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1. Короткий опис населеного пункту  

Дмитрівка – село в Знам’янському районі Кіровоградської області. Населення 

становить близько 4200 осіб. Кількість підлітків віком 15-17 років – статистичних даних 

немає. Село не є членом об’єднаної територіальної громади (ОТГ). 

Органи державної влади – Дмитрівська сільська рада (http://www.dmitrovka.com.ua).  

2. Потенціал організацій по роботі з підлітками 

Медична інфраструктура. В селі може бути надана тільки первинна допомога в 

амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини, вся інша допомога в Знам’янській 

ЦРЛ. 

В ході паспортизації була описана 1 організація (Дмитрівська сільська рада), але 

вона не працює з підлітками. 

 

3. Потенціал навчальних закладів (НЗ) 

В селі працює 2 НЗ, які є ЗОШ. 

Назва Коротка характеристика 

1. ЗОШ №1  Навчаються діти з села, є медична сестра. В НЗ відсутні 

домовленості щодо співробітництва з організаціями, які 

працюють з підлітками. 

 Проблеми оточуючого середовища відсутні. 

 В НЗ є спортивний майданчик, 2 приміщення, які може 

використовувати НУО (актовий зал, медпункт), комп. 

клас відсутній, інформація стосовно кількості наявних 

комп’ютерів не охарактеризована, підключення до мережі 

через WiFi відсутнє. Мультимедійний комплекс відсутній. 

 В навчальному закладі відсутні гуртки для дітей та 

підлітків. 

 В НЗ відсутні гуртки/секції які працюють під час канікул. 

2. ЗОШ ім. Шевченка  Навчаються діти з села, є медична сестра, соціальний 

педагог. В НЗ відсутні домовленості щодо 

співробітництва з організаціями, які працюють з 

підлітками. 

 Проблеми оточуючого середовища відсутні. 

 В НЗ є спортивний майданчик та актова зала, які може 

використовувати НУО (актовий зал), є 1 комп. клас, в 

якому – 7 комп’ютерів, з них – 2 під’єднані до мережі 

Інтернет, підключення до мережі через WiFi відсутнє. 

Оцінка зв’язку – 4 з 4. Мультимедійний комплекс 

відсутній. 

 В навчальному закладі відсутні гуртки для дітей та 

http://www.dmitrovka.com.ua/
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підлітків. 

 В НЗ відсутні гуртки/секції які працюють під час канікул. 

 

4. Інформація, отримана в ході картування 

В ході картування інформантами була названа 1 точка зібрання підлітків, яка була 

провалідизована. Основні дані по точці зведені в Табл. 1., детальніше – див. у Додатку 5. 

Характеристика виявлених точок наступна: 

розважальний заклад (кафе) – 1 

Всього на точках, за даними ключових інформантів, перебувало приблизно 10 осіб, з 

них 3 дівчат (30%) та 7 хлопців (70%). Ключовими інформантами були надані оціночні дані 

про те, що підлітки, які проводять час на цих точках, вживають неін’єкційні наркотики (4 

підлітків). Даних про вживання ін’єкційних наркотиків немає.   

Підлітки з цих точок не є клієнтами громадської організації.  

Табл. 1. 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 
с. Дмитрівка, вул. Нечаєва, 

44, кафе-бар "Козирна дама" 
10 3 7 4 4 0 

ВСЬОГО 10 3 7 4 4 0 

 

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

наркотики (ПВН) 

Під час відвідування точок було встановлено контакт з 5 підлітками, з них 4 входили в 

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

вживання наркотиків протягом останніх трьох місяців), участь в опитуванні взяло 2 підлітки 

(2 відмовилося, рівень досяжності складає 50%).  

 

Соціально-демографічні характеристики опитаних підлітків. 

У селі опитано всього 2 підлітки
1
, обидва – хлопці, віком 15 років. В даному селі 

народилося обидва. Обидва мешкають вдома з батьками або родичами (з рідними мамами, 

без батька).   

1 з 2 опитаних навчається у ПТНЗ. Другий не навчається. Той, що навчається, каже, 

що відвідує НЗ щодня. Жоден з опитаних не працює. Таким чином, 1 не навчається і не 

працює.  

                                                           

1Детальна інформація – в Додатку 4 
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Споживання алкоголю. Щотижневе споживання пива дуже високе (його п’ють 

обидва опитаних), також вони 1-3 рази на місяць споживають горілку та самогон. 

Споживання психоактивних речовин. 

Вік першої спроби вживання наркотика не вказаний. Перша спроба у обох була 

виключно у вигляді куріння. 

Обидва вживають наркотики тільки не ін’єкційно. 

Протягом останніх трьох місяців підлітки вживали канабіс, інші наркотики не 

названі. 

Способи отримання психоактивних речовин. Обидва підлітки заначили спосіб 

«пригощали друзі» по одному разу вказано «купував на точці, з рук, у бариг» та «купував у 

друзів».  

Частота вживання неін’єкційних психоактивних речовину двох опитаних – 1-2 

рази на тиждень. 
Жоден з опитаних підлітків не повідомив про випадки передозування протягом року. 

1 з 2 повідомив про наявність у них знайомих, що вживають неін’єкційні наркотики, 

таких знайомих 2 особи. 1 повідомив про наявність у них знайомих, що вживають ін’єкційні 

наркотики, таких знайомих 1 особа.  

Статеві стосунки. 

Один з двох  повідомив про досвід статевих стосунків, сексуальний дебют стався у 

віці 15 років. Підліток каже, що завжди використовують презерватив, в тому числі під час 

останнього статевого контакту. Презервативи бере у друга. Хлопець, який має досвід 

статевих стосунків, повідомляє про одного постійного партнера та про відсутність 

випадкових. Також він не практикує вживання алкоголю та/або наркотиків перед сексом. 

Про вживання наркотиків постійним партнером не повідомлялося. 

 

Використання смартфону та Інтернету. 

Власний смартфон є у двох опитаних. Обидва вони щодня користуються Інтернетом. 

Обидва виходять в мережу зі смартфону, також названо спосіб «Безкоштовні точки Wi-Fi в 

кафе». Таким чином, хоча в цілому зв'язок з Інтернетом є можливим для підлітків, наявна 

інфраструктура для інтернет-інтервенцій не є достатньою через те, що вихід в мережу  дуже 

сильно залежить від тарифних умов провайдерів мобільного зв’язку та потребує коштів.  

Використання Інтернету. В Дмитрівці про використання Інтернету для пошуку 

інформації про наркотики або пошуку нових партнерів не повідомив ніхто з опитаних.  

Он-лайн ігри та ігри на гроші. Жоден з опитаних в Дмитрівці підлітків не повідомив 

про онлайн-ігри та онлайн-iгри на гроші.  

 

Проведення часу на сайтах та в соціальних мережах. Жоден з опитаних не 

користується  популярними соціальними мережами Instagram та Vkontakte, детальніше в 

Табл. 2. 

Табл. 2. Користування підлітків популярними сайтами та соцмережами 
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 N, 

осіб 

% 

Instagram  0 0 

Vkontakte  0 0 

Viber  1 50 

YouTube  2 100 

Facebook  1 50 

Twitter  0 0 

Технічні можливості для перегляду роликів на YouTube наявні.  

 

В основному Інтернет використовують як для пошуку інформації, так і з метою 

розваг та спілкування. Але в цілому рівень користування мережею нижчий за середній. 

Детальніше в Табл. 3. 

Табл. 3. Розподіл відповідей на запитання щодо мети використання Інтернету 
 N, 

осіб 

% 

Читаю, переглядаю сайти, шукаю iнформацiю тощо 2 100 

Дивлюся відео на YouTube 2 100 

Шукаю музику, відео, фільми 2 100 

Шукаю i купую товари, ігри, книги тощо на Amazon, EBay, AliExpress, Olx.ua 0 0 

Спiлкуюся в Viber 1 50 

Спiлкуюся в Telegram 0 0 

Спiлкуюся в WhatsApp 0 0 

Спiлкуюся в Skype, FaceTime 0 0 

Спiлкуюся в iншому месенджерi 0 0 

Користуюся e-mail 0 0 

 

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 зазначені в 

Табл. 4. 

Табл. 4. Розподіл відповідей на запитання  

щодо бажаних форм та каналів отримання інформації 

(Наведені тільки ствердні відповіді) 
N, 

осіб 

% 

Брошура/буклет/інформаційна листівка  0 0  

SMS на мобільний   0 0  

Програма/додаток для смартфона  0 0  

Лист на електронну пошту (e-mail)   0 0  

Відеоролики в Інтернеті   0 0  

Онлайн-консультація спеціаліста/ів  0 0  

Телефон довіри, гаряча лінія  0 0  
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На лекціях/бесідах в навчальному закладі   0 0  

Від волонтерів, соціальних працівників, які приходять до тебе та 

спілкуються з тобою 
 0 0  

Від друзів  0 0  

Не хочу отримувати інформацію   2 100  

Як видно з розподілу відповідей, в Дмитрівці максимально низький рівень 

зацікавленості підлітків в отриманні інформації, підлітки взагалі не хочуть отримувати її в 

жодному вигляді, що дуже ускладнює потенційні втручання.  Онлайн-канали (додатки до 

смартфону), як і інші канали, не називаються як бажані.  

 

Резюме.  

Всього в селі Дмитрівка опитано 2 підлітків, обидва – хлопці 15 років. Один з них 

навчається, жоден не працює. 

Опитані в селі Дмитрівка практикують помірно ризиковану поведінку щодо вживання 

наркотиків. Так, обидва вживають один вид наркотиків (канабіс) із частотою 1-2 рази на 

тиждень. Обидва споживають наркотики не ін’єкційно. 

Має статеві стосунки 1 опитаний підліток з 2. Позитивний факт використання ним 

презервативів підсилюється позитивною тенденцією невживання перед сексом алкоголю 

та/або наркотиків. Втім, загалом споживання алкогольних напоїв досить значне – щотижня 

п’ють пиво обидва опитані, 1-3 рази на місяць обидва п’ють самогон.  

Обидва опитаних мають власний смартфон та  користуються інтернетом щодня. 

Потенціал для онлайн-інтервенцій низький – жоден з опитуваних не висловив згоди 

отримувати важливу інформацію через додатки у смартфоні (в цілому по області ситуація 

аналогічна) та й взагалі отримувати будь-яку інформацію. 

 

6. Рекомендації 

В рамках ситуаційного аналізу по даному населеному пункту пропонуються наступні 

рекомендації. 

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

навчальному закладі села 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.  

2. Використовувати потенціал навчальних закладів (ЗОШ №1, ЗОШ ім. Шевченка) для 

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

3. 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.  

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

серед підлітків, але це не означає, що їх взагалі немає в населеному пункті. Потрібно 

встановити, чи є населеному пункті середовища споживання ін’єкційних наркотиків 
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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 психоактивних речовин.  

5. Інформація в частині користування підлітками смартфоном, Інтернетом та бажаних 

каналів інформації потребує подальшого уточнення.  

 

 


