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1. Короткий опис міста  

Місто Кременчук – місто обласного підпорядкування Полтавської області, 

адміністративний центр Кременчуцького району. Населення міста становить близько 

221 тис. осіб. Кількість підлітків віком 15-17 років – статистичних даних немає. Місто 

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

Органи державної влади  - Кременчуцька міська рада (https://www.kremen.gov.ua) та 

Кременчуцька районна державна адміністрація (http://kremenchuk.adm-pl.gov.ua). 

2. Потенціал організацій по роботі з підлітками 

Медична інфраструктура. В місті є наркологічний диспансер; шкірно-венерологічний 

диспансер; 2 КДМ та 2 кабінети «Довіра». 

В ході паспортизації було описано 3 організації, які займаються роботою з 

підлітками (ЦСССДМ, ГО «Сім доріг» та БО «Світло надії»). Основна інформація про 

організації зведена в Табл. 1. 

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

Назва Покриття 

Як 

давно 

працю

є 

Кількість 

клієнтів, осіб 

Форма власності за 

останній 

місяць 

За 

2017 

р. 

1. Кременчуцький міський Центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

місто 
24 

роки 
114 н/д державна 

2. Громадська організація «Сім 

Доріг» 
область 2 роки н/д н/д 

громадська 

організація 

3. Благодійна організація «Світло 

надії», відділення у м. 

Кременчук 

Місто, інші 

міста – за 

потребою 

12 

років 
н/д н/д недержавна 

*н/д – немає даних 

Інформація про персонал. В ЦСССДМ працює 3 соціальних працівника; в 

організації «Сім Доріг» є юрист що працює з підлітками (неповний робочий день), 2 

психологи, один спеціаліст що забезпечує принцип «рівний рівному», 2 соціальних 

працівника(неповний робочий день), 6 волонтерів; в організації «Світло надії» працює 1 

психолог, 6 соціальних працівників, 4 «аутрич» працівника, два спеціалісти що 

забезпечує принцип «рівний рівному», 1 лікар інфекціоніст, 1 нарколог. 

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

ін’єкційних наркотиків (інформування про наслідки вживання наркотичних речовин) є 

в організації «Сім Доріг» та в організації «Світло надії». 

Організації відкриті для всіх підлітків, зокрема для тих, хто вживає наркотики, 

дітей які живуть або працюють на вулиці, молоді ЛЖВ, та дітей які знаходять в 

конфлікті з законом чи були звільнені з місць позбавлення волі. 

Послуги.  Всі описані організації надають послуги інформування (щодо 

ВІЛ/СНІД, ІПСШ, репродуктивне здоров’я). ЦСССДМ також надає послуги 

профілактики ІПСШ та соціально-педагогічні послуги. «Сім доріг» надають послуги 

першої медичної допомоги, профілактика і діагностику ІПСШ та лікування отруєнь. До 

https://www.kremen.gov.ua/
http://kremenchuk.adm-pl.gov.ua/
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послуг «Світла надії» входять: пред- та після тестове консультування, тестування на 

ВІЛ, постконтактна профілактика, профілактика вертикальної трансмісії, виявлення і 

профілактика туберкульозу, вірусних гепатитів та ІПСШ. 

Практика переадресації. ЦСССДМ не здійснює переадресацію підлітків. «Сім 

Доріг» переадресовує підлітків до поліції та юридичних консультацій. «Світло надії» 

переадресовує підлітків до лікарень та СНІД центрів. 

 

3. Потенціал навчальних закладів (НЗ) 

В місті є 15 НЗ, з яких ЗОШ – 6, НВК (навчально-виховний комплекс) – 4, ВНЗ – 

1, ПТНЗ - 4 

Назва Коротка характеристика 

1. ЗОШ №22  Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, 

вихователь, соціальний педагог, педагог-організатор, 

вихователь-методист, методист. В НЗ є домовленість 

щодо співробітництва з молодіжними центрами (хабами), 

ЦСССДМ, громадськими організаціями/благодійними 

фондами, центрами здоров’я. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

середні) – «Сміття або бите скло на вулиці», як незначні – 

«Продаж і вживання наркотиків в мікрорайоні», Надмірне 

вживання алкоголю в громадських місцях», «Інтенсивний 

дорожній рух», «Злочинність в мікрорайоні». 

 В НЗ відсутні приміщення, які може використовувати 

НУО. Є 2 комп. класи, в яких – 40 комп’ютерів, з яких – 

38 під’єднані до мережі Інтернет, підключення до мережі 

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

мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі декілька гуртків для дітей та 

підлітків (хореографія – 40 дітей, спортивні – 45 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

відвідувати і відвідують діти, які не є учнями цього 

навчального закладу 

2. НВК «загальноосвітня 

школа-різнопрофільна 

гімназія №5» 

 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, 

соціальний педагог, педагог-організатор, вихователь-

методист. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами, 

центрами здоров’я, медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

незначні) – «»Сміття або бите скло на вулиці». 

 В НЗ є 4 приміщенні, які може використовувати НУО 

(шкільний стадіон, спортивний майданчик, актовий зал), 

є 3 комп. класи, в яких – 50 комп’ютерів, з них – 45 

під’єднані до мережі Інтернет, є підключення до мережі 
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через WiFi. Оцінка зв’язку – 2 з 4. Є в наявності 

мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі є декілька гуртків для дітей та 

підлітків (науковий – 30 дітей, спортивний – 45 дітей, 

військово-патріотичний – 40 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

відвідувати і відвідують діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

3. НВК «ЗОШ №11»  Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, 

соціальний педагог, педагог-організатор, вихователь-

методист. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами, 

центрами здоров’я, медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

середні) – «Інтенсивний дорожній рух», як незначні – 

«Сміття або бите скло». 

 ВЗ є 3 приміщення, які може використовувати НУО 

(шкільний стадіон, спортивний майданчик, актовий зал), 

є 2 комп. класи, в яких – 30 комп’ютерів, всі під’єднані до 

мережі Інтернет, підключення до мережі через WiFi 

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

мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі відсутні гуртки для дітей та 

підлітків. 

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

можуть відвідувати діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

4. НВК «загальноосвітня 

школа-ліцей №4» 

 Навчаються діти з району, є медична сестра, психолог, 

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 НЗ є 2 приміщення, які може використовувати НУО 

(шкільний стадіон, актовий зал), є 3 комп. класи, в яких – 

45 комп’ютерів, всі під’єднані до мережі Інтернет, 

підключення до мережі через WiFi не охарактеризоване. 

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

комплекс. 

 В навчальному закладі є декілька гуртків для дітей та 

підлітків («Кіндер-сюрприз» – 25 дітей, східні 

єдиноборства – 35 дітей). 
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 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

відвідувати і відвідують діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

5. ЗОШ №28  Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, 

вихователь, соціальний педагог, педагог-організатор, 

вихователь-методист. В НЗ є домовленість щодо 

співробітництва з молодіжними центрами (хабами), 

ЦСССДМ, громадськими організаціями/благодійними 

фондами, центрами здоров’я, медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

незначні) – «Сміття або бите скло на вулиці». 

 В НЗ є 4 приміщення, які може використовувати НУО 

(шкільний стадіон, спортивний майданчик, актовий зал), 

є 2 комп. класи, в яких – 40 комп’ютерів, всі під’єднані до 

мережі Інтернет, підключення до мережі через WiFi 

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

мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі відсутні гуртки для дітей та 

підлітків. 

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

можуть відвідувати діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

6. ЗОШ №16  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, центрами здоров’я, 

медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

середні) – «Сміття або бите скло на вулиці», як незначні – 

«Продаж і вживання наркотиків в мікрорайоні», 

«Надмірне вживання алкоголю в громадських місцях», 

«Насильство, вандалізм молодіжних криміногенних 

угрупувань», «Покинуті будинки», «Злочинність в 

мікрорайоні». 

 В НЗ є 3 приміщення, які може використовувати НУО 

(шкільний стадіон, спортивний майданчик, актовий зал), 

є 1 комп. клас, в якому – 10 комп’ютерів, всі під’єднані до 

мережі Інтернет, підключення до мережі через WiFi 

відсутнє. Оцінка зв’язку – 2 з 4. Мультимедійний 

комплекс відсутній. 

 В навчальному закладі є декілька гуртків для дітей та 

підлітків (спортивні – 30 дітей, хореографія – 30 дітей, 

вокал – 20 дітей, військово-патріотичний – 15 дітей). 
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 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

відвідувати і відвідують діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

7. Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №10 

 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, 

соціальний педагог, педагог-організатор, вихователь-

методист. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами, 

центрами здоров’я, медичними установами та клініками 

дружніми до молоді. 

 Проблеми оточуючого середовища відсутні. 

 В НЗ є 6 приміщень, які може використовувати НУО 

(шкільний стадіон, спортивний майданчик, актовий зал, 

кімната для органів учнівського самоврядування, кімната 

для гуртків), є 1 комп. клас, в якому – 16 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 є декілька гуртків для дітей та 

підлітків (драматичний – 30 дітей, хореографічний – 25 

дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

відвідувати і відвідують діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

8. Класичний приватний 

університет 

 Навчаються діти з декількох міст (Горішні Плавні, 

Світловодськ, Полтава, Глобино), є соціальний педагог, 

методист. НЗ нерегулярно співпрацює з ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

серйозні) – «Інтенсивний дорожній рух», як незначні – 

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

алкоголю в громадських місцях». 

 В НЗ відсутні приміщення, які може використовувати 

НУО. 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 є декілька гуртків для дітей та 

підлітків (студрада – 10 дітей, «Оратор» – 10 дітей). 

  В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції але їх не 

можуть відвідувати діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

9. Кременчуцький 

професійний ліцей 

 Навчаються діти з декількох міст (Глобино, Горішні 

Плавні, Світловодськ), є медична сестра, психолог, 
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ім.Макаренка соціальний педагог, педагог-організатор, вихователь-

методист. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами, 

центрами здоров’я, медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

незначні) – «Надмірне вживання алкоголю в громадських 

місцях», «Інтенсивний дорожній рух», «Покинуті 

будівлі». 

 В НЗ є 3 приміщення, які може використовувати НУО 

(шкільний стадіон, спортивний майданчик, актовий зал), 

є 1 комп. клас, в якому – 15 комп’ютерів, всі під’єднані до 

мережі Інтернет, підключення до мережі через WiFi 

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

мультимедійний комплекс. 

 В навчальному закладі відсутні гуртки для дітей та 

підлітків. 

 В НЗ відсутні гуртки які працюють під час канікул. 

10. ЗОШ №1  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. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

незначні) – «Сміття або бите скло на вулиці», 

«Інтенсивний дорожній рух». 

 В НЗ є 1 приміщення, яке може використовувати НУО 

(актовий зал), є 2 комп. класи, в яких – 30 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 є гурток для дітей та підлітків 

(«Астра» – 24 дитини). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

відвідувати і відвідують діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

11. НВК «загальноосвітня 

школа І ступеню – 

колегіум №25» 

 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, 

вихователь, соціальний педагог, педагог-організатор, 

вихователь-методист. 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 НЗ є 3 приміщення, які може використовувати НУО 
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(шкільний стадіон, спортивний майданчик, актовий зал), 

є 2 комп. класи, в яких – 40 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 є декілька гуртків для дітей та 

підлітків (танцювальний ансамбль – 45 дітей, спортивні – 

45 дітей, військово-патріотичний – 20 дітей). 

 В НЗ під час канікул працюють гуртки/секції які можуть 

відвідувати і відвідують діти, які не є учнями цього 

навчального закладу. 

12. ЗОШ №19  Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, 

соціальний педагог, педагог-організатор, вихователь-

методист. В НЗ є домовленість щодо співробітництва з 

молодіжними центрами (хабами), ЦСССДМ, 

громадськими організаціями/благодійними фондами, 

центрами здоров’я, медичними установами. 

 Проблеми оточуючого середовища (охарактеризовані як 

незначні) – «Сміття або бите скло на вулиці», «Надмірне 

вживання алкоголю в громадських місцях», «Інтенсивний 

дорожній рух». 

 В НЗ є 3 приміщення, які може використовувати НУО 

(шкільний стадіон, спортивний майданчик, актовий зал), 

є 2 комп. класи, в яких 35 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 відсутні гуртки для дітей та 

підлітків. 

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

але не відвідують діти, які не є учнями цього навчального 

закладу. 

13. Коледж транспортної 

інфраструктури 

 Навчаються діти з декількох міст, є психолог, вихователь, 

соціальний педагог, педагог-організатор, вихователь-

методист. 

 Інша інформація не охарактеризована. 

14. Медичний коледж ім. 

Литвиненка 

 Навчаються діти з міста, є медична сестра, психолог, 

педагог-організатор, вихователь-методист. 

 Інша інформація не охарактеризована. 

15. Льотний коледж НАУ  Навчаються діти з всієї області, є лікар, психолог, 

педагог-організатор, вихователь-методист. 

 Інша інформація не охарактеризована. 
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4. Інформація, отримана в ході картування 

В ході картування інформантами було названо 8 точок зібрання підлітків, 2 з них 

були провалідизовані. Основні дані по точках зведені в Табл. 2., детальніше – див. у 

Додатку 5.  

Характеристика виявлених точок наступна: 

вуличні (площа, місце для паління, під мостом) – 4 

розважальні заклади (ТЦ, клуб) – 2 

з/д вокзал, автовокзал – 1 

інше (інтернет-клуб) – 1 

Всього на точках, за даними ключових інформантів, перебувало приблизно 98 

осіб, з них 17 дівчат (17%) та 81 хлопець (83%). Ключовими інформантами були надані 

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

неін’єкційні наркотики (66 підлітків), вживають ін’єкційні наркотики (2 підлітки). 

4 підлітки з цих точок 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* 
вул. Гагаріна 15/ 34 

(інтернет-клуб) 
20 5 15 5 5 0 

2* 

вул. Першотравнева 

52 (зал очікування і 

територія з/д 

вокзалу) 

6 0 6 4 6 1 

3 

Крюковський міст ( 

зі сторони Крюкова 

під мостом) 

10 0 10 2 8 1 

4 

вул. Республіканська 

6 (місце для паління 

біля ПТУ) 

20 0 20 1 10 0 

5 

вул. Героїв 

Сталінграду 

(інтернет-клуб) 
10 4 6 0 10 0 

6 ТЦ "Галактика" 7 1 6 0 7 0 

7 

 За ЗД коліями 

закинуте 

підприємство (р-н 

Реєвка) 

10 2 8 2 10 0 

8 

вул. Халаменюка, 7 

(парк з великою, 

прилеглою площею, 

де зупиняються 

міжміські 

маршрутки) 

15 5 10 7 10 0 

ВСЬОГО 98 17 81 21 66 2 

*Сірі рядки – провалідизована точки 
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5. Інформація, отримана в ході опитування підлітків, що вживають 

наркотики (ПВН) 

Під час відвідування 2 точок було встановлено контакт з 40 підлітками, з них 36 

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

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

26 підлітків (10 відмовилося, рівень досяжності складає 72%). 

 

Соціально-демографічні характеристики опитаних підлітків. 

У місті опитано всього 26 підлітків
1
 ( 22 хлопці та 4 дівчат). Середній вік 

опитаних: 16,7 років. В даному місті народилося 20 з 26 підлітків (77%). 18 мешкають 

вдома з батьками або родичами, інші – в квартирі друзів або гуртожитку, один  – в 

квартирі партнера.  Більшість (18 або 69%) проживає з рідною мамою, менше половини 

(10 або 39%) також із рідним батьком.  

Майже всі – 23 з 26 або 89% підлітків навчаються. З тих, хто навчається, 2 – у 

школі,  5 – у школі-інтернаті, 11 – ПТНЗ, 4 – у технікумі, 1 – в інституті. Десятеро з тих, 

хто навчається, каже, що відвідує НЗ щодня, 9 – 2-3 рази на тиждень, один підліток – раз 

на тиждень, двоє – 2-3 рази на місяць, один – не відвідував   жодного разу за останній 

місяць. Двоє підлітків з опитаних – працює (один з них – поєднує роботу та навчання), 

двоє – не зайняті ні роботою, ні навчанням.   

 

Споживання алкоголю. Щотижневе споживання алкоголю відносно невисоке, 

до прикладу, щотижневе споживання пива – 5 опитаних, слабоалкогольних напоїв – 7, 

міцні напої – поодинокі випадки.   

 

Споживання наркотиків. 

Вік першої спроби вживання наркотика серед опитаних підлітків в середньому 

складає 14,4 років. Перша спроба у переважної більшості (25 з 26) була виключно у 

вигляді куріння, 13 також нюхало наркотик, 2 – ковтали, тобто у значної частини 

опитаних перша спроба пов’язання із вживанням наркотику більше, ніж в один спосіб. 

Під час опитування, не вдалося встановити контакт з підлітками, які 

вживають наркотики ін’єкційно. Всі опитані підлітки вживають наркотики тільки 

не ін’єкційно.  

Найчастіше неін’єкційним шляхом протягом останніх трьох місяців підлітки 

вживали канабіс, другий за популярністю – клей. Тільки канабіс, і більше нічого, 

вживає 11 з 26 підлітків. Загалом, в опитані підлітки зазначили про вживання таких 

речовин  неін’єкційно: 

 Канабіс – 24 згадки 

 Клей – 7 

 Спайси – 6 

 Амфетамін – 5  

 Сіль – 1  

 Галюциногени – 1 

 Гідазепам з алкоголем – 1. 

                                                           
1Детальна інформація – в Додатку 4. 
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Споживання одного та більше, ніж одного, виду психоактивних речовин. В 

Кременчузі трохи більше половини опитаних (15 з 26) практикує мультиспоживання 

психоактивних речовин, з них 11 вживає два види наркотиків, 4 – три види. Найбільш 

часті поєднання психоактивних речовин, які вживають опитані: 

 Канабіс + клей – 4 рази 

 Канабіс + спайси – 3  

 Канабіс + амфетамін – 2  

 Канабіс + амфетамін + спайси – 2 

 Канабіс + клей + «колеса» - 1  

 Канабіс + клей + сіль – 1.  

Один вид наркотиків вживає 11 осіб або 42% (в усіх випадках це канабіс). 

Способи отримання неін’єкційних наркотиків . Більшість способів отримання 

наркотиків пов’язані з друзями. Найчастіше називали варіанти «пригощали друзі» - 19 

відповідей та «купував у друзів» - 10 відповідей. Забирали через закладку – 5 відповідей, 

купували по телефону – 3 відповіді, пригощав партнер – 3 відповіді (2 дівчат та 1 

хлопець), по одному разу було названо спосіб «забирав через поштового оператора» та 

«самостійно вирощую та готую».  

Частота вживання неін’єкційних психоактивних речовин. Всі зазначили, що 

вживали протягом останнього місяця. Більшість вживає щотижнево – 11 підлітків – 3-4 

рази на тиждень, ще 11 – 1-2 рази на тиждень, 4 – 1-3 рази на місяць. 

Двоє з опитаних підлітків повідомило про випадки передозування протягом 

року, які вони пов’язують із вживанням алкоголю та канабісу.  

Всі опитані підлітки мають в  середньому біля 5 знайомих, які вживають 

неін’єкційні наркотики. Троє опитаних підлітків також мають одного-двох знайомих, 

котрі вживають ін’єкційні наркотики.  

 

Статеві стосунки. 

Про досвід статевих стосунків повідомило 24 підлітки з 26 (21 з 22 хлопців та 3 з 

4 дівчат), сексуальний дебют стався у віці 14,5 років. З цих 24 підлітків тільки 10 

кажуть, що завжди використовує презерватив, 5 – у більшості випадків, 6 – інколи, 1 – 

ніколи, 1 – не відповів на запитання. Під час останнього статевого контакту 

користувався презервативом 14 підлітків з 24, ще 10 – не користувалися або не 

пам’ятають. Таким чином, про ризиковані сексуальні практики (останній секс без 

презервативу) повідомляє 10 підлітків. Щодо того, де підлітки беруть презервативи, 

було згадано купування в аптеці – 18 разів, «беру у друга/знайомого» - 5 разів. Жодна з 

опитаних дівчат не була вагітною. 

Статевих партнерів за останній рік – від 1 до 11 у хлопців,  від 1 до 4 у дівчат. 

Постійних партнерів –  від 1 до 4 у хлопців (всього постійні партнери є у 15 хлопців), 1 

у дівчат (всього постійні партнери є у 3 дівчат). Випадкових партнерів – від 1 до 9 у 

хлопців (випадкові партнери були у 17 хлопців) та 2-3 у дівчат (випадкові партнери були 

у 2 дівчат).  Про комерційних партнерів не повідомлялося.   
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Більшість опитаних практикують вживання алкоголю, наркотиків або і й того, й 

іншого перед сексом. Є такі, які завжди роблять це завжди. Так, 23 з 26 опитаних 

вживають алкоголь перед сексом, 21 – наркотики, 15 – і те, й те.  

У 4 підлітків постійний партнер також вживає наркотики не ін’єкційно, один з 

цих чотирьох також вживає наркотики ін’єкційно.   

 

Використання смартфону та Інтернету. 

Власний смартфон є у 19 з 26 (73%) опитаних підлітків. 20 або 77% щодня 

користуються Інтернетом. Три чверті (20 або 77%) виходять в мережу зі смартфону, 

крім того, названо й інші способи виходу в мережу: домашній комп’ютер – 11, 

комп’ютер в інтернет-клубі – 8, безкоштовні точки Wi-Fi в кафе – 8, мобільний 

знайомих – 5.  

Використання Інтернету. Підлітки повідомили, що використовують Інтернет 

для пошуку інформації про наркотики або пошуку нових партнерів. Розподіл ствердних 

відповідей: 

Пошуку інформації про наркотики     9 

Пошуку/покупки наркотиків      6 

Обміну досвідом/враженнями про вживання наркотиків  5 

Знайомства/флірту/побачення      1 

Пошуку партнера для сексу      0 

Обміну досвідом/враженнями про сексуальні контакти  1 

Як видно з розподілу відповідей, підлітки досить часто використовують Інтернет 

для задоволення пов'язаних із наркотиками потреб (в тому числі купівлю наркотиків 

через інтернет), частіше, ніж для пошуку нових знайомств.  

Он-лайн ігри та ігри на гроші. Близько половини (14 з 26 або 54%) опитаних 

грає в он-лайн ігри, дев’ять з цих гравців також грає в он-лайн ігри на гроші, а загалом в 

азартні ігри (найчастіше в покер, а також в рулетку, кості, Аzino777) грає 11 підлітків 

(42%). Серед онлайнових ігор найбільшою популярністю користується Танки Онлайн – 

12 згадок, Дота та World of Tanks – по 7 згадок, інші – по 2-4 згадки.  

 

Проведення часу на сайтах та в соціальних мережах. Більше половини 

опитаних підлітків користуються соціальними мережами та популярними сайтами, 

детальніше в Табл.3. 

Табл. 3. Користування підлітків популярними сайтами та соцмережами 

 N, 

осіб 

% 

Instagram  15 58 

Vkontakte  18 69 

Viber  11 42 

YouTube  15 58 

Facebook  12 46 

Twitter  0 0 

 

В основному Інтернет використовують як для розваг та спілкування, так і  

для пошуку інформації. Детальніше в Табл. 4. 
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Табл. 4. Розподіл відповідей на запитання щодо мети використання Інтернету 

 N, 

осіб 

% 

Читаю, переглядаю сайти, шукаю iнформацiю тощо 17 65 

Дивлюся відео на YouTube 18 69 

Шукаю музику, відео, фільми 13 50 

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

Olx.ua 
8 31 

Спiлкуюся в Viber 13 50 

Спiлкуюся в Telegram 12 46 

Спiлкуюся в WhatsApp 2 8 

Спiлкуюся в Skype, FaceTime 3 12 

Спiлкуюся в iншому месенджерi 2 8 

Користуюся e-mail 2 8 

 

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 наведені в 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 
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SMS на мобільний  0 0 

Програма/додаток для смартфона 2 8 

Лист на електронну пошту (e-mail)  1 4 

Відеоролики в Інтернеті  8 31 

Онлайн-консультація спеціаліста/ів 6 23 

Телефон довіри, гаряча лінія 3 12 

На лекціях/бесідах в навчальному закладі  4 15 

Від волонтерів, соціальних працівників, які приходять до тебе та 

спілкуються з тобою 
10 39 

Від друзів 7 27 

Не хочу отримувати інформацію  2 8 

Як видно з розподілу відповідей, в цілому серед опитаних підлітків міста 

Кременчук досить низький рівень зацікавленості підлітків в отриманні інформації. 

Найбільш зручним каналом інформації для підлітків є живе спілкування з 

волонтерами/соціальними працівниками (10 ствердних відповідей), на другому місці – 

відеороліки в Інтернеті (8 відповідей). СМС та електронні листи – найменш цікаві для 

підлітків канали інформації. Онлайн-канали (додатки до смартфону) можуть бути 

цікавими лише для 2 з 26 осіб, і це дуже низький показник, що може свідчити про 
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складнощі потенційного втручання за допомогою мобільних додатків. Для отримання 

більш достовірної інформації це питання потребує подальшого вивчення.  

 

Резюме.  

В місті Кременчук всього опитано 26 підлітків, з них 22 хлопці та 4 дівчат. 

Середній вік опитаних – 16,7 років. 23 опитуваних навчаються, з них 2 – у школі,  5 – у 

школі-інтернаті, 11 – ПТУЗ, 4 – у технікумі, 1 – в інституті. 2 підлітків – працює, 2 – не 

зайняті ні роботою, ні навчанням.   

Під час опитування, не вдалося встановити контакт з підлітками, які 

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

психоактивні речовини тільки неін’єкційним способом. 11 підлітків (42%) вживає 

один вид наркотику (в усіх випадків це канабіс), 15 (58%) – два-три види наркотику. 

Найбільш поширені в місті психоактивні речовини серед опитаних – канабіс, клей, 

спайси, амфетамін. Частота вживання наркотичних речовин: 4 опитаних – 1-3 рази на 

місяць; 11 – 1-2 рази на тиждень: ще 11 – 3-4 рази на тиждень. У 2 підлітків були 

випадки передозування протягом року.  

Мають статеві стосунки – 24 підлітки з 26 (або 92%), 14 відповідли, що 

користувалися презервативами при останньому статевому контакті, решта – 10 – 

практикують ризиковану статеву поведінку (останній статевий акт без презервативу).   

Три чверті (19 або 73%) мають власний смартфон, 20 або 77% —   користуються 

інтернетом щодня. Підлітки часто кажуть про використання Інтернету для задоволення 

пов’язаних із наркотиками потреб (пошук, купівля тощо).  

Звертає на себе увагу наявність точок доступу до мережі (безкоштовні точки Wi-

Fi в кафе). З іншого боку, потенціал для онлайн-інтервенцій не надто високий – тільки 

двоє з 26 опитуваних згодні отримувати важливу інформацію через додатки у 

смартфоні. Це дуже низький показник, і для отримання більш достовірної інформації 

для подальших інтервенцій це питання потребує подальшого вивчення. 

 

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 (Кременчуцький міський Центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, ГО «Сім Доріг», БО «Світло надії», відділення у м. Кременчук). 

2. У разі необхідності необхідно спрямовувати підлітків до наркологічного 

диспансеру, шкірновенерологічного диспансеру, Центральної районної лікарні 

(кабінет «Довіра» та Клініка Дружня до Молоді), Міської лікарні (кабінет 

«Довіра» та Клініка Дружня до Молоді).  

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.  
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4. Використовувати потенціал навчальних закладів (гімназія №5, ліцей №4, 

спец.школа №10, ЗОШ № 1, 11, 16, 19, 28, професійний ліцей, школа-колегіум 

№25)  для роботи з підлітками, зокрема, ті приміщення, які вони готові надати.  

5. З начальними закладами, які не надали інформацію щодо можливостей співпраці 

(Коледж транспортної інфраструктури, медичний коледж ім. Литвиненка, 

Льотний коледж національного авіаційного ун-ту) доцільно провести додаткові 

зустрічі з метою з’ясувати їхню готовність до співпраці та наявні ресурси. 

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 ПТУЗ, технікуму. 

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

серед підлітків, але під час картування  була отримана інформація про наявність 

таких підлітків. Фахівцям НУО та партнерам у місті потрібно з’ясувати яким 

чином можна вийти на цю закриту групу та проводити інформаційно-

просвітницьку роботу з метою пояснення ризиків ін’єкційного споживання.  

8. Серед підлітків, які споживають неін’єкційно проводити роботу щодо 

недопущення переходу до ін’єкційного споживання психоактивних речовин. 

9. З огляду на те, що більшість опитаних мають досвід статевих стосунків, а частина 

з них практикують незахищені статеві контакти, потрібно проводити 

інформаційно-просвітницьку роботу з метою роз’яснення ризиків незахищених 

контактів та надавати доступ до презервативів. 

10. Значна частина підлітків готові отримувати важливу інформацію від волонтерів, 

соціальних працівників, тому за можливості потрібно організувати роботу в 

даному напрямку.  

 

 

 

 


