзалу 
10 2 8 н/д н/д н/д 

8 Бібліотека 7 5 2 н/д н/д н/д 

9 
Лавочки на площі 

незалежності 
13 2 11 н/д н/д н/д 

10 Кафе «Голівуд» 10 3 7 н/д н/д н/д 

11 
Ринок біля 

зал.вокзалу 
10 3 7 н/д н/д н/д 

ВСЬОГО 122 33 89 32 31 0 

*Сірі рядки – провалідизовані точки. 

*н\д – немає даних 

 

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

наркотики (ПВН) 

Під час відвідування 3 точок було встановлено контакт з 31 підлітком, 27 з них 

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

вживання наркотиків протягом останніх трьох місяців), участь в опитуванні взяло 22 підлітки 

(5 відмовилося, рівень досяжності складає 81%). 

 

Соціально-демографічні характеристики опитаних підлітків. 

У місті опитано всього 22 підлітки
1
, з них 19 хлопців та 3 дівчини. Середній вік 

опитаних: 16,6 років. В даному місті народилося 18 (82%) опитаних. 20 підлітків (91%) 

мешкають вдома з батьками або родичами, по одному – у  квартирi/будинку знайомих або в 

гуртожитку.  

У 18 (82%) підлітків  є рідна мати, з якою вони мешкають, у 7 (32%) – рідний батько, 

у 3 (14%) – нерідний, 1 живе з друзями.  

21 з 22 (95%) навчаються, з них 6 – у школі, 1 – у школі-інтернаті, 10 – у ПТУЗ, 4 – у 

коледжі. 16 з тих, хто навчається, каже, що відвідує НЗ щодня, 4 – 2-3 рази на тиждень, 1 – 

раз на тиждень. 1 підліток, який не навчається, офіційно працює. 

 

                                                           
1
 Детальна інформація – в Додатку 4. 
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Споживання алкоголю. Споживання алкогольних напоїв за останній місяць. 

Здебільшого підлітки повідомляють про споживання енергетиків, слабоалкогольних напоїв 

та пива. Щотижнево (щодня+2-3 рази на тиждень + 1-2 на тиждень) п’ють енергетики всі 

підлітки, слабоалкогольні напої – 20  (91% ) та пиво – 17 (77%). Привертає увагу також і 

щотижневе споживання горілки у шести опитаних (2 особи – щодня).  

 

Споживання психоактивних речовин (ПАР). 

Вік першої спроби вживання наркотика в середньому складає 14,5 років. Перша 

спроба у всіх була у вигляді куріння, крім того 5 опитаних сказали, що під час першої 

спроби вони нюхали наркотик, а ще 1 з них – ковтав.  

Всі опитані в місті підлітки вживають наркотики тільки не ін’єкційно.  

 

Всі опитані в місті підлітки протягом останніх 3 місяців вживали канабіс, також 

були названі такі психоактивні речовини як: амфетамін – 4, сіль – 2, по одному разу – 

амфетамін у кристалах, суміші для куріння, колеса з алкоголем, екстазі, кодеїн, метадон. 1 

раз був названий не згадана в анкеті речовина  – спазмалгон (з приміткою – вживання 5 

таблеток за один прийом). Вживає тільки канабіс – 17 (77%) опитаних. З 22 опитаних 5 

(23%) практикує мультиспоживання – троє назвали два види наркотиків (канабіс та 

амефтамін), один – три види (канабіс, амфетамін у кристалах, сіль), а ще один (хлопець 

віком 19 років, не навчається, неофіційно працює, живе вдома) – аж 9 видів наркотиків – 

канабіс, амфетамін, сіль, суміші для куріння, колеса з алкоголем, екстазі, кодеїн, метадон .  

 

Способи отримання наркотиків – у більшості підлітків пов’язані з друзями. 19 

разів (86%) було названо «пригощали друзі», 13 разів (59%) – «купували у друзів», 6 разів 

– купували наркотики на точці, з рук у продавців, 3 – по телефону, по 2 рази – через 

закладки та інтернет (на сайті чи в соцмережі), по 1 разу були названі такі способи як 

«пригощав партнер», «купував в аптеці» та «самостійно вирощую/готую».  

 

Що стосується частоти вживання, то з 22 опитаних 7 (32%) підлітків повідомили, 

що не вживали нічого протягом останнього місяця, 1 особа відмовилась відповісти, таким 

чином 14 осіб протягом останнього місяця вживали наркотики. З них більшість (9) вживає 

щотижнево (в тому числі двоє хлопців, віком 16 та 18 років, щодня), а близько третини 

(п’ятеро) – 1-3 рази на місяць. Двоє опитаних повідомили про випадки передозування 

протягом останнього року (один з них повідомив про щоденне вживання), у одного з них це 

було пов’язано з канабісом, у другого – із вживанням разом алкоголю та наркотиків.  

 

18 підлітків (82%) повідомили про наявність у них знайомих, що вживають 

неін’єкційні наркотики, в середньому таких знайомих 6. 4 підлітків (18%) повідомили про 

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

особи. 
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Статеві стосунки. 

З 22 опитаних підлітків 20 повідомили, що мають  досвід статевих стосунків (17 з 19 

хлопців та 3 з 3 дівчат). Сексуальний дебют відбувся в середньому у віці 15 років. З трьох 

дівчат 1 була вагітною (один раз).  

Використання презервативів. З числа опитаних підлітків, які мають статеві 

стосунки, завжди використовує презерватив 5, 6 – у більшості випадків, 8 – у деяких 

випадках, 1 – ніколи (це той самий хлопець, що повідомив про вживання 9 видів 

наркотиків). Під час останнього статевого контакту користувався презервативом 12 

підлітків, 8 – не користувалося. Таким чином, ризикована сексуальна поведінка 

розповсюджена серед 8 з 22  (36%) підлітків. Отримання презервативів. 17 разів було 

сказано, що презервативи купують в аптеці, по 2 рази – отримує у соціального працівника 

(наприклад, в пункті видачі презервативів, у недержавної організації, на аутріч-маршруті); 

бере у статевого партнера; бере у друга (знайомого).  

Статевих партнерів за останній рік – від 1 до 12 у хлопців, від 1 до 3 у дівчат. 

Постійних партнерів – від 1 до 2 у хлопців (всього постійні партнери є у 14 хлопців), 1 у 

дівчат (всього постійні партнери є у 2 дівчат). Випадкових партнерів – від 1 до 10 у 

хлопців (випадкові партнери були у 10 хлопців) та 3 у дівчат (випадкові партнери були у 1 

дівчини).  Про комерційних партнерів не повідомлялося.   

Про вживання алкоголю перед статевими контактами «іноді, зрідка» повідомило 11 

підлітків, наркотиків – 6 підлітків; «завжди» вживає алкоголь – 5 осіб, наркотики – 1 

підліток. 6 опитаних іноді вживають перед сексом і алкоголь, і наркотики.  

У 3 опитаних підлітків постійний статевий партнер також вживає наркотики (не 

ін’єкційно), про ін’єкційне вживання партнерами не повідомив ніхто з опитаних.  

 

Використання смартфону та Інтернету. 

Власний смартфон є у майже всіх опитаних підлітків (у 21 з 22, тобто у 96%). Всі 

підлітки щодня користуються Інтернетом – 6 – 1-2 рази на день, 10 – 3-6 разів на день, 6 

– постійно протягом дня. Для виходу в мережу використовують: мобiльний телефон – 19 

(86%), домашнiй комп’ютер/ноутбук – 16 (73%), комп’ютер в інтернет-клубі – 1 

комп’ютер знайомих – 3, мобільний знайомих – 2, Wi-Fi в кафе – 8, Wi-Fi в iншому мiсцi – 

6 (по 2 відповіді – «на вулиці», «в навчальному закладі», «в інших громадських місцях»). 

Таким чином, зв'язок з Інтернетом для підлітків переважно не є проблемою, вихід в 

Інтернет не є бар'єром для інтервенцій.  

Використання Інтернету. Опитані підлітки за їхніми повідомленнями,  

використовують Інтернет для: 

 Пошуку інформації про наркотики – 8  

 Пошуку/покупки наркотиків – 2  

 Обміну досвідом/враженнями про вживання наркотиків – 6  

 Знайомства/флірту/побачення – 10  

 Пошуку партнера для сексу – 1  

 Обміну досвідом/враженнями про сексуальні контакти – 5  

Отформатировано: украинский
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Таким чином, інтернет широко використовується підлітками як джерело пошуку 

нових стосунків, інформації щодо наркотиків та місце для обміну вражень щодо них. 

 

Он-лайн ігри та ігри на гроші. 

17 опитаних (73%) повідомили про гру в он-лайн ігри (хоча б в якусь з них), 7 (32%) 

– про онлайн-iгри на гроші. Серед он-лайн ігор найбільш популярні Дота, SAMP, GTA, 

World of Tanks, Call of Duty та інші.
2
 Серед ігор на гроші найпопулярніші покер та рулетка.  

 

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

соціальними мережами та популярними сайтами. Детальніше у Табл. 3. 

Табл. 3. Користування підлітків популярними сайтами та соцмережами 

 N, осіб % 

Instagram  17 77 

Vkontakte  19 86 

Viber  7 32 

YouTube  21 95 

Facebook  5 23 

Ask.fm  4 18 

Twitter  4 18 

Сайти знайомств  2 9 

 

В основному Інтернет використовують з метою розваги та спілкування – так, 

шукає інформацію 15 підлітків (68%), тоді як музику, відео, фільми – 21 (96%). Детальніше 

у Табл. 4.  

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

 N, 

осіб 

% 

Читаю, переглядаю сайти, шукаю iнформацiю тощо 15 68 

Дивлюся відео на YouTube 18 82 

Шукаю музику, відео, фільми 21 96 

Шукаю i купую товари, ігри, книги тощо на Amazon, EBay, AliExpress, 

Olx.ua 
6 27 

Спiлкуюся в Viber 7 32 

Спiлкуюся в Telegram 6 27 

Спiлкуюся в WhatsApp 3 14 

Спiлкуюся в Skype, FaceTime 8 36 

Спiлкуюся в iншому месенджерi 1 5 

Користуюся e-mail 11 50 

 

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

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

                                                           
2
 Докладніше – в Додатках 4. 
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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 8 36 

SMS на мобільний  6 27 

Програма/додаток для смартфона 7 32 

Лист на електронну пошту (e-mail)  4 18 

Відеоролики в Інтернеті  13 59 

Онлайн-консультація спеціаліста/ів 5 23 

Телефон довіри, гаряча лінія 9 41 

На лекціях/бесідах в навчальному закладі  7 32 

Від волонтерів, соціальних працівників, які приходять до тебе та 

спілкуються з тобою 
16 73 

Від друзів 9 41 

Не хочу отримувати інформацію  1 5 

Як видно з розподілу відповідей, не проти отримувати інформацію від волонтерів, 

соціальних працівників більшість підлітків (16 або 73%), для 13 (59%) цікаві ролики в 

мережі, навіть друзі поступаються у якості джерела інформації соціальним працівникам та 

відеоролікам. Були сайти, де підлітки казали тільки про друзів як джерело інформації, на 

відміну від них в Ізюмі явно є потреба у соціальній роботі та відповідному персоналі.  

Онлайн-канали можуть бути бажаними для 7 з 22 (32%) опитаних.  

 

Резюме.  

В місті Ізюм всього опитано 22 підлітка, з них 19 хлопців та 3 дівчат. Середній вік 

опитаних – 16,6 років. Майже всі (21 з 22) навчаються у навчальних закладах, при цьому 

досить регулярно їх відвідуючи, 1 підліток працює.  

З 22 опитаних в місті підлітків 17 вживають тільки канабіс (шляхом куріння), крім 

того, наявне вживання стимуляторів (амфетамін), а також солей та спайсів. Наявні також 

прояви мультиспоживання (у 5 з 22 опитаних).  

Мають статеві стосунки – 20 з 22 (91%), практикують ризиковану статеву поведінку 

(останній статевий акт без презервативу) – 8 з 22 (36%). 

З алкогольних напоїв віддають перевагу пиву, слабоалкогольній продукції та 

енергетикам, високим є також споживання горілки (6 осіб – як мінімум щотижнево). Значна 

частина підлітків вживає алкоголь (16) або наркотики (7), або і те, і те (6) перед сексом.  

Майже всі (21 з 22) мають власний смартфон та доступ до мережі Інтернет, всі 

опитані користуються інтернетом щодня. Найбільше опитані користуются Instagram та 

Vkontakte. Потенціал для онлайн-інтервенцій є – 7 з 22 опитаних (32%) згодні отримувати 

важливу інформацію через додатки, але невідомо, чи зможуть ці додатки конкурувати з 

іншими видами онлайн-дозвілля. 
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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 (Ізюмський міський ЦСССДМ, Ізюмський міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей, Центральна міська бібліотека, Мобільна бригада 

соціально-психологічної допомоги жертвам, постраждалим від насильства №21). 

2. У разі необхідності необхідно спрямовувати підлітків до міської лікарні 

(наркологічний 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 (гімназія №1,3, ЗОШ № 

2,6,10,11,12)  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 

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

проведенні картування звернутися до учнів ПТУЗ та коледжів. 

6. 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 наркотиків. 

7. З огляду на те, що переважна більшість опитаних мають досвід статевих стосунків, 

близько половини з них – практикують незахищені статеві контакти та вживання 

алкоголю та/або наркотиків перед сексом, враховуючи наявність випадків ранньої 

вагітності та комерційного сексу, потрібно проводити інформаційно-просвітницьку 

роботу з метою роз’яснення ризиків незахищених контактів. 

8. Більш затребуваною, ніж онлайн-канали інформації, видається потреба у «живому» 

спілкуванні – отримання інформації через волонтерів, соціальних працівників, тобто 

потрібно організувати роботу в даному напрямку.  

 

 


