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У статтi зроблено спробу сформулювати актуальнi та посильнi
завдання для сучасного тверезницького руху в Українi, виходячи
з наявних реалiй. Здiйснено пошук i вивчення опублiкованих ма-
терiалiв за темою дослiдження; зроблено аналiз отриманих даних
та наявної ситуацiї з алкоголiзацiї нашого суспiльства та протидiї
цьому процесу. За отриманими даними визначено коло першочер-
гових завдань тверезницького руху в Українi на сучасному етапi.
Зроблено висновки з проведеної роботи та намiчено перспективи
подальших дослiджень з цiєї теми.

Ключовi слова: тверезницький рух; актуальнi завдання; тверезницька
дiяльнiсть

Появу тверезницького руху в Українi пiсля здобуття державної
незалежностi у 90-х роках ХХ столiття, як i певну його активiзацiю
на початку ХХI столiття, безперечно, слiд вважати позитивними
суспiльними тенденцiями. Проте, незважаючи на те, що цей рух
iснує, дiє i поширюється, вiн ще не став скiльки-небудь помiтною
суспiльною силою, здатною вагомо змiнити стан справ у нашому
суспiльствi. Навiть про його iснування до сьогоднi знають лише
окремi ентузiасти тверезого способу життя, проте практично нi-
чого не знають як iншi зацiкавленi особи, так i широкi прошарки
громадськостi.

Ця обставина спонукає до осмислення наявної ситуацiї та по-
становки нагальних завдань перед тверезницьким рухом, на най-
ближчу перспективу, як на рiвнi його керiвництва, так i дiяльностi
осередкiв на мiсцях.

Мета роботи — сформулювати невiдкладнi та посильнi зав-
дання для сучасного тверезницького руху в Українi, виходячи
з суспiльних потреб i наявних реалiй.
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Завдання роботи:

• здiйснити пошук i вивчення опублiкованих матерiалiв за те-
мою дослiдження;

• здiйснити аналiз отриманих даних та наявної ситуацiї з алко-
голiзацiї нашого суспiльства та протидiї цьому процесу;

• визначити коло першочергових завдань тверезницького руху
в Українi на сучасному етапi;

• зробити висновки з проведеної роботи та намiтити перспекти-
ви подальших дослiджень з цiєї теми.

Для проведення цього дослiдження широкий огляд наукових
праць на цю тему не проводився, оскiльки таких публiкацiй практи-
чно немає. Враховуючи це, в якостi вихiдних передумов довелося
обмежитися матерiалами, опублiкованими на попереднiх конферен-
цiях «Формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi»
[1–6]; оскiльки цей науковий форум є практично єдиним заходом, на
якому ентузiасти тверезницького руху ставлять подiбнi завдання та
шукають можливостi їхнього вирiшення. Враховуючи цю обставину,
ця робота не претендує на вичерпне висвiтлення питань, винесе-
них на розгляд; скорiше вона має за мету проаналiзувати наявну
проблему для того, щоб актуалiзувати її i запросити до широкого
обговорення як у колах фахiвцiв, так i серед iнших зацiкавлених
осiб та широких кiл громадськостi.

Проведене дослiдження полягало у вивченнi та аналiзi наявної
ситуацiї в Українi, як з вживанням алкоголю, так i станом справ,
з протидiї цьому соцiальному лиху, а також наявного досвiду ро-
боти з такої протидiї, i мало аналiтичний характер. Обмежений
обсяг публiкацiї не дозволяє навести всi мiркування, що дозволили
виокремити в якостi найважливiших намiченi завдання. Врахову-
ючи сучасну ситуацiю тотальної алкоголiзацiї нашого суспiльства,
недостатню дiєвiсть i нерозвиненiсть тверезницького руху, та вра-
ховуючи необхiднiсть його подальшого розвитку й поширення, слiд
вважати першочергово актуальними наступнi завдання.

1. Подальша розробка теоретичних основ тверезницької дi-
яльностi. Це завдання традицiйно перебуває поза полем ува-
ги керiвникiв тверезницького руху, тому слiд вiддати належне
О.Почекетi, який взявся за його розробку й iнiцiював розгляд
на минулорiчнiй конференцiї [4]. На жаль, небагато активiстiв
i прихильникiв тверезостi надають належну вагу цьому аспекту
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дiяльностi. Проте науковцям вiдомо, що до сьогоднi тверезницька
дiяльнiсть не має належного теоретичного обґрунтування, а без
його наявностi будь-якi докази не сприймаються всерйоз нi фахiв-
цями, нi урядовцями, нi широкими колами громадськостi.

Роботу в даному напрямку обов’язково потрiбно продовжувати,
незважаючи на нестачу досвiду, вiдсутнiсть не тiльки її фiнансува-
ння, але й взагалi будь-якої пiдтримки з боку владних структур,
як i громадськостi, а також нестачi фахiвцiв, якi могли би долучи-
тися до неї. Однак слiд визнати, що перспективи тверезницького
руху значною мiрою залежатимуть вiд успiхiв саме на цiй дiлян-
цi роботи, яку правомiрно вiднести до найскладнiших i найменше
розроблених.

2. Розширення тверезницького руху, розбудова його структу-
ри та залучення нових членiв. На сьогоднi до дiяльностi на мiсцях,
у всiх регiонах, залучено надто мало учасникiв, що унеможливлює
регулярну органiзацiю та проведення скiльки-небудь значних тве-
резницьких акцiй. Данi про кiлькiсний склад руху вiдсутнi, збором
i аналiзом таких даних нiхто досi не займався, а в рядi регiонiв
тверезницький рух взагалi не iснує. Це робить неможливим не
лише вiдстеження динамiки руху, але й планування всеможливих
акцiй за участю його членiв. Залучення нових учасникiв також не
проводиться, як i набiр волонтерiв для проведення масових акцiй.
Проте, доки протидiя тотальнiй алкоголiзацiї суспiльства залиша-
тиметься справою поодиноких ентузiастiв, не варто розраховувати
на скiльки-небудь помiтнi результати тверезницької дiяльностi. Ця
проблема була розглянута в однiй з попереднiх публiкацiй [2].

3. Налагодження спiвпрацi мiж тверезницькими органiзацi-
ями, для координацiї спiльної дiяльностi. В даний час в Українi
наявнi десятки тверезницьких органiзацiй, якi є не лише практично
у кожному обласному центрi, але й у бiльшостi великих населе-
них пунктiв. Проте нi облiком цих органiзацiй, нi вивченням їхньої
дiяльностi досi нiхто не займається, невiдомо навiть про те, яку
саме дiяльнiсть вони здiйснюють i скiльки з них дiє взагалi, а яка
кiлькiсть iснує лише на паперi. Виявити активно дiючi осередки
необхiдно, передусiм, для того, щоб налагодити спiвпрацю мiж ни-
ми: координувати дiяльнiсть, проводити спiльнi акцiї тощо. Адже
тiльки значним осередкам, зокрема всеможливим об’єднанням та-
ких органiзацiй пiд силу вирiшення значних завдань, що стоять на
сьогоднi перед тверезницьким рухом.
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4. Забезпечення PR-пiдтримки тверезницького руху. Для за-
безпечення пiдтримки як урядових структур, керiвникiв рiзних
рiвнiв, так i широких кiл громадськостi необхiдно продовжувати
i розвивати роботу з налагодження зв’язкiв з громадськiстю. Але
самi учасники тверезницького руху практично не займаються по-
пуляризацiєю його дiяльностi, не поширюють iнформацiю про свої
акцiї, не пропагують власнi цiлi та намiри тощо. Здiйснена ГО
«Твереза Україна» кiлька рокiв тому спроба видавати власну газету
не увiнчалася успiхом. Вiдповiдно, без налагодження цiєї дiлян-
ки роботи учасники руху не можуть розраховувати на пiдтримку
широких мас населення, а без забезпечення такої пiдтримки немож-
ливо розвивати i сам рух за утвердження тверезого способу життя.
Тому велику допомогу тут могли би надати журналiсти, таку мож-
ливiсть також було висвiтлено на минулорiчнiй конференцiї [6].
Ця дiлянка роботи в подальшому повинна стати об’єктом пильної
уваги як рядових членiв, так i керiвництва тверезницьких органiза-
цiй, оскiльки в умовах сучасного Iнформацiйного суспiльства така
ситуацiя є неприпустимою.

5. Налагодження роботи на мiсцях: створення груп iз подо-
лання алкогольного узалежнення (передусiм за методами А.Карра
та Г.Шичко). Найбiльшим упущенням тверезницького руху на сьо-
годнi слiд вважати вiдсутнiсть практичної роботи iз подолання
алкогольного узалежнення на мiсцях. Варто особливо вiдзначити,
що саме успiшне налагодження такої роботи сприятиме не лише
утвердженню самого руху, але й зростанню його популярностi, ви-
знанню, як фахiвцями так i громадськiстю, оскiльки свiдчитиме
про його дiєвiсть, а отже, потрiбнiсть суспiльству. Тiльки така
дiяльнiсть дозволить залучити як нових членiв, так i волонтерiв,
приверне увагу як преси, так i широких кiл громадськостi, до-
зволить здобути пiдтримку науковцiв, владних структур, i навiть
отримати певний полiтичний капiтал. Без налагодження дiєвої ро-
боти з подолання алкогольного узалежнення — що є також одним
iз найважливiших завдань руху — на нього неминуче чекає занепад
i подальша загибель. Саме суспiльна кориснiсть визначає жит-
тєздатнiсть будь-яких органiзацiй та iнших соцiальних структур,
тобто спроможнiсть задовольняти нагальнi суспiльнi потреби.

6. Налагодження профiлактичної тверезницької роботи
у школах. До найважливiших напрямкiв дiяльностi слiд вiднес-
ти також проведення профiлактичної роботи серед пiдростаючого
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поколiння, передусiм серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних за-
кладiв та студентiв ВНЗ.Дане питання було висвiтлено на однiй
з попереднiх конференцiй [1]; зокрема вiдзначалося, що без здiй-
снення ефективної профiлактики неможливо налагодити й iншi
дiлянки тверезницької роботи, передусiм, з подолання алкогольного
узалежнення. Адже зростання алкоголiзацiї нашого суспiльства,
яке спостерiгається протягом ряду десятилiть, стало можливим че-
рез вiдсутнiсть належної профiлактики поширення цього явища.
Його причини також були розглянутi в однiй з попереднiх публi-
кацiй [3]. Однак, така дiяльнiсть у даний час здiйснюється лише
силами поодиноких подвижникiв [5] i практично перебуває поза
полем дiяльностi тверезницьких органiзацiй.

7. Розробка i видання необхiдних навчально-методичних ма-
терiалiв для забезпечення тверезницької дiяльностi. На жаль,
навiть розробленi способи i методи, як профiлактичної антиалко-
гольної роботи, так i дiяльностi з подолання алкогольного узалеж-
нення, сьогоднi вiдомi лише вузькому колу фахiвцiв. Налагодити
необхiдну роботу на мiсцях часто складно саме через вiдсутнiсть
необхiдної лiтератури, з рiзних аспектiв тверезницької роботи. Без
налагодження систематичної роботи у цьому напрямку, залучення
фахiвцiв до написання необхiдних навчально-методичних посiбни-
кiв i їхнього видання, для забезпечення потреб тверезницького руху,
неможливо забезпечити i його розгортання у потрiбних масштабах.
Однак ця проблема також з числа тих, що не можуть бути вирiшенi
самотужки поодинокими ентузiастами.

8. Проведення наукових дослiджень для забезпечення рiзних
аспектiв дiяльностi. Для налагодження ефективної практичної
дiяльностi тверезницьких органiзацiй необхiдно налагодити про-
ведення першочергово важливих наукових дослiджень. Передусiм
це здiйснення соцiологiчних дослiджень, для з’ясування як по-
ширеностi вживання алкоголю, так i вивчення рiзних супутнiх
аспектiв цього явища. Не менш важливо налагодити дослiдження
для пошуку можливостей протидiї цьому суспiльному лиху, а також
з розробки, апробацiї та адаптацiї нових методiв подолання алко-
гольного узалежнення. Необхiдно також проводити дослiдження,
необхiднi для проведення ефективної пропаганди мети, завдань тве-
резницького руху та iдей тверезого способу життя, залучення нових
учасникiв, спiвпрацi з владою та iншими зацiкавленими особами,
розбудови руху та багато iнших.
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9. Лобiювання iнтересiв тверезницького руху на всiх рiвнях:
мiсцевому, обласному i державному. Будь-якi зусилля учасникiв
руху за тверезий спосiб життя виявляться малоефективними, якщо
цьому не сприятиме влада, на всiх рiвнях, до найвищого державного
включно. Тверезницький рух повинен отримати не лише належ-
ну пiдтримку держави, але й вiдповiдне юридичне забезпечення
всiх аспектiв своєї дiяльностi. Зараз ряд аспектiв такої дiяльностi
є фактично нелегальними, проте без ухвали вiдповiдних законiв
i постанов неможливо нi налагодити ефективну роботу всiх його
ланок, нi залучити необхiднi сили та ресурси. Розробка нормативної
юридичної бази створить таку можливiсть, що матиме наслiдком
створення сприятливих передумов для налагодження дiяльностi
i подальшого розростання тверезницького руху.

10. Налагодження мiжнародної спiвпрацi, передусiм через
встановлення контактiв iз аналогiчними органiзацiями за кордо-
ном. Як наша держава, суспiльство загалом, так i тверезницький
рух перебувають у станi адаптацiї до сучасних свiтових вимог. Тому
проводити роботу з поширення тверезого способу життя необхiдно
на належному рiвнi, з налагодженням i здiйсненням мiжнародної
спiвпрацi з аналогiчними органiзацiями за кордоном. Це дозволить
запозичувати, адаптувати i впроваджувати наявний свiтовий досвiд
такої роботи, брати участь у спiльних мiжнародних проектах, за-
лучати кошти на здiйснення дiяльностi тощо. А ще брати участь
у мiжнародних конференцiях, семiнарах, нарадах, симпозiумах,
налагодити обмiн досвiдом з колегами за кордоном i т. iн. Без нала-
годження такої спiвпрацi, у найближчiй перспективi, тверезницький
рух в Українi не матиме можливостi для поширення i розвитку.

Даним перелiком не вичерпується перелiк завдань тверезниць-
кого руху, проте, керуючись принципом необхiдного i достатнього
мiнiмуму, доцiльно ним обмежитися. Серед iнших, також важли-
вих завдань варто назвати наступнi: вивчення досвiду роботи,
як окремих органiзацiй та їхнiх осередкiв, так i найактивнiших
учасникiв, налагодження роботи з спiвузалежненими, формування
тверезницької свiдомостi дiтей, пiдлiткiв i молодi, залучення спон-
сорiв, зокрема. для налагодження видання навчально-методичної
лiтератури для шкiл та вищих навчальних закладiв та iн. Проте до
найважливiших завдань на майбутнє слiд вiднести перетворення
тверезницького руху на полiтичну силу, здатну впливати на стан
справ у країнi на найвищому, державному рiвнi.
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На завершення необхiдно вiдзначити, що кожен з означених
напрямкiв дiяльностi потребує окремої ретельної розробки, а кон-
троль над здiйсненням цiєї роботи має взяти на себе керiвництво
руху, зокрема «Тверезої України».

Висновок. Проведене аналiтичне дослiдження проблеми до-
зволяє сформулювати коло першочергових завдань тверезницького
руху, налагодження роботи над вирiшенням яких не тiльки матиме
наслiдком досягнення основних цiлей тверезницької дiяльностi, але
й сприятиме його змiцненню, популяризацiї i поширенню. У май-
бутньому передбачено здiйснити детальне дослiдження окремих
аспектiв цiєї теми.
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Задания трезвенного движения на современном
этапе
Юрий Владимирович ВИНТЮК
Национальный университет «Львовская политехника», Украина

В статье сделана попытка сформулировать актуальные и посильные
задания для современного трезвенного движения в Украине, исходя из
существующих реалий. Осуществлён поиск и изучение опубликованных
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материалов по теме исследования; сделан анализ полученных данных
и существующей ситуации с алкоголизацией нашего общества, а так-
же противодействия этому процессу. По полученным данным определён
круг первостепенных заданий трезвенного движения в Украине на сов-
ременном этапе. Сделаны выводы из проделанной работы и намечены
перспективы дальнейших исследований по данной теме.
Ключевые слова: трезвенное движение; актуальные задания; трезвенная
деятельность

Task of the sober movement at the present stage
Yurii V. VINTIUK
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The article attempts to formulate actual and controversial tasks for the
modern sober movement in Ukraine, based on existing realities. The search
and study of published materials on the subject of research was carried out;
the analysis of the received data and the present situation with alcoholism
of our society is made and counteraction to this process is made. According
to the obtained data, the circle of the first tasks of the sober Movement in
Ukraine at the present stage is determined. Conclusions of the work performed
and the prospects for further research on this topic are made.
Key words: sober movement; actual tasks; sobering activity
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Стратегiї зменшення споживання
алкоголю в Українi та у свiтi

Юлiя Миколаївна СОЛОХА
Коалiцiя громадських органiзацiй «За тверезу Україну», Україна
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У статтi виконано огляд прийнятих мiжнародними органiзацi-
ями стратегiй формування тверезого способу життя. Критично
проаналiзовано заходи, якими манiпулюють у ЗМI, такi як: «по-
будуйте безкоштовнi спортивнi майданчики i молодь перестане
вживати алкоголь», «не можна нiчого забороняти, це має зво-
ротнiй ефект — почнуть ще бiльше пити» тощо. Запропоновано
першочерговi кроки, якi необхiдно здiйснити в Українi для того,
аби дiйсно скоротити рiвень споживання алкоголю, в тому числi
i серед дiтей та молодi.

Ключовi слова: тверезiсть; антиалкогольна стратегiя; мiжнароднi
стратегiї боротьби проти алкоголю; реклама алкоголю; здоровий спосiб
життя; акцизи на алкоголь; цiни на алкогольнi напої; вплив реклами
на дiтей; споживання алкоголю; доступнiсть алкоголю

У Європейському планi дiй щодо скорочення шкiдливого спо-
живання алкоголю 2012–2020 йдеться про таке:

Країни, що активiзують свою антиалкогольну дiяльнiсть
в кiнцевому пiдсумку досягнуть значних переваг у виглядi
покращення здоров’я та благополуччя населення, пiдвищен-
ня рiвня зайнятостi та продуктивностi працi, бiльшої економiї
ресурсiв в секторi охорони здоров’я i соцiального забезпече-
ння, бiльшої рiвностi по вiдношенню до здоров’я та економi-
чного стану i бiльш високого рiвня соцiальної згуртованостi
та залучення всiх соцiальних груп у життя суспiльства [1].

Пiд активiзацiєю дiяльностi мається на увазi комплекс захо-
дiв, якi потрiбно вжити передусiм на нацiональному, зокрема на
законодавчому рiвнi для того, аби зменшити рiвень споживання
алкоголю серед населення та досягти усiх вищеописаних благ для
країни в цiлому.
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За даними Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я (ВООЗ),
у свiтi щороку вiд алкоголю помирає 3,3 млн осiб, що складає май-
же 6% вiд загального рiвня смертностi. Алкоголь спричиняє понад
200 видiв захворювань i призводить до погiршення стану здоров’я.
Вживання алкоголю у 25% є причиною передчасної смертностi
молодих людей у вiцi 20–39 рокiв. У європейському регiонi по-
над 40% проблем зi здоров’ям та передчасної смертностi викликанi
курiнням, вживанням алкоголю та дорожньо-транспортними при-
годами (ДТП), що, у свою чергу, дуже часто пов’язано з керуванням
автомобiлем у нетверезому станi.

Цiкаво, що у вищезазначеному Планi дiй 2012–2020 визнає-
ться, що зовнiшнi негативнi чинники вiд вживання алкоголю та
матерiальнi збитки вiд шкiдливого споживання алкоголю, в т. ч.
i зловживання ним, бiльш суттєвi, нiж, скажiмо, вiд курiння, в то-
му числi i пасивного, а також набагато перевищують негативнi
наслiдки й витрати, пов’язанi з вживанням заборонених наркотикiв.

Розумiючи увесь тягар шкоди, яку спричиняє алкоголь не лише
на рiвнi однiєї країни, але i в глобальному контекстi, ВООЗ за-
пропонувала 10 комплексних напрямiв нацiональних полiтик, якi
потрiбно вжити країнам для ефективного зменшення рiвня шко-
ди, спричиненої споживанням алкоголю [2]. Пропонуємо коротко
зупинитися на кожнiй з них:

1. Лiдерство, iнформованiсть та прихильнiсть. На цьо-
му етапi потрiбно розробити та посилити iснуючi нацiональнi та
регiональнi стратегiї країн, плани дiй та заходи, спрямованi на
зменшення споживання алкоголю. Необхiдно також створити або
визначити iнституцiю, яка буде вiдповiдальна за виконання нацiо-
нальної стратегiї, полiтик та впровадження вiдповiдних заходiв.
Координацiя дiй разом з iншими секторами, забезпечення широкого
доступу до iнформацiї та ефективних програм навчання й форму-
вання суспiльної думки щодо шкоди вiд вживання алкоголю мають
здiйснюватися на цьому рiвнi. Для того щоб забезпечити стiй-
ку дiяльнiсть, реалiзацiю зазначених полiтик та заходiв необхiдне
лiдерство, полiтична воля та прихильнiсть темi.

2. Вiдповiднi заходи служб охорони здоров’я. Цi служби
повиннi займати центральну роль у наданнi iндивiдуальної до-
помоги тим, хто вживає алкоголь; здiйснювати профiлактику та
лiкування осiб i їх родин, що пiддаються ризику чи страждають
порушеннями, викликаними вживанням алкоголю; iнформувати
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суспiльство про шкоду алкоголю та сприяти мiсцевим спiльнотам
у протидiї його вживанню, а також охоплювати i мобiлiзовувати
широке коло учасникiв за межами сфери охорони здоров’я. Для
того, щоб служби охорони здоров’я були ефективними, держава має
забезпечити належне фiнансування та пiдтримку.

3. Дiї за мiсцем проживання. Передбачають пiдтримку
мiсцевих спiльнот з боку органiв державної влади, розширення їх
прав та можливостей для того, аби вони могли ефективно викорис-
товувати накопиченi знання в напрямку скорочення споживання
алкоголю шляхом змiни не стiльки iндивiдуальної поведiнки, скiль-
ки колективної на мiсцевому рiвнi. При цьому, органи мiсцевої
влади повиннi мати можливiсть розробляти та впроваджувати мунi-
ципальнi програми, стратегiї, спрямованi на протидiю споживання
алкоголю, бути орiєнтованi в тому числi i на групи пiдвищеного
ризику, розширювати партнерськi зв’язки та залучати до спiвпрацi
громадськi органiзацiї, а також здiйснювати мобiлiзацiю мiсцевого
населення з метою недопущення продажу алкоголю неповнолiтнiм
та створення вiльного вiд алкоголю простору.

4. Полiтика та контрзаходи, спрямованi на недопущен-
ня керування транспортним засобом у станi алкогольно-
го сп’янiння. Стратегiї, направленi на запобiгання керуванню
транспортним засобом у нетверезому станi повиннi передбачати
створення безпечного середовища, бути орiєнтованi на скорочення
вiрогiдностi перебування в нетверезому станi за кермом та зменши-
ти, як ймовiрнiсть, так i шкоду вiд наслiдкiв аварiй. Серед основних
полiтик на цьому етапi визначають наступнi: встановлення на за-
конодавчому рiвнi граничної норми допустимого вмiсту алкоголю
в кровi (чим нижчим вiн буде, тим краще); створення на доро-
гах пунктiв перевiрки тверезостi водiїв та проведення вибiркового
тестування; (тимчасове) позбавлення водiйських прав; запровадже-
ння програм обов’язкового навчання, консультування i, за необхiд-
ностi, лiкування водiїв; проведення iнформацiйно-просвiтницьких
кампанiй, орiєнтованих, зокрема i на конкретнi цiльовi групи тощо.

5. Доступнiсть алкоголю. Фахiвцi ВООЗ вважають, що до-
ступнiсть алкогольних напоїв з комерцiйною метою спонукає до
змiни соцiальних i культурних норм поведiнки серед населення та
сприяє створенню умов для вживання алкоголю. Для того, аби
цього не допустити, потрiбно вжити ряд заходiв, серед яких видi-
ляють наступнi: введення системи лiцензування роздрiбної торгiвлi
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або державної монополiї, орiєнтованої на дотримання iнтересiв
охорони здоров’я; регулювання кiлькостi та мiсць розташування
торговельних пунктiв, часу та мiсць продажу, форм роздрiбного
продажу, а також роздрiбного продажу в конкретних мiсцях чи
в рамках проведення певних заходiв; встановлення вiку для про-
дажу та споживання алкоголю; прийняття полiтик, спрямованих
на недопущення продажу особам у станi алкогольного сп’янiння
та неповнолiтнiм; запровадження вiдповiдальностi за порушення
продавцiв та осiб, якi їх обслуговують; здiйснення заходiв щодо
недопущення незаконного продажу та обiгу алкоголю тощо.

6. Маркетинг алкогольних напоїв. Пiд маркетингом, в пер-
шу чергу, розумiється реклама та просування алкоголю рiзними
способами, в тому числi й через спонсорство спортивно-культурних
заходiв, використання методiв прихованої реклами, надсилання
електронних листiв, смс-повiдомлень, рекламу у соцмережах та под-
кастинги. Маркетинг спрямований на широкий загал, тобто як на
потенцiйних споживачiв, серед яких зазвичай є дiти та молодь, так
i дiючих. Часто алкогольнi компанiї прив’язують вживання алко-
голю до спорту, культури, ототожнюючи його iз запорукою успiху.
Саме тому важливо здiйснювати заходи, що обмежують маркетинг.
До таких заходiв належать: регулювання контенту та об’ємiв мар-
кетингу, регулювання прямого та непрямого маркетингу в ЗМI,
запровадження обмежень та заборон на рекламу й спонсорство,
регулювання маркетингу в соцмережах, розробка та запровадження
ефективних систем нагляду за маркетингом алкоголю тощо.

7. Цiнова полiтика. Доведено, що споживачi, включаючи
молодь та тих, хто вживає алкоголь у великих дозах чутливi до
цiнових змiн. Високi цiни забезпечують скорочення споживання
серед неповнолiтнiх, протидiють переходу до вживання алкоголю
у великих кiлькостях чи навiть епiзодичного вживання у великих
кiлькостях, а також впливають на вподобання споживачiв. Саме
тому ця стратегiя вважається однiєю iз найефективнiших стратегiй,
здатних суттєво вплинути на скорочення споживання алкогольних
напоїв. Створення системи оподаткування алкоголю разом з ефе-
ктивним механiзмом правозастосування цiєї системи, регулярний
перегляд податкiв i цiн згiдно iнфляцiї, запровадження заборони на
проведення рiзного роду акцiй, що стимулюють купiвлю алкоголю,
продажiв зi знижками, встановлення мiнiмальних цiн тощо — всi цi
заходи дозволять зменшити рiвень споживання.
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8. Скорочення негативних наслiдкiв вживання алкого-
лю та алкогольної iнтоксикацiї. До цього напряму належить:
регулювання умов споживання алкогольних напоїв, щоб зменши-
ти можливi випадки насильства та агресивної поведiнки; надання
необхiдної допомоги особам у станi алкогольної iнтоксикацiї; мар-
кування на напоях про шкоду вживання алкоголю; впровадження
i регулювання вiдповiдальностi для осiб, якi продають алкоголь
нетверезiй людинi, доводячи її до стану iнтоксикацiї тощо.

9. Скорочення впливу на здоров’я населення алкоголь-
них напоїв, що виробленi незаконно або неорганiзованим
сектором. Оскiльки незаконно виробленi алкогольнi напої можуть
мiстити бiльш високий рiвень етанолу чи бути насиченi токсични-
ми речовинами, такими як метанол, i мати вiдповiднi негативнi
наслiдки для здоров’я споживачiв, необхiдно на державному рiвнi
здiйснювати контроль за нелегальним виробництвом таких напоїв.
Для цього потрiбно: здiйснювати якiсний контроль за виробни-
цтвом та розподiлом алкогольних напоїв; регулювати незаконно
вироблений алкоголь та включити його до системи оподаткування;
запровадити ефективну систему контролю та правозастосування;
розробити систему вiдстеження незаконно виробленого алкоголю;
пояснювати населенню можливi наслiдки вiд вживання незаконно
виробленого алкоголю тощо.

10. Монiторинг та епiднагляд на мiсцевому, нацiонально-
му та мiжнародному рiвнях необхiднi для здiйснення контролю за
масштабами шкоди, спричиненої алкоголем та тенденцiями в цiй
царинi, посилення iнформацiйно-просвiтницької дiяльностi, форму-
вання полiтики та оцiнки ефективностi заходiв, що приймаються.
При цьому систематичний та постiйний збiр, обробка та аналiз
даних, своєчасне поширення iнформацiї та зворотнiй зв’язок з осо-
бами, якi формують полiтику, та iншими зацiкавленими сторонами
повиннi бути невiд’ємною частиною будь-якої полiтики та заходiв
зi скорочення споживання алкоголю.

Саме комплексний пiдхiд до вирiшення проблеми i буде найкра-
щим стимулом для зменшення рiвня споживання алкоголю. Варто
зауважити, що всi перелiченi вище напрямки полiтик були розро-
бленi на основi ґрунтовних дослiджень та досвiду багатьох країн
свiту, перш нiж вони були запропонованi пiд час проведення 63-
ї сесiї Всесвiтньої асамблеї охорони здоров’я в якостi Глобальної
стратегiї зi скорочення шкiдливого споживання алкоголю.
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Проте це зовсiм не означає, що одна стратегiя без iншої не буде
дiяти. Впровадження кожного вищезазначеного напряму дiяльностi
також буде мати ефективнiсть, однак можливо не в тих масштабах,
якi мiг би мати комплексний пiдхiд на державному рiвнi.

Цiкаво, що мiжнародна спiльнота не говорить лише про пропа-
гування здорового способу життя i вiдкриття безкоштовних спор-
тивних майданчикiв. Так, це робити необхiдно, проте не лише цi
фактори є визначальними у скороченнi споживання алкоголю. Та-
кий напрямок може бути одним iз, але не виключно єдиним, як
дехто намагається це представити.

Як в Українi продовжити тенденцiю до зменшення
рiвня споживання алкоголю?

Пiсля огляду рекомендацiй ВООЗ, логiчно було б розгляну-
ти контекст України та запропонувати першочерговi кроки, якi
необхiдно вжити на державному рiвнi для того, щоб суттєво змен-
шити споживання алкоголю. Спробуємо запропонувати ряд таких
першочергових завдань.

Стратегiя

Варто зауважити, що Українi бракує полiтичної волi з боку
влади провадити комплексну та цiлеспрямовану полiтику задля за-
хисту громадського здоров’я i скорочення споживання алкогольних
напоїв. Свiдченням цьому є постiйнi лобiстськi намагання з боку
алкогольної iндустрiї не допустити пiдвищення акцизiв на алкоголь,
повернути рекламу, зокрема, пива, обходити чинне законодавство
щодо реклами та спонсорства й забезпечити сприятливi умови для
розвитку свого бiзнесу на теренах України.

Крiм того, наша держава досi не має Стратегiї, яка базувалася б
на рекомендацiях ВООЗ та досвiдi iнших країн i мiстила б конкретнi
кроки задля скорочення рiвня вживання алкоголю та збереження
людських життiв. Адже наявнiсть державної стратегiї, що, в тому
числi, передбачає фiнансування з державного бюджету, могла б бу-
ти свiдченням серйозних намiрiв з боку держави зменшити тягар та
наслiдки вiд споживання алкоголю, яких Україна зазнає регулярно.
Стратегiя задає вектор, передбачає серйозний пiдхiд та покладає
зобов’язання на вiдповiдальних за її впровадження. Бiльш того,
саме наявнiсть такої стратегiї та її впровадження дозволяє дося-
гнути кiнцевої мети. Вiдсутнiсть такого стратегiчного документу
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свiдчить про неготовнiсть i незацiкавленiсть влади системно дiяти
в напрямку захисту громадського здоров’я.

Зменшення доступностi алкоголю

Не стратегiєю єдиною... В умовах, коли вiдсутня полiтична
воля, лiдерство, необхiдне для просування змiн, i, зокрема, цiле-
спрямована стратегiя, маємо визначитися з тими кроками, засто-
сування яких дозволить i надалi скорочувати рiвнi споживання та
смертностi. За даними ВООЗ за 2016 р., наша країна знаходиться
на 10 мiсцi серед європейських країн по споживанню алкоголю.
В Українi споживають 12,8 л. чистого спирту на душу населення
особи у вiцi старше 15 рокiв [3]. Ми входимо у ТОП-10 країн Європи
з найвищим рiвнем споживання алкоголю. Це означає, що для нашої
країни проблема досi нагальна i її вирiшенням потрiбно займатися
системно.

Починаючи з 2010 року в окремих мiстах України були прийня-
тi мiсцевi рiшення, що передбачали заборону продажу алкогольних
напоїв у нiчний час. Iнiцiатива походила як «знизу»: мiсцевi жи-
телi писали скарги та пiдписували петицiї до органiв мiсцевого
самоврядування з вiдповiдними вимогами, так i з боку мiсцевої
влади, яким вдавалося прийняти вiдповiднi рiшення. Такi рiшення
були затвердженi органами мiсцевого самоврядування (ОМС) що-
найменше у 14 мiстах, таких як: Кременчук, Хмельницький, Львiв,
Iвано-Франкiвськ, Богуслав, Кам’янське, Тернопiль, Чернiгiв, Київ,
Суми, Кiцман, Ужгород, Мукачево, Житомир тощо.

Проте, Законом України №1824–17 вiд 21.01.2010 року поло-
ження статтi 15–3 Закону України «Про державне регулювання
виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, ал-
когольних напоїв та тютюнових виробiв» щодо заборони продажу
«в iнших мiсцях, визначених органами мiсцевого самоврядуван-
ня» було замiнено та викладено в наступнiй редакцiї: «На час
проведення масових заходiв сiльськi, селищнi та мiськi ради в ме-
жах вiдповiдної адмiнiстративної територiї можуть заборонити або
обмежити продаж пива (крiм пива у пластиковiй тарi), алкоголь-
них, слабоалкогольних напоїв та курiння тютюнових виробiв».

В результатi органи мiсцевого самоврядування втратили пра-
во забороняти продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробiв
у визначених ними мiсцях. Таке положення законодавства, зокре-
ма, стало причиною скасування судами рiшень мiсцевих рад щодо
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обмеження, заборони торгiвлi алкогольними та тютюновими виро-
бами (Рiшення Одеської мiської ради №1905-VI вiд 19.04.2012 р. та
iншi). По факту це означає, що суди скасували вiдповiднi рiшення
i бiльшiсть з них мiстять рекомендацiйний характер. Щоправда
у деяких мiсцевих радах рiшення приймаються по-новому, щоб
вiдстояти можливiсть регуляцiй в нiчний та ранковий час, однак
ефекту вiд того досить небагато.

Ми бачимо, що значна частина суспiльства, включно з мiсцевою
владою, розумiє важливiсть таких заборон. Адже, обмеження на
продажi у нiчний час скорочують рiвень споживання, особливо ви-
падки спонтанної купiвлi алкоголю, а також позитивно впливають
на зменшення рiвня злочинностi, що скоюється у станi алкогольного
сп’янiння вночi. В тих мiстах, де такi заборони тривали певний час,
люди констатують зменшення випадкiв нiчних нетверезих компа-
нiй, що порушують громадський спокiй. Вбачається, що для того,
аби врегулювати це питання в iнтересах захисту громадського здо-
ров’я, потрiбно встановити на рiвнi закону право ОМС додатково
встановлювати обмеження на продажi в нiчний час або ж встано-
вити чiтку заборону у визначений час продавати алкоголь по всiй
країнi. Така iнiцiатива чiтко пiдпадає пiд вищеописану стратегiю
ВООЗ №5 «Доступнiсть алкогольних напоїв».

Крiм того, така iнiцiатива — позитивна практика багатьох
європейських i свiтових країн. Так, наприклад, обмеження щодо
часу та мiсць продажу алкоголю дiють у таких країнах як Фран-
цiя, Iрландiя, Швецiя, Норвегiя, Фiнляндiя, Iталiя, Iзраїль, Латвiя,
Литва, Португалiя, Iндонезiя, в окремих штатах США, Канади та
Австралiї.

Цiнова полiтика

Щороку в Українi перед прийняттям Бюджету на наступний
рiк переглядаються ставки акцизного податку на пiдакцизнi това-
ри. Як показує досвiд України, в тi роки, коли алкогольнi акцизи
пiдвищувалися бiльше, нiж на рiвень iнфляцiї, рiвень споживання
i продажу алкогольних напоїв зменшувався, причому знижувався
i рiвень смертностi вiд причин, напряму пов’язаних зi споживанням
алкоголю. Це також дозволяє наповнювати державний бюджет.

Так, згiдно даних державної статистики, у 2014 р. в Українi зро-
сли цiни на алкоголь. I якщо у 2013 р. рiвень алкогольної смертностi
в Українi сягав — 11181 особи, то у 2014 р. — 10442 осiб, у 2015 р. —
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9052 осiб, а у 2016 р. — 8631 особи. Вiдповiдне зниження показникiв
смертностi вiдбулося i за показниками алкогольної кардiомiопатiї
(з 4203 осiб у 2013 р. до 3161 особи у 2016 р.), алкогольної хвороби
печiнки (з 1895 осiб у 2013 р. до 1515 осiб у 2016 р.) та отруєння
алкоголем (з 3451 особи у 2013 р. до 2734 осiб у 2016 р.). Данi вказанi
без урахування АР Крим, Донецької та Луганської областей). От-
же, якби пiдвищення акцизiв збiльшувало масштаби нелегального
ринку, а вiдповiдно i «неякiсного» виробництва алкоголю, як це
стверджують тi, хто лобiює iнтереси алкогольного ринку, то рiвень
захворювань i смертностi збiльшувався б. Однак, ми бачимо, що
насправдi цього не вiдбувається.

Данi, акумульованi з Держстату завiдувачем сектору контро-
лю над тютюном Українського iнституту стратегiчних дослiджень
МОЗ України Костянтином Красовським, по споживанню легально-
го алкоголю (виробництво + iмпорт — експорт) на душу населення
особами у вiцi старше 15 рокiв свiдчать про зменшення споживання
алкоголю i виглядають наступним чином:

2013 2014 2015 2016
Алкоголь (100%) 7,9 л 6,9 л 5,8 л 5,7 л

мiцнi напої 9,7 л 7,6 л 6,6 л 6,3 л
пиво 65,7 л 63,8 л 52,5 л 48,7 л
вино 4,0 л 3,2 л 2,6 л 4,0 л

Слабоалкогольнi напої 2,9 л 2,8 л 2,5 л 2,2 л

Прикладом того, що пiдвищення акцизiв на алкоголь дозволяє
суттєво наповнювати бюджет країни, слугують данi державного
казначейства, якi показали, що за 2016 р. до державного бюдже-
ту України вiд акцизiв на алкогольнi напої надiйшло 12,6 млрд.
гривень, що на 3,3 млрд. бiльше, нiж за вiдповiдний перiод 2015 ро-
ку. У 2016 роцi надходження до державного бюджету вiд акцизiв
на алкогольнi напої суттєво перевищують надходження у 2012–
2015 роках: так, наприклад, якщо у 2012 р. надходження становили
8,05 млрд. грн, то у 2016 р. 12,6 млрд. грн.

Аналiз даних починаючи з 2012 р. показує, що надходження
до державного бюджету значно зростали лише у 2014 та 2016 рр.,
коли було суттєво пiдвищено ставки акцизiв на алкогольнi напої.
При цьому, у 2016 р. надходження вiд акцизiв на лiкеро-горiлчану
продукцiю зросли на 20%, на виноробну — на 35%, на пиво — на
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74%. Зростання надходжень до бюджету вiд акцизiв вiдбулося при
зменшеннi обсягу продажiв алкоголю, зокрема горiлки на 11% та
пива на 7%.

Отже, досвiд України переконливо доводить дiєвiсть цiнової
полiтики. Як вже зазначалося, високi цiни запобiгають початку ран-
нього споживання алкоголю, спонукають тих, хто вживає алкоголь
пити менше, або вiдмовитися взагалi, що у свою чергу стає запо-
рукою зменшення виробництва алкогольних напоїв, наповнюють
держбюджет та в цiлому дозволяють запобiгти захворюванням та
раннiй смертностi. При цьому, виробництво нелегального алкоголю
не є настiльки масштабним, яким його намагаються зобразити, щоб
не допустити чергового пiдвищення акцизiв.

На думку автора, це означає, що уряд України має щороку
пiдвищувати акцизи, вище, нiж на рiвень iнфляцiї, щоб i державний
бюджет наповнювати, i захищати громадське здоров’я.

Реклама та спонсорство

Починаючи з 1 липня 2015 року пиво на законодавчому рiвнi
в Українi було прирiвняне до алкогольних напоїв. З того часу на
рекламу та просування цього напою розповсюджуються обмеження,
що регулюють алкоголь як такий. Так, згiдно статтi 22 ЗУ «Про
рекламу» алкогольнi напої, в т. ч. i пиво забороняється рекламу-
вати: на радiо й телебаченнi з 6 до 23:00; в усiх друкованих ЗМI
(крiм спецiалiзованих видань); за допомогою заходiв рекламного
характеру; засобами внутрiшньої та зовнiшньої реклами; на вiдстанi
менше нiж 300 метрiв вiд територiї шкiл, дитячих садкiв та iнших
навчальних закладiв; розповсюдження та продаж будь-яких товарiв
iз зображенням бренду (торгової марки) виробника тощо [4].

Реклама з метою залучення споживачiв, зокрема нових, —
головний маркетинговий iнструмент алкогольної iндустрiї, у виро-
блення якого остання вкладає мiльйоннi бюджети. Дешева цiна —
другий такий iнструмент. Обидва цi iнструменти у поєднаннi дозво-
ляють виробникам алкоголю отримувати надприбутки, при цьому
ефективно залучаючи споживачiв, зокрема серед дiтей та молодi.
Саме тому будь-якi обмеження, що пропонуються на законодавчому
рiвнi по вiдношенню до цiни та реклами i спонсорства завжди нара-
жаються на шалений спротив з боку лобiстiв алкогольної iндустрiї,
якi всiляко намагаються їх не допустити. Полiтика пивних компанiй
не виключення цьому. Вони приваблюють молодь шляхом дешевих
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цiн на свiй напiй, а також за допомогою реклами унормовуючи
вживання пива як такого. З липня ж 2015 року пряма реклама пива
була заборонена з 6 ранку до 23 години вечора.

Важливо пiдкреслити, що таке обмеження на рекламу є час-
тковим. Крiм того, 24 години на добу алкогольним компанiям
дозволяється спонсорство. Через недосконалiсть чинного законо-
давства, що регулює це поняття та вiдверте небажання алкогольних
компанiй дотримуватися чинного законодавства, вони продовжу-
ють обходити закон та рекламувати свою продукцiю.

За результатами соцiологiчного опитування в межах мiжнаро-
дного проекту ВООЗ «Здоров’я та поведiнковi реакцiї учнiвської
молодi — 2014», серед напоїв, якi вживають дiти раз на тиждень —
пиво та слабоалкогольнi напої. В Українi споживання алкоголю
починається вже в 11 рокiв.

Досвiд європейських країн. За даними звiту Європейської
комiсiї реклама алкогольних напоїв (включаючи вино i пиво) повнi-
стю заборонена на телебаченнi i радiо в таких країнах як Францiя,
Норвегiя i Швецiя.

Так, за даними ВООЗ, у Францiї, де рекламу алкоголю було
заборонено ще у 1991 роцi, споживання алкоголю на душу насе-
лення зменшилося з 16 лiтрiв на душу населення старше 15 р.
в 1990 роцi до 11,5 лiтрiв у 2007 роцi. Норвегiя та Швецiя наприкiн-
цi 2000-х рокiв мали найнижчi показники споживання алкоголю:
менше 7 лiтрiв на душу населення старше 15 рокiв при тому, що
середнiй показник для Європи складав майже 11 лiтрiв. У 1992 роцi
Україна та Францiя мали практично однаковi показники смертностi
вiд цирозу печiнки (розвиток якого найчастiше зумовлений вживан-
ням алкоголю): 16 на 100 тисяч населення, у 2004 роцi у Францiї цей
показник зменшився до 11, а в Українi — зрiс до 36. У Норвегiї та
Швецiї цей показник останнiми роками дорiвнює лише 5, тодi як
середньоєвропейський рiвень — це 20 смертей вiд цирозу печiнки
на 100 тисяч населення.

Дослiдження показують прямий взаємозв’язок мiж впливом
реклами алкоголю, в тому числi у мiсцях його продажiв, та поча-
тком його споживання пiдлiтками [5]. Дванадцятирiчнi пiдлiтки, якi
в опитуваннi мали найвищi показники нараженостi на алкогольну
рекламу, через рiк пiсля опитування починали вживати алкоголь
на 50% частiше, нiж тi пiдлiтки, якi мали найнижчi показники
нараженостi на алкогольну рекламу. Дванадцятирiчнi, якi мають
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рекламну продукцiю вiд алкогольного виробника або хотiли б отри-
мати мають на 77% бiльше шансiв почати пити на рiк пiзнiше.

Отож, для того, аби алкогольнi компанiї припинили обходити
недосконало виписанi норми в чинному законодавствi i перестали,
по сутi, рекламувати свою продукцiю, необхiдно уточнити форму-
лювання спонсорства та обмежити його на рiвнi закону.

Отже, як ми бачимо, запропонованi та вищеописанi стратегiї
добре зарекомендували себе та знайшли своє пiдтвердження не
лише в iнших країнах Європи та свiту, але й добре працюють
в Українi. Саме тому можна зробити висновок, що вищеописанi
та запропонованi автором кроки дозволять i надалi продовжувати
позитивну тенденцiю до зменшення рiвнiв споживання алкоголю,
передчасної смертностi та захистити дiтей i пiдлiткiв вiд популяри-
зацiї алкогольних напоїв.
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Стратегии по сокращению потребления алкоголя
в Украине и в мире
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Коалиция общественных организаций «За трезвую Украину», Украина

В статье выполнен обзор принятых международными организа-
циями стратегий формирования трезвого образа жизни. Критически
проанализированы меры, которыми манипулируют в СМИ, такие как:
«постройте бесплатные спортивные площадки и молодёжь перестанет
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употреблять алкоголь», «нельзя ничего запрещать, это даст обратный
эффект — начнут ещё больше пить» и другие. Предложено первоочере-
дные шаги, которые необходимо осуществить в Украине для того, чтобы
действительно сократить уровень потребления алкоголя, в том числе
и среди детей и молодёжи.
Ключевые слова: трезвость; антиалкогольная стратегия; международные
стратегии борьбы против алкоголя; реклама алкоголя; здоровый образ жизни;
акцизы на алкоголь; цены на алкогольные напитки; влияние рекламы на
детей; потребления алкоголя; доступность алкоголя

Review of strategies to reduce alcohol consumption
in Ukraine and in the world
Yulia M. SOLOKHA
Coalition of NGOs “For Sober Ukraine”, Ukraine

The article reviews the strategies adopted by international organizations
to create a sober lifestyle. Critically analyzed are the measures manipulated
in the media, such as: “Build free sports grounds and young people will stop
drinking alcohol”, “You can not forbid anything, it should have the opposite
effect — they will start drinking more” and others. Proposed priority steps
that need to be implemented in Ukraine in order to really reduce the level of
alcohol consumption, including among children and young people.
Key words: sobriety; antialcoholic strategy; international strategies for combating
alcohol; advertising alcohol; healthy lifestyle; excises on alcohol; prices for alcoholic
beverages; the impact of advertising on children; alcohol consumption; availability
of alcohol
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Стаття мiстить огляд основних причин, наслiдкiв та впливу вжи-
вання алкоголю на органiзм неповнолiтнiх. Розглядаються прiори-
тетнi напрямки та особливостi проведення профiлактичної роботи,
щодо запобiгання вживанню алкогольних напоїв неповнолiтнiми.
Ключовi слова: психологiчна профiлактика; вживання алкоголю;
неповнолiтнi

Сьогоднi в Українi вiдмiчається погiршення ситуацiї зi станом
здоров’я неповнолiтнiх. Спостерiгається збiльшення молодих лю-
дей, якi вживають алкоголь, що негативно впливає на їх фiзичне та
психологiчне здоров’я, вiдносини в родинi та в соцiумi [2].

Значна кiлькiсть розмаїття алкоголю, так званих «наливайок»,
виготовлення спиртних напоїв домашнiм або кустарним шляхом,
незаконна торгiвля в кiосках — все це сприяє зростанню споживання
алкоголю серед неповнолiтнiх та молодi. Також причинами такої
ситуацiї є вiльний доступ до алкоголю та iнших шкiдливих речовин
(тютюну, наркотикiв та iн.).

Розглядаючи алкоголiзм неповнолiтнiх, видiляють декiлька
факторiв:

а) соцiально-психологiчний;
б) психологiчний фактор;
в) фактор особистостi неповнолiтнього.

Дитина в десятирiчному вiцi наполегливо вчиться, виявляє
бажання до розвитку своїх розумових здiбностей та своєї iндивi-
дуальностi. Вона має уявлення, для чого необхiдно вчитися, та
має здатнiсть до навчання. Якщо до дитини добре вiдносяться, не
сварять, дитинi подобається перебування в школi, комфортно та
затишно в родинi, то їй продовжує подобатись процес навчання,
вона вiдвiдує рiзноманiтнi гуртки, вiльний час проводить з одно-
лiтками та з родиною. Але iснують фактори, якi впливають на
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вживання алкоголю неповнолiтнiми, якi живуть в благополучних
сiм’ях, а саме: соцiальнi групи, iнтерес пiзнати нове, спробувати
новi вiдчуття, здатися дорослим серед однолiткiв.

Дiти з групи ризику (неблагополучнi сiм’ї, неповнолiтнi чиї
рiднi зловживають алкоголем, батьки-наркомани, неповнолiтнi, якi
мають притягнення до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповi-
дальностi), в такому вiцi починають розумiти неблагополучнiсть
сiм’ї, в якiй вони живуть i вони починають вiдчувати себе неповно-
цiнними. Неповнолiтнi з групи ризику, або як їх ще називають «дiти
з асоцiальною поведiнкою», починають вживати алкоголь та при-
ймати iншi психотропнi речовини. Таким чином вони намагаються
отримати задоволення, яке включає в себе: швидке вирiшення проб-
лем, завоювання певного статусу чи авторитету серед однолiткiв,
або тимчасове вiдсторонення вiд життєвих труднощiв.

Традицiйнi мiсця проведення дозвiлля неповнолiтнiми — це
рiзноманiтнi гуртки, спортивнi секцiї, але, на жаль, вони не кож-
ному доступнi. Тому неповнолiтнi для проведення вiльного часу
обирають занедбанi будинки, гаражi, пiдвали та iншi мiсця, де во-
ни безконтрольнi у виборi розваг та полишенi самi на себе. Саме
в цих мiсцях вони починають куштувати алкоголь, тютюн та iншi
психотропнi речовин.

Алкогольнi напої дуже небезпечнi та здатнi затягувати, збу-
джувати бажання та потребу вживати ще. З часом малi дози
алкоголю непомiтно переростають до бiльших i людина непомiтно
втягується у пияцтво. Звичайно, вживання алкоголю неповнолiтнi-
ми не можна порiвнювати з хронiчним п’яницею, але саме спиртнi
напої стають причиною деформацiї особистостi та фiзичного стану
у незрiлому органiзмi неповнолiтнього.

Вплив алкоголю на молодий органiзм, що росте, вiдмiчається
в нервових розладах (неповнолiтнiй стає запальним та неврiвно-
важеним); руйнуваннi внутрiшнiх органiв (захворювання нирок,
печiнки, серця та iн.), пошкодженнях головного мозку (вiдставання
в психiчному розвитку та зниження успiшностi в навчаннi); дефор-
мацiї особистостi. Вживання алкоголю негативно впливає на ще
несформовану психiку неповнолiтнiх, вони дуже пiддаються впливу
оточуючих, починають протистояти суспiльству, знижується зда-
тнiсть контролювати свої вчинки, також алкоголь є стимулятором
для вчинення злочинiв та правопорушень, неправомiрної поведiнки:
неповнолiтнiй провокує та загострює конфлiкти.
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Алкоголь, токсикоманiя, наркоманiя та психоактивнi речовини
глибоко укорiнилися в нашому суспiльствi. Вiковий порiг девiацiї
серед неповнолiтнiх значно збiльшився, одночасно з цим зростає
i кiлькiсть правопорушень вчинених ними. Вживання алкоголю
пiдштовхує неповнолiтнiх на вчинення злочинiв та iнших право-
порушень. При цьому зв’язок алкоголю та злочинної поведiнки
неповнолiтнiх в тому, що вони вчиняють злочини та правопорушен-
ня з метою отримання спиртного чи коштiв [2].

Наразi в Українi iснують загальнонацiональнi програми, якi на-
правленнi на розвиток здорового способу життя, зокрема неповно-
лiтнiх та молодi, а також програми, якi направленi на профiлактику
алкоголiзму серед неповнолiтнiх.

У вирiшеннi питань профiлактики вживання алкогольних на-
поїв неповнолiтнiм розглядають: середовище, в якому вiн перебуває
(фактори ризику та їх нейтралiзацiї) та особистiсть неповнолiт-
нього (стiйкiсть до несприятливих соцiально-психологiчних факто-
рiв) [3]. На нашу думку, робота з особистiстю є найбiльш доцiльною
в сензитивний та кризовий для її розвитку перiод. Тому якiсна
профiлактична робота забезпечить тверезий спосiб життя серед
неповнолiтнiх.

Значну роль у профiлактицi алкоголiзму серед неповнолiтнiх
виконує сiм’я. Вона виступає з’єднувальним ланцюгом мiж iнди-
вiдом та соцiумом, також в сiм’ї вiдбувається передача духовних
цiнностей, нацiональних та сiмейних традицiй, якi передаються
з поколiння в поколiння. Iнститут сiм’ї формує не тiльки соцiально
важливi якостi iндивiда, а й властивi їй цiннiснi критерiї.

Вагомий вклад у профiлактичну роботу вносять навчальнi
заклади. Саме вчителi повиннi розвивати вмiння вести здоровий
спосiб життя, орiєнтувати неповнолiтнiх на майбутнє, на про-
довження отримання освiти, вiдповiдального ставлення до себе
та оточуючих, навчити правильно спiлкуватися з однолiтками та
протистояти негативному впливу з їхнього боку, розвивати дру-
жнi стосунки, якi здiйснюють благотворний вплив та сприяють
особистiсному зростанню, програмують на правильну поведiнку,
яка дозволяє впоратися з можливими невдачами та розчаруван-
нями.

Оскiльки провiдна дiяльнiсть серед неповнолiтнiх — це гра
та навчання, бiльш ефективним було б проведення в навчальних
закладах тренiнгових занять та семiнарiв-тренiнгiв.
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Вживання алкоголю неповнолiтнiми — це результат слабкої
волi особистостi, наслiдування негативним прикладам, неналежного
виховання та профiлактичної роботи. Тому комплекснiсть про-
фiлактичних заходiв, пiдвищена вiдповiдальнiсть серед вчителiв,
батькiв та самих неповнолiтнiх, об’єднання зусиль полiцiї, грома-
дян та державних органiв дадуть позитивнi результати у напрямку
протидiї вживанню алкоголю серед неповнолiтнiх.
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употребления алкоголя на организм несовершеннолетнего. Рассматрива-
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В доповiдi розглядаються форми та методи роботи щодо захисту
дiтей та молодi в м. Києвi вiд соцiально-небезпечних, згубних
звичок (тютюнокурiння, алкоголевживання, в т. ч. пива, енерге-
тикiв i т. п.). На досвiдi Київської мiської органiзацiї товариства
тверезостi та здоров’я показано роботу з ранньої профiлактики
шкiдливих звичок серед учнiв рiзних вiкових категорiй. Зроблено
висновок, що для попередження тютюнокурiння, вживання спирт-
них виробiв серед українцiв, особливо дiтей та молодi, потрiбно
ширше використовувати методи просвiтницької роботи в уснiй,
друкованiй та нагляднiй формах, а також проводити заходи на
державному, громадському та особистому рiвнi.
Ключовi слова: тверезiсть; освiта; дiти; генофонд

В умовах соцiально-економiчної i полiтичної нестабiльностi
в країнi, стрiмкого зменшення народжуваностi i натомiсть збiль-
шення смертностi українцiв, необхiднiсть в популяризацiї та утвер-
дженнi тверезого способу життя зростає в рази. Адже соцiально-
небезпечнi, згубнi шкiдливi звички (курiння, вживання алкоголю,
в тому числi пива, енергетикiв, кальяну, iнших наркотикiв) пiд-
ривають здоров’я нацiї, як фiзичне, так i моральне, роблять нас
слабкими перед життєвими викликами, завдають величезну шкоду
економiцi країни, її обороноздатностi, знищують перспективу бути
розвиненою i успiшною країною. Ось чому сьогоднi ми усi разом
повиннi об’єднати свої зусилля i хоча б певною мiрою наблизити
шлях до перемоги над алкоголiзацiєю нашого суспiльства.

Працiвники та активiсти Київської мiської органiзацiї това-
риства тверезостi та здоров’я, враховуючи досвiд попередникiв,
за роки своєї дiяльностi напрацювали практичнi форми i методи
освiтньо-профiлактичної роботи серед дiтей та молодi щодо фор-
мування у них потреби до ведення тверезого способу життя. Деякi
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з них, якi, на нашу думку, є ефективними, пропонуємо вашiй увазi.
Постiйними нашими партнерами у реалiзацiї цих проектiв були i за-
лишаються освiтяни м. Києва та деякi регiони Київщини, служби
у справах дiтей районних державних адмiнiстрацiй столицi, науковi
установи, спорiдненi громадськi органiзацiї, центри сiм’ї, будинки
для юнацтва, бiблiотеки, радiо i телебачення, друкованi ЗМI та iншi.

На наше переконання, формувати тверезiсть через систему
освiти необхiдно починати з молодшої школи, а то й дитячого садо-
чка. Адже саме в цьому вiцi активно формується система цiнностей
у маленьких українцiв.

Тож, для учнiв 1–4 класiв дiє програма «Уроки доброчинностi
та здоров’я», яка передбачає проведення 3-х занять з дiтьми (пi-
ктограма, рольовi iгри, перегляд тематичних мультикiв, виконання
практичних завдань та iнше) i 1-го заняття з їхнiми батьками — пiд-
сумкове. Для закрiплення пройденого матерiалу дiтям вручаються
брошури, казочки «Той, хто знає, бiди не має» та «Звички — друзi,
звички — вороги». Ефективнiсть дiї цiєї програми ми спостерiгали
в київських школах №33, 170, 12, 235 та в iнших. Учнi, якi були уча-
сниками таких занять, вже в кiнцi 3-го уроку мали чiтку установку
на ведення тверезого способу життя, хоча перед цим, як засвiдчува-
ла пiктограма, 95% з них мали хибну уяву про нiбито нешкiдливiсть
вина, шампанського, пива i т. п. для людини, її успiшного i щасли-
вого майбутнього. Вже потiм, в старших класах, цi учнi за власним
бажанням ставали юними пропагандистами тверезостi серед своїх
ровесникiв, активними помiчниками вчителiв валеологiї, бiологiї,
фiзкультури, класних керiвникiв в органiзацiї рiзного роду акцiй,
спрямованих на популяризацiю здорового, тверезого способу життя.

Для учнiв 5–11 класiв, ВПУ, лiцеїв та студентiв (з урахуван-
ням вiкових категорiй) застосовується програма «Уроки тверезостi
та здоров’я», якою передбачено об’єктивне, науково обґрунтоване
iнформування щодо небезпечного впливу алкогольно-тютюнових
виробiв, пива, енергетикiв та iн. на органiзм людини, її соцiальний
стан i якiсть життя в цiлому. Працiвники та активiсти Товариства,
спiльно зi своїми партнерами на благодiйнiй основi тiльки за перiод
з 2016 по 2017 рiк провели ранню просвiтницьку роботу в 103 класах
(групах) 22 освiтнiх закладiв м. Києва, охоплено понад 2500 учнiв
та студентiв.

Ефективною формою популяризацiї тверезого способу життя
є використання свята День Знань — 1 вересня. Наприклад, у 2016
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i 2017 р. на таке свято у ВПУ №33 м. Києва був запрошений
представник Товариства. У виступi-зверненнi увагу присутнiх вiн
зосередив на особливiй важливостi для українцiв в час випробувань
для нашої держави дотримання ними тверезого способу життя, що
є потужною зброєю проти агресора-окупанта. Така форма несе не
тiльки iнформацiйне навантаження, а й патрiотичне виховання.

Цiкавою формою поширення iдей тверезостi серед молодi є про-
ведення рiзних за напрямками та тематикою конкурсiв. Так, з ме-
тою естетичного виховання, популяризацiї тверезого, здорового
способу життя серед юнакiв та дiвчат щорiчно Товариство спiльно
з Мiжрегiональним центром ювелiрного мистецтва м. Києва для
учнiв центру проводить конкурси для дiвчат «Мiс Центру», для
юнакiв «Мiстер Центру». В конкурсних завданнях дiвчата та юнаки
виявляють свої кращi творчi здiбностi, силу, красу та ерудицiю.
Переможцями спецiальних номiнацiй «Мiс краси та здоров’я», «Мi-
стер благородства, сили i смiливостi», започаткованих Товариством,
стають тi, якi ведуть тверезий спосiб життя, без тютюну та iн-
ших шкiдливих звичок, є прикладом для своїх ровесникiв. Вiд
Товариства вони отримують пам’ятнi подарунки та грамоти.

Вже п’ятий рiк поспiль, Товариство спiльно з ГО «Твереза
Україна» проводять Всеукраїнський лiтературний конкурс «Ми за
тверезе життя!» серед учнiв шкiл рiзних вiкових категорiй, а також
серед дорослих учасникiв.

Проводився також конкурс на кращий кiнотеатр м. Києва щодо
популяризацiї тверезого способу життя серед киян та гостей столи-
цi. Цiкавим i плiдним був конкурс серед художникiв України на
кращий плакат щодо переваг тверезостi проти пияцтва.

З 2013 року започатковано спiвпрацю Товариства зi Свято-
шинським центром занятостi м. Києва. Для непрацюючих гро-
мадян проводиться цикл тематичних лекцiй «Тверезий, здоровий
спосiб життя — запорука професiйних успiхiв», працiвникам Цен-
тру надається методична, консультативна та iнша допомога. Така
спiвпраця — добра нагода спiлкування з цiльною, органiзованою
аудиторiєю.

Продовжується багаторiчна робота Товариства з реалiзацiї
спiльного проекту з Київським мiським центром «Родинний дiм» —
«Школа життя», спрямована на попередження негативних проявiв
в рiзних життєвих ситуацiях серед учнiвської молодi.
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Надзвичайно важливим у справi популяризацiї тверезостi серед
українцiв є тiсний зв’язок зi ЗМI, як електронними, так i друкова-
ними. Добрi, багаторiчнi стосунки Товариства склалися з Всеукра-
їнською газетою «Справи сiмейнi», науково-практичним журналом
«Здоров’я суспiльства», газетою «Здоров’я киян», «Вечiрнiй Ки-
їв», друк матерiалiв працiвникiв Товариства у збiрниках «Гiгiєна
населених мiсць» ДУ «Iнститут гiгiєни та медичної екологiї iм.
О.М.Марзєєва НАМН України», телеканалами ICTV — телепро-
грама «Лiнiя конфлiкту», УТ-1 — програма «Знайти вихiд», «1+1»
та iншими.

Для забезпечення навчальних закладiв м. Києва оператив-
ною iнформацiєю щодо нових форм роботи з учнями в питаннях
виховної та просвiтницької роботи на основi поширення iдей твере-
зостi Товариством був започаткований випуск та розповсюдження
«Iнформацiйно-методичного бюлетеня». Педагоги дiзнавались про
iсторiю тверезницького руху, зокрема про будинок опiки народ-
ної тверезостi та його роботу, який був збудований у 1902 р. на
Лук’янiвськiй площi у Києвi та iнше. Значну увагу Товариство
придiляє наочнiй агiтацiї за тверезiсть. Були виготовленi футболки
з написом «Кияни — за тверезiсть та здоров’я», брошури «Ва-
ша остання сигарета», налiпки з логотипом «Я завжди тверезий»,
кишеньковi календарики, плакати, вимпел «Кращому колективу
тверезостi», був оформлений автобус з гаслами до киян щодо пе-
реваг тверезого способу життя та iнше. До речi, курсував маршрут
№38 вiд вулицi Ломоносова до червоного корпусу унiверситету iм.
Т.Г.Шевченка (саме тут зосереджена велика кiлькiсть молодi та
студентства). Всi цi та iншi заходи Товариство продовжує спря-
мовувати на захист наших спiввiтчизникiв, особливо найменших
громадян нашої країни вiд алкоголiзацiї, нiкотинової, наркотичної
прiрви, вiд духовно-фiзичного знищення.

Висновки

Для бiльш ширшого iнформування населення про негативний
вплив шкiдливих, згубних звичок потрiбно зробити наступнi заходи:

1. Щодо тютюнокурiння:

• на державному рiвнi: виконувати Закон України «Про захо-
ди щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров’я населення»;
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• на громадському рiвнi: створити умови нестерпного ставлення
до курцiв у громадських мiсцях та розмiстити налiпки з напи-
сом «Ти курiнням вбиваєш мене», «Курiння — ворог краси»
та iншi;

• на особистому рiвнi: кинути курити, якщо ви курите; не дозво-
ляти нiкому курити у вашому автомобiлi, навiть з опущеними
вiкнами; навчити своїх дiтей триматися подалi вiд «пасивного
курiння»; бути добрим зразком для наслiдування, особливо
кiноакторам, педагогам, вiдомим спортсменам, артистам i не
курити взагалi.

2. Щодо вживання спиртних виробiв:

• заборонити будь-яку рекламу алкоголю, в т. ч. пиво, енергети-
ки в усiх засобах масової iнформацiї;

• обмежити продаж алкогольних виробiв в торгiвельнiй мере-
жi, особливо в нiчний час та повнiстю заборонити поблизу
навчальних i культурних закладiв;

• створити державну програму щодо попередження соцiально
небезпечних, згубних звичок серед українцiв, особливо дiтей
та молодi.

3. Щодо цiльової державної програми:

Ми всi з вами повиннi чiтко усвiдомлювати, що з такою «гiд-
рою», як алкоголiзм, наркоманiя та iншi соцiально-небезпечнi про-
яви, боротися доведеться довго, можливо й наступним поколiнням.
Але, щоб ця боротьба була iншою, тобто перейшла на бiльш якiсний
рiвень, необхiдна цiльова державна програма з реальною пiдтрим-
кою представникiв громадянського сектору. Якщо така спiвпраця
держави з громадськими органiзацiями буде, тодi будуть усi пiдста-
ви стверджувати, що в цiєї великої країни є майбутнє.

Закликаю усiх до нелегкої подальшої роботи, до взаємної пiд-
тримки i консолiдацiї наших сил. Адже мета у нас одна — твереза,
а також заможна й щаслива Україна.
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Опыт популяризации трезвого образа жизни
среди детей и молодёжи г. Киева
Николай Николаевич НЕСТЕРЕНКО
Киевская городская организация общества трезвости и здоровья, Украина

В докладе рассматриваются формы и методы работы по защите
детей и молодёжи в г. Киеве от социально опасных, вредных привычек
(табакокурения, алкоголепотребления, в т. ч. употребления пива, энер-
гетиков и т. п.). На опыте Киевской городской организации общества
трезвости и здоровья показана работа по ранней профилактике вред-
ных привычек среди учащихся разных возрастных категорий. Сделан
вывод, что для предупреждения табакокурения, употребления спиртных
изделий среди детей и молодёжи нужно шире использовать методы про-
светительской работы в устной, печатной и наглядной формах, а также
проводить мероприятия на государственном, общественном и личном
уровне.
Ключевые слова: трезвость; образование; дети; генофонд

Experience in promoting a sober lifestyle among
children and youth in Kyiv
Mykola M. NESTERENKO
Kyiv City Association of Society of Soberness and Health, Ukraine

The report examines the forms and methods of protection children and
youth in Kiev from socially dangerous, harmful habits (smoking, alcohol
consumption, including beer, energy, etc.). The experience of the Kyiv city
organization of the sobriety and health society reflects the work on early
prevention of bad habits among schoolchildren of different age categories. It
is concluded that in order to prevent tobacco smoking, alcohol consumption
among children and young people, it is necessary to use more widely the
methods of educational work in oral, printed and visual forms, as well as
conduct activities at the state, public and personal levels.
Key words: sobriety; education; children; gene pool
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Роль громадських органiзацiй
у формуваннi тверезого способу життя
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У центрi уваги автора проблема пiдвищеної уразливостi сучас-
ного молодого поколiння, зумовлена певними факторами, зокре-
ма, рiзними формами залежностей, в тому числi, споживанням
алкоголю. Наголошується на необхiдностi превентивної роботи
з пiдлiтками, особливо уразливих категорiй, та ролi громадських
органiзацiй у цьому процесi.

Ключовi слова: пiдлiтки; пiдлiтки уразливих категорiй; алкоголь;
громадськi органiзацiї

Останнiм часом в Українi виразно збiльшується тенденцiя до
проявiв негативної поведiнки пiдростаючого поколiння. Пiдлiтко-
ве середовище, що формується за несприятливих соцiокультурних,
полiтичних та економiчних умов, орiєнтоване на тютюнопалiння,
вживання алкогольних напоїв (зокрема, так званих слабоалкоголь-
них, що активно рекламуються у засобах масової iнформацiї i ни-
щiвно впливають на розвиток молодого органiзму), застосування
iн’єкцiйних наркотикiв, психоактивних речовин. Аналiз статистики
засвiдчує тривожнi явища у пiдлiтковому свiтi. Результати опиту-
вання Iнститутом соцiологiчних дослiджень iм. О.Яременка груп
пiдлiткiв 15–17 рокiв, що навчаються у ЗНЗ, засвiдчують, що 25,4%
учнiв мають досвiд вживання заборонених наркотичних речовин
(33,6% хлопцiв, 18,8% — дiвчат) [1, с. 76]; щоденно палять 20,1%
учнiвської молодi; з легкiстю можуть дiстати мiцнi алкогольнi на-
пої — 29,9%, пиво — 61% i слабоалкогольнi напої — 68% респондентiв
[1, с. 61]. З цього приводу вважаємо вартим зазначити, що одним
iз поширених мотивiв споживання тютюну, алкоголю, наркотичних
речовин пiдлiтками є iдентифiкацiя з мiкросоцiальним середови-
щем, колективом однолiткiв, де така поведiнка вважається звичною.
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Пiдлiток хоче «бути, як усi», «не видiлятися», «не вiдставати вiд
компанiї».

Рiзнi форми залежностей, в тому числi, вiд алкоголю, при-
зводять учнiв пiдлiткового вiку до порушень емоцiйно-вольової
сфери — нездатностi регулювати власну поведiнку, а, отже, й до
пiдвищеної уразливостi. В цiлому, пiдлiтковий перiод є уразливим
за своєю природою: бурхливi психологiчнi та фiзiологiчнi змiни в ор-
ганiзмi стають причиною тривожностi, агресивностi, невдоволеностi
собою, заниженої самооцiнки та часто призводять до опозицiйної
поведiнки пiдлiткiв щодо «свiту дорослих», їх високої конфлiктно-
стi, яка знаходить своє вiдображення у стосунках з оточуючими —
друзями, вчителями, батьками. Уразливiсть пiдлiткiв, зумовлена
двома факторами — особливостями їх вiку та наведеними вище
внутрiшнiми поведiнковими ознаками особистостi внаслiдок пев-
ного роду залежностей (зокрема алкоголю), в деяких випадках
ускладнюється третiм фактором — дефiцитом родинних стосункiв
або великими внутрiшньо-родинними психоемоцiйними та функцiо-
нальними навантаженнями, пов’язаними з алкогольною залежнiстю
батькiв.

Зауважимо, що згiдно з висновками сучасних вчених, у дiтей
алкоголiкiв простежується пiдвищена чутливiсть до алкоголю, вна-
слiдок чого вони можуть актуалiзувати генетичну програму. В цих
осiб незначне вживання алкоголю становить загрозу формування
звикання та похмiльного синдрому. Вiдтак помiж сiмей майбутнiх
алкоголiкiв бiльше 97% — тi родини, в яких батьки надмiрно спожи-
вали спиртнi напої [2]. Це так званi сiм’ї, якi опинилися у складних
життєвих обставинах (СЖО) та характеризуються скрутним ма-
терiальним станом родини й проблемами фiзичного i психiчного
здоров’я одного або декiлькох членiв сiм’ї, викликаними надмiрним
споживанням алкоголю.

Сполучення декiлькох факторiв, якi зумовлюють уразливiсть
пiдлiткiв, призводить до того, що хлопцi та дiвчата пiдлiткового
вiку часто починають практикувати ризиковану поведiнку. Таких
пiдлiткiв у наш час називають пiдлiтками уразливих категорiй —
особами, якi через певнi обставини свого життя бiльше пiддаються
й потерпають вiд дiї негативних зовнiшнiх впливiв середовища.
Для значної частини таких пiдлiткiв характернi неповноцiнне й ви-
кривлене ставлення до дiйсностi, внутрiшнiй конфлiкт iз власним
«Я» та «ярлик» невдахи. Споживання алкоголю помiтно ускладнює
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ситуацiю, оскiльки викликає у ще несформованому органiзмi пiд-
лiтка стiйкi порушення психiки (зокрема, неврологiчнi розлади,
фобiї), рiзкi змiни настрою, значнi погiршення пам’ятi, вiдчутне
зниження працездатностi, швидку стомлюванiсть, брехливiсть, дра-
тiвливiсть, некерованiсть, агресивнiсть i схильнiсть до конфлiктiв,
тобто, фактично, вмикає його аутоагресiю — руйнування власного
здоров’я та життя. Першими об’єктами цього руйнування стають
найтоншi якостi людського духу — самооцiнка, совiсть, сором, гiд-
нiсть.

Сумнi наслiдки цього пiдтверджують результати дослiджень.
За даними Головного управлiння захисту прав i свобод дiтей Гене-
ральної прокуратури України, останнiми роками рiвень злочинностi
неповнолiтнiх зрiс на 57,1%, також значно збiльшилася кiлькiсть
правопорушень, проявiв агресiї й насильства у пiдлiтковому се-
редовищi. 5,9% опитаних респондентiв за проектом «Європейське
опитування учнiвської молодi щодо вживання алкоголю та наркоти-
кiв» повiдомили, що ставали жертвою групового побиття, а 9,6% —
перебували в групi, що зазнавала групового нападу; 13,1% хлопцiв
та 4,6% дiвчат вказали, що самi завдавали такої шкоди iншим,
яка викликала необхiднiсть накладання пов’язки або звернення за
допомогою до лiкаря [2, с. 82].

Вищезазначене дає пiдстави вважати пiдлiткiв уразливих ка-
тегорiй, у тому числi, схильних до зловживання алкоголем, та-
кою групою, що потребує пiдвищеної уваги з боку громадянського
суспiльства, зокрема, громадських органiзацiй. На сьогоднi недер-
жавнi об’єднання добре розумiють потреби населення та достатньо
швидко на них реагують, надають достовiрну iнформацiю щодо
певних загроз чи спокус сучасного життя й, за необхiдностi, вiдпо-
вiдну допомогу. Пiдтвердженням цього слугує потужна дiяльнiсть
ГО «Рух «Твереза Україна» [3], що шляхом рiзноманiтних акцiй
допомагає людям рiзного вiку зробити свiдомий вибiр на користь
тверезого свiтогляду та здорового способу життя, а також превен-
тивна робота з дiтьми, пiдлiтками та молоддю ГО «Мiжнародна
школа рiвних можливостей».

В дiяльностi останньої втiлюється основний метод роботи —
«Рiвний — рiвному», тобто робота серед однолiткiв. На iндивiдуаль-
ному рiвнi цей метод розрахований на те, щоб спробувати змiнити
знання, установки, переконання або поведiнку тiєї чи iншої людини.
«Рiвний — рiвному» є соцiальним методом реалiзацiї просвiтницької
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роботи й водночас суспiльно корисною дiяльнiстю представникiв
молодого поколiння. Основною перевагою цього методу є те, що го-
ловну участь у поширеннi знань беруть самi пiдлiтки. Передавання
iнформацiї в цьому випадку вiдбувається легше й простiше тому,
що пiдлiтки знають особливостi своєї субкультури та проблеми пiд-
лiткового середовища. Серед найбiльш розповсюджених форм цiєї
роботи є iнтерактивнi програми, тренiнги та iнтерактивнi театри.

Одним iз прикладiв такої дiяльностi є молодiжна данс-акцiя
Ґендерного iнтерактивного театру «Зроби свiй вибiр на користь здо-
ров’я», в рамках якої проводиться iнтерактивна програма «Обирай
здоров’я!». Мета програми полягає в актуалiзацiї проблеми здорово-
го способу життя, у формуваннi в пiдлiткiв свiдомого ставлення до
власного здоров’я. Цю акцiю, як правило, проводять пiд час диско-
теки, заповнюючи танцювальною музикою перерви мiж епiзодами
програми.

У ходi програми вiдкритий майданчик, де проходить акцiя,
дiлять на три сектори (крейдою чи кольоровим скотчем). Веду-
чий/ведуча акцiї проводить iнтерактивне анкетування серед усiх її
учасникiв. Учасникам та учасницям пропонується вибрати один iз
трьох варiантiв вiдповiдi на запитання анкети. Свiй вибiр вони де-
монструють переходом у вiдповiдний сектор майданчика (перший,
другий або третiй).

Серед питань «живої анкети» наступнi:
1) чи готовi Ви позбутися деяких шкiдливих звичок i зробити

свiй спосiб життя бiльш здоровим?
2) людина, яка веде здоровий спосiб життя — це . . . ;
3) якщо у Вас виникло бажання довiдатися про здоровий спосiб

життя, Ви . . . та iн.
Ведучий/ведуча коментує результати тестування, пропонує пу-

блiцi детальнiше розглянути рiзноманiтнi аспекти здорового спосо-
бу життя та пояснює правила подальших дiй. У певному епiзодi
учасники та учасницi акцiї мають об’єднатися у групи, залежно вiд
обраної ними «концепцiї здоров’я» i перейти у вiдповiднi сектори.
Тi з учасникiв/учасниць, що опиняться у секторi №1 (його можна
видiлити кольором), отримують певнi значки. Це свiдчить про те,
що у запропонованiй ситуацiї вони обрали сектор здорового способу
життя.

У рамках кожного епiзоду («Профiлактика вживання алко-
голю», «Профiлактика вживання тютюну», «Пропаганда занять
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фiзкультурою i спортом») ведучий/ведуча повiдомляє певну про-
фiлактичну iнформацiю, а також пропонує iгри, що вiдповiдають
тематицi епiзоду. Наприкiнцi ведучий/ведуча акцiї пiдбиває її пiд-
сумки — визначає тих, хто набрав найбiльшу кiлькiсть значкiв.
Вiдбувається нагородження «найздоровiших» призами. Пiсля за-
кiнчення iгрової програми продовжується дискотека. В ходi таких
акцiй у процес включається потенцiал цiлiсної особистостi пiдлiтка,
вiдбувається спонукання до творчостi.

Отже, у наш час дiяльнiсть громадських органiзацiй, орiєнто-
ваних на виховну i просвiтницьку роботу з пiдлiтками, стимулює їх
до самостiйного й усвiдомленого вибору життєвої позицiї та до ви-
значення шляхiв позитивної соцiалiзацiї, а також сприяє тверезому
способу життя пiдлiткiв.
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Роль общественных организаций
в формировании трезвого образа жизни
подростков уязвимых категорий
Валерия Борисовна НЕЧЕРДА
Институт проблем воспитания НАПН Украины, Украина

В центре внимания автора проблема повышенной уязвимости совре-
менного молодого поколения, обусловленная определёнными факторами,
в частности различными формами зависимостей, в том числе употре-
блением алкоголя. Подчёркивается необходимость превентивной работы
с подростками, особенно уязвимых категорий, и роль общественных
организаций в этом процессе.
Ключевые слова: подростки; подростки уязвимых категорий; алкоголь;
общественные организации
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Role of non-governmental organizations in the sober
lifestyle promoting among teenagers in vulnerable
categories
Valeriia B. NECHERDA
Institute for Education Problems of the NAPS of Ukraine, Ukraine

The author focuses on the problem of increased vulnerability of the
modern young generation, conditioned by certain factors, in particular, by
various forms of dependence, including the use of alcohol. The need of
preventive work with adolescents is outlined, especially vulnerable categories,
and the role of non-governmental organizations in this process.
Key words: adolescents; adolescents of vulnerable categories; alcohol;
non-governmental organizations
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Дотримання тверезого способу життя —
особливiсть української етнопедагогiки
Ольга Борисiвна ФЕДОРЕНКО
Донецький юридичний iнститут МВС України, Україна
E-mail: olgafedorenko7@gmail.com

Розкрито руйнiвний вплив алкоголю на здоров’я людини та май-
бутнiх поколiнь та ще не народжених дiтей. Зроблено акцент на
виховних засобах формування стiйких переконань у необхiдностi
дотримуватися тверезого способу життя.
Ключовi слова: педагогiчна культура батькiв; українська
етнопедагогiка; виховання

Вiдомi українськi вченi (М. Г. Стельмахович, О.О.Любар,
В.А.Титаренко, М.М.Фiцула, Ю.А.Янченко та iншi) у своїх дослi-
дженнях звернули увагу на рiзнi проблеми виховання педагогiчно
занедбаних дiтей. Та як бути iз суспiльством, яке в цiлому перетво-
рилося на спiльноту майже суцiльного правопорушення, у люднiсть
iз низьким рiвнем педагогiчної культури? Викликає занепокоєння
той факт, що в кожному обласному центрi України i навiть у невели-
чких мiстах iснують дитячi будинки, де виховуються i навчаються
здебiльшого повнi сироти з розумовими або фiзичними вадами.
Придивiться до них уважнiше — i Ви побачите неприродно витрi-
шкуватих дiтей з уповiльненим мисленням, дефектами мовлення,
схильних до бешкетування. Таких вихованцiв чимало знаходиться
по iнтернатах, та й у кожному класi звичайних шкiл.

Сучаснi дiти, стверджують педагоги, втратили моральну чис-
тоту, якою упродовж вiкiв вирiзнялися українцi. Проте майже нiхто
сьогоднi не говорить про провину батькiв, якi перед зачаттям ди-
тини були напiдпитку або ж «ковтнули всього лиш по пляшечцi
пива».

Мета статтi: розкрити руйнiвний вплив алкоголю на здоров’я
людини та майбутнiх поколiнь ще не народжених дiтей; розпо-
вiсти про виховнi засоби попередження цього лиха; сформувати
стiйке переконання у необхiдностi дотримуватися тверезого способу
життя.
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Необхiдно поширювати серед молодi висновки вчених, якi до-
вели кiлька незаперечних iстин:

• пиво виводиться з органiзму людини удвiчi повiльнiше, нiж
iншi алкогольнi напої;

• пиво активнiше, сильнiше, послiдовнiше руйнує гени i хромо-
соми, якi вiдповiдають за спадковiсть. Через те «всього лиш
пляшка пива» напередоднi любовної зустрiчi чи безпосередньо
перед нею найчастiше призводить до формування неповноцiн-
ного зародка, а згодом i народження дитини з ушкодженим
здоров’ям, хворою психiкою, схильною до вживання спиртно-
го [1, с. 9]. Крiм того, у дитини з часом можуть проявитися
прихованi «калiцтва»: невмiння слухати, вiдсутнє бажання
читати, немає любовi до батькiв, оточуючих [7, с. 4].

Отже, молодятам пiд час реєстрацiї шлюбу варто вручати па-
м’ятки про руйнiвний вплив «безпечного» напою. Крiм того, ще
пiд час пiдготовки до весiлля необхiдно постiйно нагадувати, що
у наших пращурiв-українцiв, а також у Стародавнiй Грецiї молодим
на весiллi давали тiльки соки, а не мед-пиво й не шампанське.

Спираючись на досягнення української народної педагогiки,
науковцi закликають: «Щоб твої дiти були здоровими i повноцiнни-
ми, очисти свою душу i тiло вiд скверни, поганих думок i звичок».
Важливо це здiйснити за декiлька рокiв до того, як стати батьком
чи мамою, адже тодi оздоровлення людини вiдбудеться на клiтин-
ному рiвнi, i у Вас народиться талановита, генiальна дитина [2,
с. 48].

На превеликий жаль, сьогоднiшнє життя ряснiє сенсацiйними
повiдомленнями, що суперечать вимогам української етнопедаго-
гiки: у Днiпродзержинську (нинi мiсто Кам’янське) народилася
дiвчинка без обох рученят; у Павлоградi вирiс хлопець iз шестипа-
лими кистями рук; у Кривому Розi з’явилося на свiт маля без кистi
правої руки; у Днiпропетровську п’яна жiнка «продала» за кухоль
пива сина-немовля [1, с. 9], [2, с. 30]. Загрозливий перелiк можна
продовжувати. Почастiшали випадки вродженої патологiї, у тому
числi малюкiв iз синдромомДауна. Одна з найпоширенiших причин
таких патологiй — вживання майбутнiми батьками алкоголю [2,
с. 56–57, 72].

Жахливу статистику наводить i лiкар вищої категорiї Вiктор
Дмитрович Федоренко у книзi «Блуднi батьки — блуднi дiти» [3].
Зауважимо: у цих випадках iдеться про явнi ознаки фiзичних вад.



44 О.Б.Федоренко

А скiльки за останнi роки в Українi народилося дiтей з розу-
мовими вiдхиленнями! I їхня кiлькiсть дедалi бiльшає, у країнi
катастрофiчно бракує вiдповiдних навчально-лiкувальних закладiв.
Загрозливо зростає також число матерiв, якi вiдмовляються вiд
щойно народжених немовлят: така їхня поведiнка — це теж наслi-
док ураження їхньої психiки постiйним уживанням алкогольних та
слабоалкогольних напоїв, зокрема й «нешкiдливого» пива.

Ще на початку минулого столiття в українських мiстах i, особ-
ливо, селах горiлка чи наливка з’являлася на столах тiльки у велике
свято чи з нагоди неординарної подiї [4, 5].

Сьогоднi вживання алкоголю стало явищем щоденним i масо-
вим, навiть серед наймолодших поколiнь — носiїв генетичної пам’ятi
українського народу.

Змушують замислитися факти, спогади й розповiдi з книги
Дмитра Федоренка «Таємницi ненароджених генiїв». Наприклад,
Владик, який мав усi шанси бути успiшним у життi, спився, як
i його мати. Пiсля закiнчення iнституту, щасливого одруження
i народження двох дiточок Владислав Олександрович, молодий 27-
рiчний чоловiк, раптом запив i став бомжем (розповiдь «Чарка
заповiльненої дiї») [2, с. 54–55].

Великий повчальний потенцiал мiстять i «Виховнi притчi дi-
да Дмитра» Д.Т.Федоренка, зокрема «Притча про баварське пиво
i ще дещо». Автор притчi пояснює, навчає i робить висновок щодо
нерозважливих висловiв сучасних молодих людей, як, наприклад,
таких: «А нашi дiди i прадiди даремно так запекло воювали у Вiт-
чизняну вiйну! Здалися б краще вороговi, i тепер ми попивали б
собi баварське пиво, а воно ж таке смачне. . . » [6, с. 19]. Вести
шляхетний спосiб життя, бути прикладом для власних дiтей, вiд-
найти власне життєве призначення закликають i «Притча про вiру
в дитину», «Притча про синiвську любов до батька», «Притча про
вирiзаний кабель», «Притча про iнкубаторських сирiток», «Притча
про блудного батька», «Притча про синiвськi жнива батькiвського
виховання», «Притча про педагогiку радостi» [6].

Висновки

Педагогам необхiдно розробити спецiальну програму вiднов-
лення традицiй суспiльно-генетичної пам’ятi українського народу
з метою значного пiдвищення рiвня педагогiчної культури сучасних
батькiв. Ця програма повинна передбачити i навчання майбутнiх
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батькiв прийомам допологового виховання дитини (за давнiми
українськими традицiями), i пiдвищення рiвня культури подружнiх
взаємин, i залучення досягнень української нацiональної етнопеда-
гогiки серед широких верств населення (науково-практичнi батькiв-
ськi конференцiї, вихiднi днi в школi разом з батьками, постiйно
дiючi консультацiйнi пункти довiри з проблем сiмейного виховання
та iншi).

Батькам i всiм дорослим людям слiд замислитися над своєю
поведiнкою, можливо, навiть проявити силу волi й наполегливiсть
задля збереження здоров’я власних дiтей i порятунку майбутнiх
поколiнь українцiв.
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Compliance with the sober lifestyle is a feature
of Ukrainian ethnopedagogy
Olha B. FEDORENKO
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The consequences of the devastating effects of alcohol on human health
and future generations are revealed. The emphasis is placed on the educati-
onal methods of forming a stable belief in the need to maintain a sober
lifestyle.
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Гармонiзацiя взаємодiї суб’єктiв
виховання як системотвiрний чинник
формування тверезого способу життя
молодої людини
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У статтi йдеться про особливостi забезпечення узгодженостi рiз-
них виховних впливiв на формування тверезого способу жит-
тя молодої людини (зокрема школяра, студента), формування
сприятливого цiлiсного освiтнього простору на основi стандартiв
компетентнiсної освiти.
Ключовi слова: суб’єкт виховання; тверезий спосiб життя; здоровий
спосiб життя; компетентнiсна освiта; здоров’язберiгаючi
компетентностi

Алкоголiзм мертвою хваткою тримає людство
з часу сивої давнини i збирає данину, пожираючи
молодiсть, пiдриваючи силу, пригнiчуючи енергiю,
губить кращий цвiт роду людського.

Дж.Лондон

Як свiдчать результати представленого у концепцiї Нової укра-
їнської школи аналiзу низького рiвня ефективностi освiтнiх реформ
у державi (одне з ключових завдань якого — «зупинити падiння
якостi освiти» [1]), переходу на стандарти компетентнiсної освiти,
визначеної як стратегiя розвитку вiтчизняної освiти, заважають
вiдсутнiсть системностi змiн, низький рiвень взаємозалежностi та
взаємодiї складових, iнтегрально — сформованостi цiлiсного освi-
тнього простору. Це стосується всiх складових системи, напрямкiв
навчально-виховної дiяльностi, у тому числi антиалкогольного ви-
ховання.

Рiзноаспектнi психолого-педагогiчнi проблеми антиалкоголь-
ного виховання молодi були предметом наукових пошукiв та-
ких учених, як Д.Белухiн, Н.Дементьєва, Д.Колесов, I. Лисенко,
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Н.Максимова, В.Оржеховська, О.Пилипенко, М.Фiцула та iншi.
Незважаючи на те, що дослiдження вiдзначаються фундаменталь-
нiстю, практичною спрямованiстю, головна увага вчених бiльшою
мiрою концентрується на проблемах дошкiльної, шкiльної, про-
фесiйної освiти, життєвого простору дорослих, значно менша —
вивченню проблеми взаємообумовленостi систем, виявленню та
активiзацiї їх системотвiрних компонентiв, а вiдтак i забезпеченню
неперервностi розвитку ЗСЖ, його особистiсної орiєнтованостi.

Адаптуючи зазначену позицiю до архiактуальної проблеми
формування здатностi молодої людини протидiяти будь-яким згуб-
ним звичкам та залежностям, у тому числi алкогольнiй, прiори-
тетнiсть пошукiв має вестися не стiльки навколо створення ефе-
ктивних технологiй формування ТСЖ (тверезого способу життя),
не применшуючи їх значення, скiльки алгоритмiв забезпечення си-
стемностi виховних впливiв, їх гармонiзацiї у контекстi провiдного
виду дiяльностi для молодої людини — освiти. Будь-якi стратегiї,
технологiї, форми та методи, пов’язанi з боротьбою за ТСЖ, по-
виннi розглядатися у контекстi природних взаємовiдносин як по
горизонталi, через взаємодiю складових системи, так i по вертикалi,
через взаємодiю з системами вищого порядку.

Наприклад, робота з утвердження ТСЖ може вестися лише
в рамках ЗСЖ (здорового способу життя), який iнтегрує iншi
складовi, формуючи спiльнi цiнностi, змiст та технологiї дiяль-
ностi i є iманентною складовою освiтньої, професiйної дiяльно-
стi, життєвого простору людини, iнтерiоризованої у соцiальний
простiр держави. Найбiльш суттєвi проблеми лежать на площинi
неузгодженостi позицiй, конструктивностi взаємовiдносин систем,
пiдсистем.

Також слiд зазначити, що формуючи концепцiю та технологiчнi
схеми органiзацiї виховної дiяльностi, спрямованої на оптимiзацiю
ТСЖ молодої людини, необхiдно зважати на принципову вiдмiн-
нiсть традицiйної (iнформацiйно-репродуктивної) системи освiти
вiд iнновацiйної (компетентнiсної, особистiсно орiєнтованої) [2], яка
полягає в тому, що здоров’я розглядається не як вiдносно самодо-
статнiй аспект освiтньої дiяльностi, предмет iнтересу спецiальних
дисциплiн (фiзична культура, валеологiя, медицина та iн.), спецi-
альних виховних заходiв, присвячених антиалкогольнiй пропагандi
та просвiтницькiй роботi вiдповiдного спрямування, а як сфера
впливу всiх без винятку суб’єктiв освiтньої дiяльностi, якi на прин-
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ципах метапредметностi утворюють цiлiсний освiтнiй простiр [2].
Метапредметнiсть обумовлює сутнiсть ключового поняття iннова-
цiйної освiти — компетентнiсть, у тому числi i здоров’язберiгаючу.
«Компетентнiсть — динамiчна комбiнацiя знань, способiв мислен-
ня, поглядiв, цiнностей, навичок, умiнь, iнших особистих якостей,
що визначає здатнiсть особи успiшно провадити професiйну та/або
подальшу навчальну дiяльнiсть» [1]. У зазначеному документi ви-
дiляється окремий блок компетенцiй, пов’язаних зi здоров’ям (до
якого закономiрно входить ТСЖ) та екологiчною безпекою як
одним iз базових чинникiв його забезпечення. «Екологiчна грамо-
тнiсть i здорове життя, яке трактується як здатнiсть i бажання
дотримуватися здорового способу життя» [1]. Трактування поняття
вказує на iнтегральну природу здатностi, яка акумулює знання,
цiнностi, особистiснi якостi та iн., а також активнiсть, суб’єктнiсть
позицiї того, хто вчиться, безвiдносно до його вiку, рiвня освiтньої
дiяльностi (дитини, учня, студента, дорослої людини), програмую-
чи тим самим формування базових компетенцiй, якi є предметом
перманентного розвитку впродовж життя. Практично немає нав-
чальних дисциплiн, якi би не мали прямого або опосередкованого
вiдношення до здоров’я людини, чинникiв, що його забезпечують,
важливо активувати цей потенцiал, забезпечивши природовiдповiд-
нiсть реалiзацiї.

Отож, тенденцiї до оптимiзацiї здоров’язберiгаючого потен-
цiалу освiтньої дiяльностi свiдчать, що традицiйнi пiдходи щодо
осучаснення спецiальних додаткових виховних засобiв з форму-
вання ЗСЖ та боротьби за ТСЖ (збiльшення навчальних занять
та iнших форм дiяльностi зi спецiальної (антиалкогольної) проб-
лематики, пiдвищення ефективностi iснуючої системи фiзичного
виховання, посилення лiкарського контролю за станом здоров’я
молодi та iн.) не можуть бути домiнантними. Не применшуючи
значення цих традицiйних суб’єктiв пiдвищення здоров’я студентiв,
боротьби зi шкiдливими звичками [3], слiд виходити з позицiї, що
найбiльший здоров’язберiгаючий потенцiал мiстить такий рiвень
органiзацiї освiтньої дiяльностi, вiдповiдно, освiтнього простору,
в якому студент виступає не стiльки об’єктом спецiальної турботи,
пiклування, стимулювально-просвiтницької роботи, пропонованої
ззовнi, скiльки суб’єктом власної здоров’язберiгаючої дiяльностi
у її контекстi, iнiцiюючи особистiсно орiєнтований змiст, форми,
режим.
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Компетентнiсна освiта означає перехiд вiд класичної освiти,
орiєнтованої на оволодiння визначеного для всiх, стандартизованого
об’єму знань та формування умiнь використовувати їх на практицi,
до освiти, орiєнтованої на особистiсть як суб’єкта розвитку, форму-
вання всiх видiв дiяльностi, життєвого простору на основi власної
«Я-концепцiї». Вiдповiдно до зазначених особливостей класичної
та компетентнiсної освiти можна умовно змоделювати двi дiаме-
трально протилежнi концепцiї виховання ЗСЖ, у її контекстi —
боротьби за ТСЖ, основу яких формує позитивне або негативне,
iндиферентне ставлення до них.

Перша модель (формальна освiта), безумовно, позицiонує образ
учня, студента як об’єкта навчання, виховання (слухняного вико-
навця), який звик працювати за стереотипами, виконувати завдан-
ня, передбаченi програмою, якi сприймаються, як умова успiшного
навчання. Закономiрно, що вiн, у кращому випадку, запам’ятає
головнi позицiї, пов’язанi з валеологiєю, ЗСЖ, ТСЖ i т. д., але
вони не обов’язково будуть спiввiдноситись з його цiнностями,
переконаннями, життєвою практикою, тобто вiн не буде готовий
осмислювати отриману iнформацiю в контекстi власного життєвого
простору.

Друга модель (реальна освiта) проектує суб’єктну позицiю, що
обумовлює ставлення до освiти, виховання, як до реального засобу
пiдвищення своєї компетентностi, сфери особистiсної самореалiза-
цiї. За такої моделi студент (учень) буде сприймати iнформацiю,
що пропонується, через призму власних уявлень про продуктивну
освiту, а також свого досвiду освiтньої дiяльностi. Таким чином,
освiтня дiяльнiсть реалiзується не на площинi навчальної iнфор-
мацiї, як об’єктивно заданої самодостатньої системи, а на площинi
особистiсно означеного досвiду, забезпечуючи трансформацiю теорiї
(навчальної, виховної iнформацiї) у практичну дiяльнiсть. Окрiм
того, за таких умов студент (учень) буде сам iнiцiювати пошук
iнформацiї (лiтература, консультацiї викладачiв, неформальне спiл-
кування з однокурсниками), необхiдної для нарощування своєї
освiтньої, професiйної, а вiдтак i здоров’язберiгаючої компетент-
ностi.

Виходячи з вищезазначеного, акцентуємо увагу на позицiях,
яких важливо дотримуватися, забезпечуючи гармонiзацiю взаємо-
дiї суб’єктiв освiтньої дiяльностi у процесi формування тверезого
способу життя молодої людини:
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1. Усi проблеми, пов’язанi з ТСЖ розглядати не як автономнi,
самодостатнi, якi можна вирiшити через створення ефективних мо-
делей, вiдповiдно, методiв та технологiй спецiально органiзованої
дiяльностi, а iнтегрувавши їх у системи вищого та бiльш загаль-
ного порядку, пов’язаними з головним видом дiяльностi (система
в системi, гармонiзуючи взаємовiдносини мiж ними).

2. Вибудовувати систему виховної дiяльностi з ТСЖ, дослi-
дивши та активувавши потенцiал усiх навчальних дисциплiн, сфер
виховної дiяльностi iнших складових освiтнього середовища, забез-
печивши їм спiльну цiльову спрямованiсть, конструктивнi взаємо-
вiдносини, ефективнi форми взаємодiї, а також орiєнтованiсть на
основи компетентнiсної освiти.

3. Посилити позицiю учня, студента як суб’єкта освiтньої,
виховної, здоров’язберiгаючої дiяльностi, якi на основi потужної
мотивацiйної основи проектують власну концепцiю та програму,
максимально враховуючи актуальнi проблеми, потенцiйнi можли-
востi, особистiснi характеристики.

4. Визнати одним з головних критерiїв ефективностi функцiо-
нування освiтньої системи — рiвень здоров’язберiгаючого потенцi-
алу освiтнього середовища. Сформувати валiдний дiагностичний
iнструментарiй, здатний системно визначати ефективнiсть вихов-
ного процесу у напрямку ЗСЖ, ТСЖ, а також комплекс методик
для самодiагностики, що допоможе кожному визначати актуальний
рiвень, програмувати перспективи розвитку.

Отже, задана на державному рiвнi стратегiчна проекцiя на
стандарти компетентнiсної освiти та її програмне забезпечення, ви-
значене у базових документах про освiту, актуалiзує проблему цiле-
спрямованого колективного пошуку адекватних моделей органiзацiї
освiтньої дiяльностi з високим здоров’язберiгаючим потенцiалом,
об’єднуючи зусилля теоретикiв та практикiв, реагуючи на ситуацiю
перманентного посилення конкурентностi освiтнього простору всiх
рiвнiв (загальнодержавного, регiонального, навчального закладу).
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Гармонизация взаимодействия субъектов
воспитания как системообразующий фактор
трезвого образа жизни молодого человека
Татьяна Иосифовна ФРАНЧУК
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко,
Украина

В статье речь идёт об особенностях обеспечения согласованности
разных воспитательных влияний на формирование трезвого образа жиз-
ни молодого человека (в частности школьника, студента), формирование
благоприятного целостного образовательного пространства на основе
стандартов компетентностного образования.
Ключевые слова: субъект воспитания; трезвый образ жизни; здоровый образ
жизни; компетентностное образование; здоровьесберегающие компетентности

Harmonization of education subjects’ interaction
as a system-creating factor in the sober lifestyle
formation of a young man
Tetiana I. FRANCHUK
Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Ukraine

The article is about peculiarities of providing the coherence of various
educational influences on the formation of the sober lifestyle of a young
person (in particular a schoolboy or a student), forming of a favorable integral
educational space based on the standards of competence education.
Key words: subject of education; sober lifestyle; healthy lifestyle; competence
education; health-saving competencies
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Органiзацiя психопрофiлактичної
роботи з адиктами на засадах теорiї
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Стаття присвячена розв’язанню проблеми дiагностики формуван-
ня адикцiй у ракурсi теорiї психологiчної установки тбiлiської
школи Узнадзе Д.М.Аргументується зв’язок динамiчних харак-
теристик психологiчної установки особистостi з iндивiдуальними
особливостями виникнення, розвитку та закрiплення схильностi
до адиктивної поведiнки. Також надаються шляхи побудови про-
гнозу щодо органiзацiї iндивiдуалiзованої психологiчної допомоги
на основi концептуальних принципiв фiксацiї установок. Наве-
дена типологiя особистостi на основi встановлення динамiчних
особливостей психологiчної установки, яка сприятиме здiйсненню
ефективної психодiагностики iндивiдуальної специфiки сформо-
ваної адикцiї та органiзацiї подальших реабiлiтацiйних заходiв.
Ключовi слова: адикцiя; психологiчна установка; психологiчна
допомога; психологiчна реабiлiтацiя; психопрофiлактика

Проблема органiзацiї психопрофiлактичної роботи з адикта-
ми завжди залишається актуальним питанням вiд якого залежить
ефективнiсть реабiлiтацiйних заходiв та вiдновлення нормального
функцiонування клiєнта. Разом iз тим, традицiйно склалася тен-
денцiя не придiляти достатньої уваги первиннiй дiагностицi тих
iндивiдуально-психологiчних чинникiв, вiд яких залежить дiєвiсть
профiлактичних заходiв. Хоча, зважаючи на те, що будь-яка пси-
хологiчна допомога повинна будуватися на засадах iндивiдуального
пiдходу, врахування внутрiшнiх детермiнант є нагальною потребою,
адже без цього неможливо анi зрозумiти тотальнiсть та глибину
вкорiненостi залежностi клiєнта, анi пiддатнiсть тим або iншим
психопрофiлактичним методам та технiкам, анi iнтенсивнiсть та
тривалiсть здiйснення реабiлiтацiйних заходiв, у тому числi й у ходi
подальшого психосоцiального супроводження клiєнта. У кращому



Органiзацiя психопрофiлактичної роботи з адиктами на засадах... 55

випадку при первиннiй дiагностицi дослiджується ступiнь виразно-
стi адикцiї та можливi особистiснi розлади клiєнта, замiсть того щоб
з’ясувати динамiчнi характеристики його психiки, i, зокрема, психо-
логiчної установки. Проте, саме вiд динамiчних характеристик
психологiчної установки клiєнта залежить швидкiсть та тривалiсть
фiксацiї тих або iнших новоутворень, до яких можна вiднести як
саму адикцiю, так i сформованi у процесi подальшої психопрофiла-
ктики настанови тверезого життя необтяженого залежностями.

Як було неодноразово доведене, ефективнiсть психологiчної
допомоги у рiзних її формах залежить вiд глибини та стiйкостi
порушення психологiчної цiлiсностi клiєнта обтяженого адикцiєю.
Саме тому, на стадiї психологiчної дiагностики зазвичай встанов-
люють вид та ступiнь порушення психiчних конструктiв клiєнта.
Однак, сучаснi психодiагностичнi методи можуть виявити та кон-
статувати лише наявнiсть або ж вiдсутнiсть девiацiй, у той час коли
необхiдно зрозумiти динамiчнi особливостi наявної адикцiї. Але без
цього складно iз впевненiстю будувати як прогноз подальшої дина-
мiки психологiчних змiн, так i пiдбирати вiдповiднi за iнтенсивнiстю
та тривалiстю методи психопрофiлактичної роботи та соцiальної ре-
абiлiтацiї клiєнта обтяженого адикцiєю. Окрiм того, слiд зважати на
те, що сформована адикцiя, набуваючи ознак компульсивностi, не
просто стає надцiнним iррацiональним уявленням клiєнта, а взагалi
виходить iз сфери усвiдомлення. Саме тому необхiдним є визначе-
ння саме тих конструктiв безсвiдомого, якi визначають динамiчнi
особливостi та стiйкiсть таких потягiв. Тут й має прийти на допо-
могу теорiя установки, яку Д.М.Узнадзе [1] визначав як не завжди
усвiдомлену готовнiсть, що передує всiм психiчним та поведiнковим
актам суб’єкта здiйснювати саме тi акти, якi є адекватними конкре-
тнiй ситуацiї. Вiдтак, установка, будучи детермiнантою поведiнки,
визначається передусiм такими чинниками як середовище, в якому
функцiонує особа, та її потребами.

Розвиваючи цю думку, Ф.В.Бассiн [2] наголошував на тому, що
функцiєю установки є не лише створення потенцiйної схильностi
до майбутньої поведiнкової активностi, але й актуальне управлiння
тiєю активнiстю що вже реалiзується. Така специфiка установки
актуалiзується у зв’язках мiж певною психiчною активнiстю та осо-
бливiстю конкретної об’єктивацiї (вiдповiдної цiй установцi). Отже,
установка спрямовує психiчнi процеси на основi постiйної коре-
кцiї вiдповiдно до iнформацiї що надходить у зворотному порядку
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в результатi свiдомої активностi розгорнутої в планi об’єктивацiї.
I хоча установка й не є феноменом свiдомостi, але здiйснює вирi-
шальний вплив як на усвiдомленi, так i на неусвiдомленi процеси.
Таким чином й iндивiдуальнi особливостi формування адиктивних
установок клiєнта, так само, як i сформованi у ходi подальших
психопрофiлактичних заходiв установки здорового способу життя,
залежать вiд динамiчних характеристик його психологiчної уста-
новки.

Варто згадати й Ш.А.Надирашвiлi [3, с. 110–124], який вiдрiз-
няв «актуально-миттєвi» та «диспозицiйнi» установки. Актуальну
установку вiн визначав як стан готовностi людини до певної пове-
дiнки, зумовленої впливами стимулюючого навколишнього середо-
вища та внутрiшнiми потребами iндивiда. Iншими словами, наявна
первiсна внутрiшня реакцiя особи на актуальну ситуацiю як го-
товнiсть до певного шаблону подальшої поведiнкової активностi.
Отже, актуальна установка виступає тою змiнною, що знаходи-
ться мiж стимулами та поведiнковою реакцiєю iндивiда. У свою
чергу диспозицiйнi установки це надбанi та закрiпленi феномени,
що маються в арсеналi психiчної поведiнкової активностi iндивi-
да в якостi iнструментальних можливостей. Тому, продовжує цю
думку Н.В.Онiщенко, знання системи диспозицiйних установок дає
можливiсть завчасно, ще до виникнення актуальної ситуацiї, з’ясу-
вати тенденцiї та зорiєнтованiсть iндивiда, прогнозувати характер
поведiнки цiєї особи в тiй або iншiй ситуацiї [4].

Саме це положення й має бути покладене в основу первинної
дiагностики клiєнта з метою визначення укорiненостi компульсив-
ної адиктивної поведiнки, а також для визначення тривалостi та
iнтенсивностi психотерапевтичних заходiв, спрямованих на нейтра-
лiзацiю цих деструктивних установок. При здiйсненнi первинної
дiагностики динамiчних характеристик iндивiдуальної психологiч-
ної установки клiєнта слiд зважати також й на те, що обрання
адиктом тiєї або iншої форми психологiчного захисту, у тому числi
й непродуктивного чи навiть невротичного, пiд впливом психотрав-
муючих переживань рiзної iнтенсивностi, так само детермiнованi
наявними установками та їхнiми динамiчними параметрами. Iнши-
ми словами, це дає можливiсть побудови прогнозу реабiлiтацiйних
заходiв на засадах iндивiдуального пiдходу щодо обрання вiдповiд-
них методiв та технiк необхiдних на формування та пiдтримання
позитивних установок здорового способу життя.
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Отже, динамiчнi характеристики iндивiдуальної психологiчної
установки адикта, якi визначають швидкiсть або повiльнiсть її фор-
мування та подальшого згасання дозволяють, навiть у спрощеному
виглядi, розподiлити клiєнтiв, принаймнi, на чотири категорiї:

1. Клiєнти, у яких установка швидко формується й швидко
згасає. У таких клiєнтiв адиктивнi потяги можуть швидко за-
крiплюватися, однак вони так само швидко й згасають. Тобто
до таких клiєнтiв нема необхiдностi застосовувати iнтенсивнi
психотерапевтичнi заходи. Iнша справа, що для пiдтримання
подальшої адаптивної установки на здоровий спосiб життя
доцiльною є органiзацiя систематичного тривалого супрово-
дження, iнакше позитивнi зрушення можуть мати, так само,
нестiйкий характер.

2. Клiєнти, у яких установка повiльно формується та швидко
згасає. У таких клiєнтiв стiйкiсть до формування адикцiй
є значно бiльшою, однак навiть сформованi, вони не мають
тотального характеру, i за умови надання своєчасної допо-
моги, досить легко нейтралiзуються. Ця категорiя клiєнтiв
також потребує подальшого супроводження для пiдтримки
для стабiльної фiксацiї позитивних установок здорового спосо-
бу життя.

3. Клiєнти, у яких установка швидко формується та повiльно
згасає. Ця категорiя клiєнтiв легко пiддається формуванню
адиктивних потягiв, проте негативнi психiчнi наслiдки мають
значно тривалiший перiод, а вiдтак й небезпеку. Разом з тим,
ця категорiя легше пiддається й психотерапевтичному впли-
ву, а позитивнi змiни досягаються при iнтенсивних, але не
занадто тривалих психотерапевтичних заходах. Проте, через
повiльнiсть згасання установочних реакцiй, можна очiкува-
ти стабiльностi досягнутих позитивних зрушень сформованих
установок здорового способу життя.

4. Клiєнти, у яких установка повiльно формується та повiльно
згасає. Ця категорiя клiєнтiв досить резистентна до закрiпле-
ння адиктивних потягiв, однак, якщо негативнi психологiчнi
змiни вiдбуваються, вони мають бiльш глибинний i тривалий
характер. Вiдповiдно, до таких клiєнтiв й психотерапевтичнi
заходи мають застосовуватися бiльш iнтенсивнi та довготри-
валi. Однак, й досягнутi позитивнi результати реабiлiтацiйних
заходiв матимуть бiльш стiйкий та стабiльний характер.
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При цьому, як доводять прикладнi дослiдження В.В.Карпен-
ка [5], при роботi з клiєнтами сама процедура класичної психоло-
гiчної дiагностики динамiчних характеристик установки є досить
простою та швидкою, що спрощує оцiнку глибини проблеми та
побудови програми реабiлiтацiйних заходiв психотерапевтичної до-
помоги та подальшого супроводження.

Пiдводячи пiдсумок, можна впевнено констатувати, що навiть
наведений приклад можливостей використання теорiї установки
у органiзацiї психодiагностики та подальшого надання психологiч-
ної допомоги клiєнтам обтяженим адикцiєю демонструє вагомiсть
цiєї концепцiї у практичнiй дiяльностi психолога. Окрiм того, вра-
хування динамiчних особливостей установки особистостi, дозволяє
визначати iнтенсивнiсть та тривалiсть заходiв завчасної профiлак-
тики, спрямованих на формування установок здорового способу
життя на засадах iндивiдуалiзованого пiдходу.
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Организация психопрофилактической работы
с аддиктами на основе теории психологической
установки
Денис Александрович АЛЕКСАНДРОВ
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Статья посвящена решению проблемы диагностики формирования
аддикций в ракурсе теории психологической установки тбилисской шко-
лы Узнадзе Д.Н.Аргументируется связь динамических характеристик
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психологической установки личности с индивидуальными особенностя-
ми возникновения, развития и закрепления склонности к аддиктивному
поведению. Также предоставляются пути построения прогноза по ор-
ганизации индивидуализированной психологической помощи на основе
концептуальных принципов фиксации установок. Приводится типология
личности на основе выявления динамических особенностей психоло-
гической установки, которая будет способствовать осуществлению эф-
фективной психодиагностики индивидуальной специфики сложившейся
аддикции и организации дальнейших реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: аддикция; психологическая установка; психологическая
помощь; психологическая реабилитация; психопрофилактика

Psychoprophylactic management in operation with
the addicts based on the theory of psychological set
Denys O. ALEKSANDROV
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

The article touches upon the issue of finding a solution to the problems in
diagnostics of the addiction formation according to the theory of psychological
set of Tbilisi’s school by D.Uznadze. The author proves a connection between
behavior patterns of personal psychological sets and distinctive features of
the appearance, dynamics and fixation of the addictively inclined behavi-
or. Further it is described the ways as for the management estimation of
personalized psychological support based on the conceptual field of fixation
sets. The study includes typology focuses on personality accorded with the
complement dynamic characteristics of psychological set which is contribute
to the realization of the successful psychodiagnostics of individual addiction
specificity and further rehabilitation arrangements.
Key words: psychological set; psychological support; psychological rehabilitation;
psychoprophylaxis
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У статтi зазначено медичнi, психологiчнi аспекти впливу алко-
гольного сп’янiння на особистiсть та правовi аспекти вiдповiдаль-
ностi за правопорушення, скоєнi в станi алкогольного сп’янiння.
Наведено результати анонiмного опитування полiцейських щодо
особливостей професiйного спiлкування з особами, якi знаходя-
ться в станi алкогольного сп’янiння.
Ключовi слова: стан алкогольного сп’янiння; правопорушення;
правосвiдомiсть

Iз алкоголем людство знайоме з давнiх часiв, адже вживання
алкогольних та одурманюючих напоїв розпочалося ще на початку
цивiлiзацiї.

Загальновiдомо, що небезпека алкоголiзму полягає у психi-
чнiй, фiзичнiй, соцiальнiй шкодi органiзму людини. Наслiдком
вживання алкоголю у людини є виникнення психiчних порушень
(короткочасна амнезiя; алкогольна деменцiя; деградацiя особис-
тостi; алкогольнi галюцинацiї; бiла гарячка тощо) та соматичних
порушень (ускладнення у багатьох системах органiзму, зокрема
у нервовiй та травнiй). Характер психологiчних змiн залежить вiд
особистiсних особливостей: деякi люди пiд впливом алкогольної
iнтоксикацiї стають агресивними, iншi, навпаки, — сентиментальни-
ми. Зловживання людиною спиртними напоями, як i наркотичними
чи iншими одурманюючими речовинами, знижує рiвень самокон-
тролю, розвиває моральну нестiйкiсть, зумовлює появу корисливих
та агресивних мотивiв, антисоцiальних цiлей тощо [1, с. 247–249].
Алкогольно узалежненi люди, якi завжди порушують моральнi нор-
ми, у випадку неможливостi задовольнити свої хворобливi потреби
законними способами можуть вдаватися до злочинних дiй.
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Згiдно з даними кримiнологiчних дослiджень у станi сп’янiння
вчиняються 40–45% усiх злочинiв, зокрема 70–80% таких тяжких
злочинiв, як вбивство, тяжкi тiлеснi ушкодження, хулiганство, гра-
бежi i розбої [2]. Стан сп’янiння незалежно вiд його ступеня не
звiльняє особу вiд кримiнальної вiдповiдальностi. Це твердження
ґрунтується на тому, що при звичайному фiзiологiчному сп’янiннi
не настають тi iстотнi змiни в психiчному станi особи, якi характернi
для психiчного захворювання, тобто вiдсутнiй медичний критерiй
(психiчне захворювання) i, вiдповiдно, пiдстава для визнання особи
неосудною. Необхiдно враховувати i той факт, що усвiдомлюючи
негативний вплив на свою поведiнку алкогольних напоїв, характер
своєї можливої поведiнки у станi сп’янiння та можливi її суспiль-
но небезпечнi наслiдки, людина може вирiшити, вживати алкоголь
(довести себе до стану сп’янiння) чи не вживати алкоголь.

З огляду на пiдвищену небезпечнiсть осiб, що вчиняють злочи-
ни у станi сп’янiння, у п. 13 ст. 67 КК (Кримiнального кодексу) ця
обставина при призначеннi покарання визнається такою, яка його
обтяжує.

У березнi 2017 року спiвробiтниками наукової лабораторiї
з проблем психологiчного забезпечення Нацiональної академiї внут-
рiшнiх справ було проведено анонiмне опитування полiцейських
Нацiональної полiцiї України щодо особливостей професiйного спiл-
кування. Опитуванням охоплено 80 полiцейських (патрульнi, оперу-
повноваженi, слiдчi).

Вiдповiдно до завдань дослiдження респондентам було запро-
поновано дати вiдповiдi на десять запитань щодо особливостей про-
фесiйного спiлкування з рiзними категорiями осiб. Опитувальник
передбачав вiдповiдi вiдкритого i закритого типу. Аналiз отриманих
даних анонiмного опитування проводився шляхом обрахунку кiль-
костi отриманих вiдповiдей на поставленi запитання, а також роз-
горнутих вiдповiдей респондентiв на запитання вiдкритого типу [3].
Однак, крiм поставлених дослiдницьких завдань було отримано
додатковi данi.

Вiдповiдно до отриманих результатiв, досить часто полiцей-
ськi затримують правопорушникiв чоловiчої статi 26–35 рокiв, який
знаходиться в агресивному станi чи в станi фiзiологiчного сп’янiн-
ня (алкогольного, наркотичного). Така особа вчинила правопору-
шення на сiмейно-побутовому ґрунтi, порушила публiчний поря-
док чи затримується за вчинення правопорушення з хулiганських
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мотивiв. При цьому, як зазначили респонденти, нерiдко виникають
проблеми у професiйному спiлкуваннi слiдчих — з родичами пра-
вопорушникiв; оперативникiв — з учасниками сiмейно-побутових
конфлiктiв. Досить часто патрульнi спiлкуються з такими особами
при порушеннi ними Правил дорожнього руху; скоєння дорожньо-
транспортної пригоди; а також при вирiшеннi конфлiктних ситуацiй
мiж продавцями i покупцями. Патрульнi полiцейськi конкретизу-
вали, що такi ситуацiї виникають кожної робочої змiни, особливо
у нiчний час доби, зокрема, з п’ятницi на суботу та з суботи на
недiлю.

Таким чином, значна кiлькiсть правопорушень в нашiй країни
скоюється особами, якi перебувають в станi алкогольного сп’янi-
ння. Їх кiлькiсть значно зростає напередоднi та пiд час вихiдних
та святкових днiв. Це вимагає пiдвищення рiвня iндивiдуальної
правосвiдомостi, правової культури, культури дозвiлля та вiдпо-
чинку, культури спiлкування i конфлiктологiчної культури членiв
суспiльства.
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Состояние алкогольного опьянения как фактор
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Татьяна Ивановна ЮРЧЕНКО-ШЕХОВЦОВА
Национальная академия внутренних дел, Украина

В статье обозначены медицинские, психологические аспекты воз-
действия алкогольного опьянения на личность, а также правовые ас-
пекты ответственности за правонарушения, совершённые в состоянии
алкогольного опьянения. Приведены результаты анонимного опроса
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полицейских об особенностях профессионального общения с лицами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Ключевые слова: состояние алкогольного опьянения; правонарушения;
профессиональное общение; полицейская деятельность

State of alcoholic intoxication as a factor of the
offenses
Olena A. HALUSTIAN, Liudmyla M. ZAKHARENKO,
Tetiana I. YURCHENKO-SHEKHOVTSOVA
National Academy of Internal Affairs, Ukraine

The article describes the medical, psychological aspects of the influence
of alcohol intoxication on the personality and legal aspects of responsibility
for the offense committed in the state of alcoholic intoxication. The results
of the anonymous poll of police officers about the features of professional
communication with persons being in a state of alcoholic intoxication are
presented.
Key words: alcoholic intoxication; offenses; professional communication; police
activity
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Проаналiзовано основнi психологiчнi чинники хiмiчної залежностi
особистостi, що є передумовою для її виникнення. Виокремлено
три групи чинникiв — когнiтивнi, емоцiйнi, поведiнковi, враху-
вання яких в процесi психопрофiлактики та корекцiї залежної
поведiнки допоможе пiдвищити ефективнiсть цiєї роботи.
Ключовi слова: хiмiчна залежнiсть; адикцiя; психологiчнi чинники

Розповсюдженiсть рiзних форм залежної поведiнки в сучасно-
му суспiльствi вражає своїми масштабами. Особливе занепокоєння
викликає постiйне зростання кiлькостi хiмiчно узалежнених осiб та
зниження вiкових меж вживання хiмiчних речовин.

Пiд хiмiчною залежнiстю розумiють залежнiсть людини вiд
психотропних речовин: алкоголю, наркотикiв, токсичних речовин
тощо. А вживання цих речовин зазвичай називають адиктивною
поведiнкою. Згубнi наслiдки вживання цих хiмiчних речовин важко
переоцiнити, оскiльки вони стосуються не лише здоров’я люди-
ни, а й її особистiсного, соцiального та емоцiйного благополуччя,
викликають незворотнi змiни в органiзмi й психiцi людини. Щоб по-
передити цi негативнi наслiдки та змiни, пов’язанi з ними, необхiдно
насамперед зрозумiти внутрiшнi передумови адиктивних проявiв,
якi спонукають та зумовлюють вживання людиною хiмiчних речо-
вин.

Вивченням цiєї проблеми в рiзних аспектах займалися
А.Ю.Єгоров, Ц.П.Короленко, С.А.Кулаков, В.Д.Менделєвич,
Н.П.Пихтiна, Т.М.Ткач та iн., проте поза увагою дослiдникiв за-
лишаються передумови та чинники хiмiчної залежностi, особливо
внутрiшнi, психологiчнi.

Загалом, усi чинники адиктивної поведiнки об’єднуються
в три групи: бiологiчнi, пов’язанi зi спадковiстю, психофiзiо-
логiчними функцiями та функцiонуванням органiзму людини
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(В.Б.Альтшулер, А.Ю.Єгоров, М.М. Iванець, Б.М.Ткач та iн.),
соцiальнi, що передбачають вплив середовища, засобiв масо-
вої комунiкацiї, iнших людей, реклами, сiмейного виховання то-
що (В.С.Бiтенський, Е. Г. Ейдмiллер, В.Юстицькiс, Н.П.Пихтiна,
Б.Г.Херсонський та iн.), та психологiчнi, що становлять вну-
трiшнi передумови залежностi, зокрема особистiснi властивостi,
фрустрованi потреби, незадоволення яких може призводити до
адиктивних проявiв (С.В.Березiн, Б.С.Братусь, Ц.П.Короленко,
Н.Ю.Максимова, В.Д.Менделевич та iн.).

Кожна з цих груп чинникiв має важливе значення у виникненнi
адикцiї, тому в процесi профiлактики й корекцiї хiмiчної залежно-
стi та формування здорового способу життя особистостi має бути
вiдображена вся життєва ситуацiя людини цiлiсно, з урахуванням
усiх наведених чинникiв.

Метою дослiдження є аналiз психологiчних чинникiв хi-
мiчної залежностi, що виступають внутрiшнiми передумовами її
виникнення, оскiльки без їх глибокого розумiння i врахування про-
фiлактика й корекцiя вживання психотропних речовин неможливi.

До психологiчних чинникiв хiмiчної залежностi на-
самперед належать психологiчнi особливостi, характеристики,
властивостi особистостi, якi прямо чи опосередковано спону-
кають прояви залежної поведiнки або сприяють їм. Напри-
клад, особливостi Я-концепцiї (К. Роджерс) та самооцiнки (впев-
ненiсть/невпевненiсть у собi, занижена/завищена/адекватна са-
мооцiнка, позитивна/негативна Я-концепцiя тощо); комунiкатив-
нi якостi, вмiння та навички (товариськiсть, комунiкабель-
нiсть, сором’язливiсть, вiдкритiсть/закритiсть у спiлкуваннi, довi-
ра/недовiра тощо), властивостi темпераменту й характеру (гнуч-
кiсть, ригiднiсть, резистентнiсть, стресостiйкiсть, тривожнiсть то-
що); порушення процесу саморегуляцiї, зокрема емоцiйної, вольової,
смислової (Б.В. Зейгарник); емоцiйнi характеристики особистостi
та труднощi в емоцiйнiй сферi (схильнiсть до стресiв, фрустрацiї,
емоцiйна нестiйкiсть, пошук нових вражень, «емоцiйний голод»,
невмiння виражати свої почуття — алекситимiя тощо).

Менделевич В.Д. вважає, що психологiчнi чинники залежної
поведiнки пов’язанi з емоцiйною незрiлiстю особистостi й видiляє
такi з них, як iнфантильнiсть, навiюванiсть, максималiзм, ригiд-
нiсть i негнучкiсть, нетерплячiсть, схильнiсть до ризику й небезпе-
ки, страх бути покинутим тощо [1].
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Схожої думки дотримується Б.Сегал, який виокремлює на-
ступнi психологiчнi передумови адиктивної поведiнки особистостi:
прагнення уникати вiдповiдальностi у прийняттi рiшень, залеж-
нiсть, пiдпорядкованiсть у вiдносинах з iншими, прихований ком-
плекс неповноцiнностi, що поєднується iз зовнiшньо вираженим
комплексом переваги, прихований за зовнiшньою соцiабельнiстю
страх глибоких емоцiйних контактiв, тривожнiсть, стереотипнiсть
дiй та поведiнки [2, с. 29].

Узагальнюючи погляди на психологiчнi чинники хiмiчної за-
лежностi, пропонуємо виокремити три групи вказаних чинникiв,
що об’єднують всi наведенi вище, а також iншi психологiчнi пе-
редумови залежної поведiнки особистостi. Отже, психологiчними
чинниками хiмiчної залежностi, на нашу думку, є когнiтивнi, емо-
цiйнi та поведiнковi.

До когнiтивних належать знання, установки, iнтерес, пере-
конання щодо вживання хiмiчних речовин (алкоголю, наркотикiв),
якi людина отримує з рiзних джерел: сiмейне виховання, культура,
засоби масової iнформацiї тощо. Наприклад, на сьогоднi у нашому
суспiльствi, на жаль, побутує уявлення про алкоголь як про атрибут
будь-якого свята, «панацею» у вирiшеннi проблем, безвiдмовний
засiб зняття напруження, лiкування тощо. Вiдкрита й прихована
реклама, пропагування алкоголю та iнших хiмiчних речовин спо-
стерiгається у ЗМI, кiно, через соцмережi тощо. Небезпека таких
установок (Д.М.Узнадзе) полягає в тому, що людина їх не усвi-
домлює, тому ставлення до вживання хiмiчних речовин (алкоголю,
нiкотину та iн.) зазвичай є лояльним, навiть якщо сама людина їх
не вживає. До когнiтивних чинникiв також вiдносимо механiзми
психологiчного захисту (З.Фройд, А.Фройд), що супроводжують
всi види залежної поведiнки, найбiльш поширенi серед адиктiв —
це уникнення, заперечення (т. зв. анозогнозiя — заперечення ал-
коголiком чи наркоманом факту своєї залежностi), витiснення,
рацiоналiзацiя, проекцiя, регресiя.

Емоцiйнi чинники хiмiчної залежностi включають почут-
тя, емоцiї, стани, потреби людини, якi є передумовами адиктивної
поведiнки. Зокрема переживання стресових станiв, фрустрацiї, три-
вожностi, постiйна потреба у зняттi психологiчного напруження,
пошук нових вражень, невпевненiсть, страхи й фобiї, почуття ну-
дьги й самотностi, якi людина не може регулювати та iн. Емоцiйнi
чинники є досить вагомими поруч з iншими, оскiльки вони беруть
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участь у формуваннi самого механiзму залежностi, який полягає
у постiйнiй змiнi фiзичного i психологiчного стану (Ц.П.Короленко,
Н.Мак-Вiльямс та iн.). Так, людина в станi дискомфорту (стресу,
напруження, фрустрацiї тощо), вживаючи хiмiчну речовину, шту-
чно змiнює цей стан, позбавляючись його або видозмiнюючи на
iнший. У разi вживання наркотичних речовин у людини виникає ей-
форiя — штучний короткочасний стан максимального задоволення,
що супроводжується позитивними емоцiями. Пiсля закiнчення дiї
хiмiчної речовини на її органiзм i психiку емоцiйний стан не просто
повертається на початковий рiвень, а й значно погiршується, що
спонукає людину знову i знову вдаватися до цiєї речовини, яка нiби
«рятує» її на деякий час вiд «жорстокої реальностi». Слiд зазначи-
ти, що емоцiйна сфера особистостi з хiмiчною залежнiстю внаслiдок
цього збiднюється настiльки, що людина вже не здатна переживати
позитивнi емоцiї як такi, постiйно перебуваючи в станi «ломки» —
абстинентного синдрому, пов’язаного з постiйним дискомфортом
внаслiдок вiдсутностi в органiзмi хiмiчної речовини.

Поведiнковi психологiчнi чинники включають научiння,
вмiння й навички щодо адиктивної поведiнки, соцiальнi патерни
(зразки) такої поведiнки, засвоєнi з середовища або виробленi са-
мостiйно в процесi власного досвiду. А.Бандура називає це явище
научiнням через спостереження, важливою його передумовою є са-
ме приклад iнших, некритично засвоєний особистiстю. Наприклад,
звичка втiкати вiд проблем, вiдповiдальностi, складних ситуацiй
за допомогою алкоголю чи наркотикiв, досвiд вживання хiмiчних
речовин, отриманий в дитинствi чи юностi, перешкоджають форму-
ванню тверезого способу життя та здорової здатностi до подолання
труднощiв [3].

Висновки. Отже, проаналiзувавши психологiчнi чинники хi-
мiчної залежностi особистостi, можемо зробити висновок, що вони
становлять собою глибиннi, внутрiшнi передумови залежної пове-
дiнки, без урахування яких корекцiя та лiкування хiмiчної залеж-
ностi й формування тверезого способу життя будуть неможливими.
До психологiчних чинникiв хiмiчної залежностi належать когнiтив-
нi — знання, переконання, уявлення, емоцiйнi — стани, почуття,
емоцiї, що переживає особистiсть, та поведiнковi — власний досвiд
взаємодiї з хiмiчною речовиною i конкретнi моделi поведiнки. Для
формування тверезого здорового способу життя, здiйснення про-
фiлактики й корекцiї адиктивної поведiнки та лiкування хiмiчної
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залежностi насамперед необхiдно визначити психологiчнi чинники
цього явища у кожному конкретному випадку, проводити вiдповiд-
ну роботу, яка обов’язково включає психологiчнi консультацiї та
психологiчну допомогу особистостi.
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с англ. Р.Р.Муртазина. — М.: Независимая фирма «Класс», 2000. — 240 с. —
(Библиотека психологии и психотерапии, вып. 85).

Психологические факторы химической
зависимости личности
Ольга Дмитриевна КРЕСАН
Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, Украина

Исследование посвящено анализу психологических факторов хи-
мической зависимости личности, которые являются предпосылкой для
ее возникновения. Выделены три группы психологических факторов —
когнитивные, эмоциональные и поведенческие, учитывая которые в про-
цессе психопрофилактики и коррекции зависимого поведения можно
повысить эффективность этой работы.
Ключевые слова: химическая зависимость; аддикция; психологические
факторы

Psychological factors of a person’s chemical
dependency
Olha D. KRESAN
Nizhyn State University named after Nikolai Gogol, Ukraine

This research is devoted to the analysis of psychological factors which
cause person’s chemical dependency. The following tree groups of psychologi-
cal factors such as cognitive, affective and behavioral were found. It is
necessary to take into account these factors and make use of them in the
psychoprophylaxis process and dependence behavior correction in order to
improve its efficiency.
Key words: chemical dependency; addiction; psychological factors
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Вплив «культурного вживання алкоголю»
на розвиток особистостi пiдлiтка
Оксана Володимирiвна ПЛАТКОВСЬКА,
Ольга Вiкторiвна ГОРБАЧОВА
Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, Україна
E-mail: oksana1004@ukr.net

Розглянуто проблему поширення «алкогольної культури» в укра-
їнському суспiльствi, зокрема серед дiтей та молодi, визначено
ключовi практики ретрансляцiї «культури споживання» алко-
голю: родинне виховання й традицiї, вплив референтної групи
однолiткiв, пропаганда виробникiв спиртного, державна полiтика
лiберального ставлення до вживання алкоголю. Визначено про-
блемнi питання протидiї вживанню алкоголю й запропоновано
вiдповiднi рiвнi профiлактичної роботи.
Ключовi слова: алкоголь; пiдлiтки; культурне вживання алкоголю

Проблема алкоголiзму та наркозалежностi сьогоднi є стабiльно
актуальною як в цiлому свiтi, так i в Українi. Достатньо сказати,
що наша країна посiдає шосте мiсце серед країн-лiдерiв за спожи-
ванням алкоголю. Стрiмко зростає популярнiсть спиртного i серед
молодi, де Україна вже займає лiдируючi позицiї. Згiдно з дослi-
дженнями фахiвцiв 91% українських дiтей вже у 15 рокiв мають
досвiд вживання алкоголю, 40% дiтей у вiцi вiд 14 до 18 система-
тично вживають алкоголь, а 80% вiдсоткiв дiвчат уперше спожили
алкоголь у вiцi 14 рокiв, третина дiтей i пiдлiткiв у вiцi вiд 10 до
18 рокiв вживає спиртне не менше трьох разiв на мiсяць, 61% мо-
лодi вiком вiд 17 до 18 рокiв вживають алкоголь мiнiмум раз на
мiсяць [1].

Великий вплив на зростання популярностi вживання спирт-
них виробiв серед молодi, на наш погляд, має так звана програма
«культурного споживання», «безпечних норм споживання», на про-
паганду яких активно спрямованi державнi програми. Основне
правило «культурного споживання» полягає в тому, що потрiбно
так споживати алкоголь, щоб отримувати задоволення самому i не
створювати нiяких незручностей для оточуючих [2].
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Однак, говорити про культурне, нормоване вживання алко-
голю так само безглуздо, як говорити про «культурне хулiган-
ство» або «нормовану наркоманiю». Якщо виходити з того, що
культура — це те, чим повинна володiти кожна людина, тодi
було б правильним стверджувати, що «культурному» вживанню
спиртних напоїв ми повиннi навчити кожного члена суспiльства.
На нашу думку, «алкоголь» i «культура» — це два взаємови-
ключнi поняття, принципово несумiснi концепти. Адже алкоголь
є одним iз видiв психотропних речовин, вiн має токсичну дiю
на органiзм, призводить до змiн у свiдомостi, викликає звика-
ння, справляє деструктивний вплив на нервову систему, репро-
дуктивнi клiтини, викликає атрофiю мозку. Будь-яка доза ал-
коголю заподiює шкоди органiзму, рiзниця лише у її ступенi.
Крiм того, школою I.Павлова доведено, що пiсля першої, най-
меншої дози алкоголю, в корi головного мозку паралiзуються
тi вiддiли, де закладенi елементи саме виховання, тобто культу-
ри [3].

Теорiя «культурного пиття» й тривала iнституцiоналiзацiя ал-
когольних практик щодня продовжують завдавати непоправної
шкоди нашому суспiльству й молодому поколiнню зокрема, мiцно
вкоренившись у суспiльнiй свiдомостi, корпоративних та сiмейних
традицiях. Сiм’я — це середовище, в якому народжується та роз-
вивається дитина. У сiм’ях, де «культурно п’ють», батьки своєю
поведiнкою демонструють дитинi приклад «культурного» спожи-
вання i, як правило, дiти з цiкавостi вперше пробують алкоголь
саме в колi сiм’ї, пiдкорюючись прикладу для наслiдування. Часто
батьки пiдлiткiв переконанi, що краще дитина випиватиме в колi
сiм’ї, нiж на вулицi в невiдомiй компанiї. Таким чином, знiмається
психологiчний бар’єр, вживання алкоголю здiйснюється з дозво-
лу батькiв, а також прямо асоцiюється iз дорослим життям. На
формування згубної звички також впливають традицiї вiдмiчати
родиннi свята iз обов’язковим вживанням алкоголю, що у дитячiй
свiдомостi з часом починає асоцiюватися з атмосферою весело-
щiв, закрiплюючи взаємозв’язок «алкоголь — радiсть, задоволення,
свято».

Вживання спиртного дiтьми й пiдлiтками вiдбувається не лише
в неблагополучних сiм’ях, де iснують значнi проблеми, алкогольна
залежнiсть одного або обох батькiв, а й в абсолютно нормальних,
де батьки не придiляють належної уваги дiтям. Пiдлiтки мають
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достатньо вiльних грошей та витрачають їх на пустощi та алкоголь,
починають закриватися вiд батькiв та все частiше виносити свої
особистiснi проблеми на вулицю, чекаючи допомоги вiд старших
товаришiв чи однолiткiв.

Iншим шляхом формування згубної звички у пiдлiткiв є зна-
йомство з алкоголем на вулицi, у колi друзiв. У такому випадку
споживання алкоголю є стiйкою ознакою молодiжної субкультури.
Найчастiше вiдбувається споживання пива та слабоалкогольних на-
поїв на противагу мiцному алкоголю, як бiльш «культурних» та
приємних. Основними причинами вживання алкоголю у колi друзiв
є: спроби дитини самоствердитися серед старших товаришiв; бажа-
ння уникнути проблем (неприємностi в школi, сварки з батьками
i нерозумiння з їх боку, перша закоханiсть); наявнiсть вiльних,
неконтрольованих грошей, на якi можна купити мiцнi напої; ба-
жання затвердитися в колективi друзiв i товаришiв за рахунок
спиртного, випивка «за компанiю» тощо. За цих умов психологi-
чний бар’єр переходу вiд вживання до зловживання є швидким
та майже непомiтним. Окремого дослiдження потребують спроби
«окультурнення» вживання спиртних речовин й лобiювання iнте-
ресiв виробникiв алкогольної продукцiї.

Сьогоднi багато державних програм спрямованi на профiлак-
тику вживання алкоголю серед молодi. Так, помiтний позитивний
результат зафiксовано пiсля заборони ВР України в 2010 роцi про-
дажу пива та iнших слабоалкогольних виробiв неповнолiтнiм грома-
дянам та їх вживання у громадських мiсцях, рекламних кампанiй на
алкоголь i тютюновi вироби у ЗМI.Але дiєвiсть українських законiв
щодо регулювання споживання алкоголю нiвелюється вiдсутнiстю
чiтких механiзмiв їх реалiзацiї. Крiм того, враховуючи масштаби
розповсюдження проблеми, адекватна вiдповiдь полягає не лише
в заборонi. Без серйозної просвiтницької роботи тут не обiйтися.
Така робота повинна проводитися на таких рiвнях:

1. Профiлактика вживання алкоголю на рiвнi сiм’ї:
• проведення роз’яснювальних бесiд в сiм’ях з метою фор-

мування у свiдомостi населення правильного вiдношення
до алкоголю;

• вiдмова вiд вживання алкоголю з метою дотримання
здорового способу життя, рацiонального харчування, до-
тримання пiдлiтками режиму дня i сну;

• впровадження безалкогольних сiмейних традицiй;
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• надання психологiчних консультацiй з метою сприяння
пiдтримки в сiм’ї;

• розвиток гармонiйних стосункiв мiж батьками та пiдлi-
тками;

• залучення молодi до спорту, розвиток цiлеспрямованостi
у дiтей.

2. Профiлактика вживання алкоголю на рiвнi iнституцiйної освi-
ти (школи, ВНЗ):

• залучення дитини до здорового способу життя;
• встановлення виховного контакту учителя з учнями;
• органiзована робота шкiльного лiкаря з профiлактики

алкоголевживання;
• здiйснення санiтарно-просвiтницької роботи тощо.

3. Загальнодержавний рiвень:
• впровадження полiтики тверезостi з метою збереження

здорового населення;
• заборона продажу алкогольної продукцiї особам, якi не

досягли 18 рокiв;
• заборона реклами алкогольних виробiв;
• сувора кримiнальна вiдповiдальнiсть за залучення непов-

нолiтнiх до вживання алкоголю чи доведення до стану
алкогольного сп’янiння;

• заборона прийому неповнолiтнiх на роботу, пов’язану
з виробництвом, зберiганням i торгiвлею спиртним тощо.

Оскiльки ключовi практики ретрансляцiї «культури споживан-
ня» алкоголю розгортаються у сферах державної полiтики, впливу
зацiкавлених пiдприємцiв-виробникiв й лобiювання їх iнтересiв, ро-
динне виховання й традицiї, вплив референтної групи однолiткiв,
то саме у цьому напрямку й мають розгортатись подальшi нау-
ковi дослiдження у проблемному полi «окультурнення» алкоголю.
В свою чергу, початок програми iз оздоровлення нацiї повинен по-
чинатися iз родини, найвпливовiшого «ретранслятора» алкогольної
соцiалiзацiї, пiзнiше цю «естафету» має перехопити дитячий садок,
школа, вищий навчальний заклад; слiд вiдiйти на державному рiвнi
вiд програмування населення на лiберальне ставлення до алкого-
лю, а також всебiчно сприяти укрiпленню сiмей та доброзичливих
взаємовiдносин мiж батьками та пiдлiтками через формування здо-
рового способу життя.
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Влияние «культурного употребления алкоголя»
на развитие личности подростка
Оксана Владимировна ПЛАТКОВСКАЯ
Ольга Викторовна ГОРБАЧЁВА
Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина

Рассмотрена проблема распространения «алкогольной культуры»
в украинском обществе, в частности среди детей и молодёжи, определены
ключевые практики ретрансляции «культуры потребления» алкоголя:
семейное воспитание и традиции, влияние референтной группы сверст-
ников, пропаганда производителей спиртного, государственная политика
либерального отношения к употреблению алкоголя. Определены проб-
лемные вопросы противодействия употреблению алкоголя и предложены
соответствующие уровни профилактической работы.
Ключевые слова: алкоголь; подростки; культурное употребление алкоголя

Influence of “social consumption of alcohol” on the
development of the personality of a teenager
Oksana V. PLATKOVSKA, Olha V. HORBACHOVA
Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

The problem of distribution of “alcohol culture” in Ukrainian society,
particularly among children and youth, is considered, the key practices of
retransmission of alcohol “consumption culture”, such as, the family educati-
on and traditions, the influence of relational tribe of coevals, propaganda
of alcohol producers, state policy of liberal attitude towards alcohol con-
sumption are determined. The problematic issues of counteraction of alcohol
consumption are determined and the appropriate levels of preventive work
are proposed.
Key words: alcohol; teens cultural use of alcohol
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Профiлактика вживання алкоголю
у молодiжному середовищi

Марiя Володимирiвна СОЦЬКА, Ольга Сергiївна ПАРХОМЕНКО
Херсонська державна морська академiя, Україна
E-mail: sotska9@ukr.net

Збереження здоров’я молодi, профiлактика шкiдливих звичок
є важливими питаннями сьогодення. Особливо гостро ця пробле-
ма постає при пiдготовцi фахiвцiв морської галузi, оскiльки вiд
вiдсутностi у них шкiдливих звичок напряму залежить безпека
екiпажу. У статтi наведено результати дослiдження щодо виявлен-
ня розповсюдження вживання алкоголю у Херсонськiй державнiй
морськiй академiї та ставлення курсантiв до цього явища. Ви-
свiтлено систему комплексної профiлактики вживання алкоголю
у молодiжному середовищi.

Ключовi слова: здоров’язберiгаюча компетенцiя; профiлактика;
комплексна профiлактика

Конституцiя України визнає життя i здоров’я людини одними
з найвищих соцiальних цiнностей. Держава, яка згiдно з Основним
Законом, несе вiдповiдальнiсть перед людиною за свою дiяльнiсть,
зобов’язана забезпечити якнайповнiшу реалiзацiю цих цiнностей
i при цьому вирiшити завдання виховання здорового поколiння,
вiд чого значною мiрою залежить стан продуктивних сил країни,
її економiчний, оборонний, iнтелектуальний, духовний потенцiал,
ресурс розвитку суспiльства.

Студентська молодь є основним трудовим потенцiалом, який
в подальшому буде втiлювати в життя основнi програми сучасного
розвитку суспiльства. Тому проблема збереження здоров’я молодi
є однiєю з найважливiших проблем сьогодення. Завданням вищого
навчального закладу є формування здоров’язберiгаючої компетен-
цiї поряд з основними професiйними компетенцiями, що набувають
молодi люди протягом навчання. Однiєю зi складових здоров’язбе-
рiгаючої компетенцiї є прагнення молодої людини дотримуватися
здорового способу життя, уникати вживання небезпечних речовин,



Профiлактика вживання алкоголю у молодiжному середовищi 75

зокрема й алкоголю. Особливо гостро ця проблема постає при пiд-
готовцi фахiвцiв морської галузi, оскiльки вiд вiдсутностi у них
шкiдливих звичок напряму залежить безпека екiпажу.

Але останнiм часом молодь зазнає значного iнформацiйного
впливу на свiдомiсть з боку засобiв масової iнформацiї, кiнопроду-
кцiї, якi рекламують тютюн, алкогольнi напої, продукти швидкого
харчування тощо. Для запобiгання негативному впливу на свi-
домiсть громадян iнформацiї, яка пропагує наркоманiю, пияцтво,
алкоголiзм та тютюнопалiння, необхiдно створювати умови для
популяризацiї переваг здорового способу життя.

За даними Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я стан здо-
ров’я людини залежить бiльш нiж на 50% вiд способу та умов
життя, на 25% вiд екологiчних умов, на 15% вiд генетичних фа-
кторiв i лише на 10% вiд ефективностi дiяльностi системи охоро-
ни здоров’я. Ю.П.Лiсiцин додатково видiлив фактори здорового
способу життя, до яких належать: гармонiйне поєднання бiологiчно-
го i соцiального в людинi, гiгiєнiчне обґрунтування форм поведiнки,
неспецифiчнi й активнi способи адаптацiї органiзму i психiки до
несприятливих умов природи i соцiального середовища тощо [1].

Оскiльки спосiб життя є однiєю з найважливiших умов збере-
ження здоров’я, при органiзацiї профiлактичної роботи доцiльно
звернути увагу саме на цей аспект життєдiяльностi людини. Зна-
чною мiрою формуванню здорового способу життя заважають нега-
тивнi звички, що зустрiчаються у молодiжному середовищi. Однiєю
з найрозповсюдженiших шкiдливих звичок серед молодi є вживання
алкоголю. Головна причина цього полягає в тому, що в Українi скла-
лася певна стала культура вживання алкоголю, яка передається
з поколiння в поколiння. Ця культура щiльно укорiнилася в життi
людей i таким чином стала нормою життя.

Результати дослiджень свiдчать не тiльки про високий рiвень
споживання алкогольних напоїв серед дiтей i молодi, а й про те,
що багато хто з них потрапляє у ризиковi для здоров’я ситуацiї
саме через вживання алкогольних напоїв (наприклад, беруть участь
у бiйках, зазнають травм).

Вживання алкоголю та наркотикiв знижує самоконтроль
i сприяє прояву ризикованих форм поведiнки, а також може бути
причиною ушкоджень (включаючи отриманi в результатi дорожньо-
транспортних пригод), насильства (особливо побутового) та перед-
часної смертi [2].
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Аналiз наукової лiтератури показує, що проблема вживання
психоактивних речовин пiдлiтками i молоддю та її профiлактика
розглядається дослiдниками з рiзних галузей: медицина та психо-
логiя (А.Лiчко, Е.Бабаян, Н.Копит, В.Бiтенський, I.Пятницька,
Б.Братусь, П.Сидоров, В.Херсонський, Б.Лазоренко, С.Мак-
сименко, Н.Максимова, В.Беспалько, Н.Бурмака), педагогi-
ка (В.Оржеховська, О.Вакуленко, I.Шишова, Н.Кириленко,
А.Капська, Г. Золотова, О.Пилипенко, Д.Колєсов), соцiологiя
(А. Габiанi, Б.Левiн, О.Яременко, О.Сердюк, О.Балакiрєва).

Iнформацiйно-освiтнi заходи профiлактики в Українi не дають
очiкуваного результату, тому що нав’язлива реклама, вiдносно до-
ступнi цiни, негативний особистий приклад тих, хто за характером
роботи має справу з дiтьми та молоддю, а також «мода» на алкоголь
призводить до пiдвищення алкоголiзацiї молодого поколiння. На
сьогоднi рiвень споживання алкоголю в Українi є одним iз найви-
щих у свiтi й становить близько 12–13 лiтрiв абсолютного спирту на
душу населення за рiк (неофiцiйна статистика повiдомляє про 20 л).
Понад 40 000 українцiв щороку помирають внаслiдок надмiрного
вживання алкоголю. 22% українських пiдлiткiв починають вживати
алкоголь ще до 13 рокiв [3].

Вживання алкогольних напоїв викликає у людини стан ейфо-
рiї, душевного задоволення, зняття стресу. Це пояснюється дiєю
алкоголю на мозок — гальмуються його центри, пов’язанi з форму-
ванням емоцiй. Систематичне вживання алкогольних напоїв моло-
дими людьми дуже швидко призводить до виникнення алкоголiзму.
Алкогольна залежнiсть у молодi формується значно швидше нiж
у дорослих. Через недостатнiсть критичного мислення юнаки не
можуть адекватно оцiнити дози спиртного i ступiнь свого сп’янi-
ння. Вони починають випивати все частiше i бiльше, поступово
переходячи на бiльш мiцнi напої. В результатi молодий органiзм
не в змозi впоратись з токсинами i починає швидко руйнуватися.
Виникає хронiчний алкоголiзм.

Алкоголiзм — це вже не звичка, а хвороба. Науковi дослiдження
доводять, що у алкоголiкiв дуже швидко i сильно пошкоджується
серцево-судинна система. Часте вживання алкоголю призводить до
переродження серцевого м’язу. Алкоголь пiдвищує згортання кро-
вi, що спричинює утворення тромбiв, внаслiдок чого вiдбувається
омертвiння тканин (некроз). Алкоголь викликає патологiчнi про-
цеси не тiльки в серцi, але i в артерiях та судинах. Вживання
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спиртного спричинює розширення судин, їх запалення — тромбо-
флебiт. Кожний випитий келих пiдвищує артерiальний тиск, що
є причиною багатьох серцево-судинних захворювань. Але найбiльше
вiд алкогольної iнтоксикацiї потерпає мозок (кора великих пiвкуль).
У алкоголiкiв мозок зменшується в об’ємi. Токсичне враження
головного мозку виявляється не тiльки в гострiй або хронiчнiй
деградацiї особистостi. Вона стає примiтивною, знижується її iнi-
цiативнiсть, погiршується пам’ять.

Це захворювання зараховують до психiчних тому, що, по-
перше, в основi хворобливого потягу до алкоголю лежать глибокi
психопатологiчнi змiни особистостi, а по-друге — тривале його
вживання призводить до розладiв психiки, дефекту особистостi та
розвитку алкогольних психозiв [4]. З iншого боку, серед причин
виникнення алкогольної залежностi велике значення мають пси-
хологiчнi та соцiальнi чинники: особливостi виховання, прагнення
бути «дорослим», «крутим», не видiлятися у компанiї ровесникiв.

Тому при органiзацiї профiлактичної дiяльностi у вищому на-
вчальному закладi необхiдно використовувати комплексний пiдхiд,
залучаючи до роботи фахiвцiв рiзних галузей: лiкарiв, психоло-
гiв, юристiв, кураторiв академiчних груп, представникiв громад-
ських органiзацiй. Необхiдно також враховувати iндивiдуально-
психологiчнi особливостi молодих людей, їх реальну обiзнанiсть,
мiфи про алкоголь, що розповсюдженi серед юнакiв.

З метою органiзацiї комплексної профiлактичної роботи у Хер-
сонськiй державнiй морськiй академiї проведено дослiдження щодо
виявлення розповсюдження вживання алкоголю у молодiжному
середовищi та ставлення курсантiв до цього явища.

У дослiдженнi взяли участь 122 курсанта, якi вступили до
академiї у поточному роцi, закiнчивши школу або коледж, вiд
17 до 20 рокiв. Опитування проводилось анонiмно, що пiдвищує
достовiрнiсть результатiв. За результатами анкетування виявлено:

1. Вживають алкоголь 63% опитаних. 37% курсантiв зазначили,
що не вживають алкоголю, хоча деякi з них у питаннi №3 вказали,
що дозволяють це собi пiд час великих свят.

2. Щодо причин початку вживання алкоголю, 37% опитаних
вказали вплив компанiї, 9% курсантiв почали вживати алкоголь
через цiкавiсть, 1 курсант (0,8%) — через сiмейнi проблеми. 38%
респондентiв зазначили, що для цього у них були iншi причини
(жоден не вказав якi саме).
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3. Бiльшiсть опитаних вважають, що вживають алкоголь неча-
сто, 20% курсантiв роблять це кожного разу, коли у них виникне
бажання, 18% дозволяють собi випити у великi свята, 6% моло-
дих людей роблять це з будь-якого приводу. 75 опитаних обрали
вiдповiдь «iнше», не вказавши що саме.

4. Метою вживання алкоголю курсанти назвали (у порядку
значимостi): бажання розслабитися, зняти напругу; покращити на-
стрiй, розважитися, вiдпочити; додати собi смiливостi, позбутися
проблем, покращити спiлкування, не бути «бiлою вороною» у ком-
панiї, вiдкрити для себе бiльше можливостей, вiд нудьги; просто
так, щоб напитися; щоб вiдсвяткувати подiю, змiнити стан свiдомо-
стi («погнать», «поорать»). Один з опитаних вживає спиртне заради
тостiв, i один курсант через те, що це смачно.

5. Абсолютна кiлькiсть курсантiв (93%) не помiчають у себе
пiдвищеного потягу до алкоголю, один курсант зазначив що такий
потяг у нього є. 6% опитаних утруднюються з вiдповiддю на це
питання.

6. Для бiльшостi опитаних (82%) невдачi та труднощi не є при-
водом звертатися до пляшки; вони зазначили, що нiколи цього
не роблять. 12% курсантiв вiдзначили, що зрiдка таке трапляє-
ться. Один курсант зазначив, що таке вiдбувається з ним досить
часто.

7. 45% опитаних вважають, що широкий доступ дешевих алко-
гольних напоїв жодним чином не впливає на збiльшення вживання
алкоголю у студентському середовищi, 42% опитаних не згоднi
з цим, 8% — не визначились iз вiдповiддю на це запитання.

8. 70% опитаних вважають, що немає жодних позитивних впли-
вiв алкоголю на людину, 30% — не згоднi з таким твердженням.

9. Серед позитивних впливiв студенти називають (у порядку
значимостi): здатнiсть алкоголю розслабляти людину, можливостi
вiдпочинку та релаксацiї, зняття стресу; вважають, що алкоголь ро-
бить людей бiльш розкутими, викликає позитивнi емоцiї, розкриває
здiбностi людини, дозволяє забути про проблеми, розвиває розумовi
здiбностi, сприяє глибокому сну, надає суперможливостi; вживання
алкоголю полегшує встановлення нових знайомств, налагодження
сексуальних контактiв. Також курсанти зазначили, що лiкарi ра-
дять вживати алкоголь, оскiльки вiн розширює судини, а також
корисний при кашлi.
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10. Трохи бiльше половини курсантiв (52%) вказали на те, що
боротьба iз вживанням алкоголю у студентському середовищi не
має сенсу, 48% опитаних не згоднi з цим твердженням.

Дослiдження показали, що молодi люди значно переоцiнюють
позитивний вплив алкоголю на органiзм i взаємостосунки, часто
вживають алкогольнi напої «за компанiю» з iншими. Врахову-
ючи результати опитування, розроблено програму профiлактики
вживання алкоголю у молодiжному середовищi за наступними на-
прямками:

• поширення iнформацiї про негативну дiю алкогольних напоїв
на органiзм людини з точки зору:

а) загальнобiологiчної — дiя алкоголю на органiзм людини,
її органи i системи;

б) генетичної — дiя алкоголю на спадковiсть органiзму, по-
томство;

в) медичної — дiя алкоголю на здоров’я людини i тривалiсть
її життя;

г) соцiологiчної — дiя алкоголю на дiяльнiсть, працезда-
тнiсть людини, сiмейнi стосунки, виховання дiтей;

• формування у курсантiв навичок аналiзу i критичної оцiнки
iнформацiї про алкоголь, вмiння приймати правильнi рiшення;

• розвiнчування мiфiв про позитивний вплив алкоголю на здо-
ров’я i взаємостосунки;

• надання альтернативи вживанню алкоголю.
Профiлактика вживання алкогольних напоїв у академiї пе-

редбачає роботу не тiльки з курсантами, але й з викладачами,
кураторами, командирами рот. Тобто вона є комплексною i впливає
не лише на курсантiв, а й на дорослих, якi часто є прикладом для
наслiдування молоддю.

Робота ускладнюється тим, що бiльшiсть молодих людей, якi
вступають до вищого навчального закладу, вже мають досвiд вжи-
вання алкоголю, адже, за результатами дослiджень, перша спроба
вживання алкогольних напоїв для 15% українцiв вiдбувається до
12 рокiв. У 13–15 рокiв бiльшiсть молодих людей уже знайомi з ал-
когольними напоями, а починаючи з 15-рiчного вiку вiдбувається
пiдвищення рiвня вживання мiцних алкогольних напоїв [2].

Через це, поряд iз заходами просвiтницького характеру, тре-
нiнгами та iнтерактивними зустрiчами, в академiї розроблено
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рекомендацiї для кураторiв, якi здiйснюють профiлактичну ро-
боту безпосередньо в академiчнiй групах. Цими рекомендацiями
передбачено:

• Проведення просвiтницьких заходiв у групах самими курсан-
тами. Передача функцiй ведучого до рук молодi (попередньо
пiдготовленої), виходячи iз принципу, що вони набагато ближ-
че до специфiчного повсякденного свiту своєї групи.

• Забезпечення педагогiчної пiдтримки курсантiв пiд час про-
ведення профiлактичних занять, контроль реалiзацiї заходiв,
консультацiї з питань, що цiкавлять їх учасникiв.

• Широке використання особистого досвiду, iнтерактивних, рух-
ливих та рольових iгор, iндивiдуальних та групових бесiд щодо
альтернативних методiв подолання життєвих труднощiв при
проведеннi заходiв.

• Органiзацiя конкурсiв, презентацiй на теми: «Захисти свою по-
зицiю», «Орiєнтацiя на мотивацiю ведення здорового способу
життя», «Особистiсна орiєнтована модель формування у кур-
сантiв навичок здорового способу життя», «Вплив способу
життя на здоров’я» при впровадженi курсiв гуманiтарного
циклу.

• Проведення лекцiй та бесiд з курсантами на теми: «Вiдпо-
вiдальнiсть перед законом», «Тверезiсть — норма життя»,
«Алкоголь i здоров’я», «Охорона громадського порядку —
обов’язок кожного. Законодавство про боротьбу з пияцтвом»,
«Вiд пияцтва до злочину — один крок», «Шкiдливий вплив
алкоголю на здоровий органiзм».

• Органiзацiя зустрiчей курсантiв з медичними працiвниками
щодо профiлактики алкоголiзму; з юристами щодо вiдпо-
вiдальностi за розпиття алкогольних напоїв у громадських
мiсцях, скоєння правопорушень у нетверезому станi.

• Систематичне здiйснення профiлактичних рейдiв у екiпажi та
iнших мiсцях проживання й дозвiлля курсантiв.

• Проведення тематичних виховних годин iз переглядом вiдео
та кiнофiльмiв.

Наприкiнцi навчального року, пiсля проведення вищезазначе-
них заходiв профiлактично-просвiтницького характеру, планується
здiйснити повторне дослiдження з метою виявлення ефективностi
профiлактичної програми у навчальному закладi.
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Висновки

За результатами дослiдження ми визначили, що основними фа-
кторами ризику розвитку алкоголiзму у молодi є: агресивний вплив
засобiв масової iнформацiї; вплив оточуючого середовища, доро-
слих, якi опiкуються молоддю; iндивiдуальнi психологiчнi особливо-
стi молодої людини (вразливiсть психiки, недостатньо сформованi
чи нестiйкi моральнi цiнностi та переконання щодо вiдповiдальностi
за власне здоров’я).

При органiзацiї профiлактичної роботи у вищому навчальному
закладi необхiдно застосовувати комплексний пiдхiд, залучаючи
спецiалiстiв рiзних галузей, широко використовувати можливостi
самих молодих людей за методом «Рiвний — рiвному». Важливо
систематично здiйснювати роботу iз профiлактики алкоголiзму та
пияцтва командирами рот та кураторами академiчних груп, якi
безпосередньо спiлкуються з курсантами протягом тривалого часу
не тiльки на заняттях, але й у позанавчальний час.

[1] Лисицын Ю.П. Образ жизни и здоровье населения / Ю.П. Лисицын. — М.:
1982. — 40 с.

[2] Вживання алкоголю та наркотикiв серед учнiв i студентiв: динамiка та
чинники поширення. Український медичний та монiторинговий центр з ал-
коголю та наркотикiв МОЗ України Мiжнародний проект «Здоров’я та
поведiнковi орiєнтацiї учнiвської молодi» / «Health Behaviour School-aged
Children»

[3] Ягодинський В.В. Профiлактика негативних явищ серед учнiвської та сту-
дентської молодi / В.В.Ягодинський. — К.: Видавництво європейського
унiверситету, 2003. — 168 с.

[4] Сонник Г.Т. Психiатрiя i наркологiя: пiдручник / Г.Т.Сонник,
О.К.Напрєєнко, А.М.Скрипнiков, Л.В.Животовська, Н.Ю. Напрєєнко;
за ред.. проф. О.К. Напрєєнка. — 2-е вид., переробл. i допов. — К.: ВСВ
«Медицина», 2015. — 424 с.

Профилактика употребления алкоголя
в молодёжной среде
Мария Владимировна СОЦКАЯ, Ольга Сергеевна ПАРХОМЕНКО
Херсонская государственная морская академия, Украина

Забота о здоровье молодёжи, профилактика вредных привычек
являются актуальными вопросами современности. Особенно остро эта
проблема встает при подготовке специалистов морской отрасли, по-
скольку от отсутствия у них вредных привычек напрямую зависит
безопасность экипажа. В статье приведены результаты исследования по
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выявлению распространения употребления алкоголя в Херсонской госу-
дарственной морской академии и отношения курсантов к этому явлению.
Освещена система комплексной профилактики употребления алкоголя
в молодёжной среде.
Ключевые слова: здоровьесберегающая компетенция; профилактика;
комплексная профилактика

Preventive activity of alcohol abuse among young
people
Mariia V. SOTSKA, Olha S. PARKHOMENKO
Kherson State Maritime Academy, Ukraine

Nowadays the matters of health protection and prevention of substance
abuse are still vital and of high importance. The problem becomes especially
acute when speaking about the training of seafarers as very often lives of
all crewmembers depend on the substance non-abuse of an individual person.
The article reveals the results of research aimed at defining the level of alcohol
abuse in Kherson State Maritime Academy and identifying cadets’ attitude
towards it. It also presents the integrated system of preventive measures of
alcohol abuse among young people.
Key words: Health protection competency; preventive measures; integrated system
of preventive measures
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Impact of parental alcohol use, family
system and intimate partner violence on
parenting behaviors in Ukrainian families

Viktor V. Burlaka
The University of Mississippi, USA
E-mail: brynsten@gmail.com

The research showed that in families where parents have a lower
education, consume more alcohol, lack balance in family functioning
and a have a higher level of intimate partner violence (IPV), parents
more often use such negative methods in raising a child as inadequate
level of monitoring, inconsistent parenting and corporal punishment,
they tend to be less involved child’s school and after-school activities
and less often praise their children’s good behaviors. However, in fami-
lies with lower alcohol engagement, balanced family functioning and
a lower IPV, parents more often use positive and consistent parenting,
they are more involved in their children’s life, know where and with
whom children spend time and less often apply physical punishments.

Key words: sociological research; alcohol consumption by parents;
parenting; violent in the family

Introduction

Alcohol use and intimate partner violence (IPV) can affect the
way parents interact with and raise their children. Negative parenting
is linked with development of aggression and rule-breaking behaviors [2]
and leads to early development of alcoholism among Ukrainian children
and adolescents [3]. Research on parenting in Ukraine remains very
limited. The present study [4] examines the use of positive and negative
parenting practices in Ukraine and assessed the relationship between
these practices and parental alcohol involvement, violence victimization,
and social and demographic characteristics of the families.

Methods

As a part of a larger study on alcohol use with funding from the
National Institutes of Health and Fogarty International Center, this
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study used a community-based sample of parents of children ages 9–16
from three Ukrainian regions (Odesa, Vinnytsia, and Dnipropetrovsk
regions). Social workers and school psychologists obtained written
consents and interviewed 320 parents, 92% mothers with average age
of 37.76 years (SD = 6.60), 92% Ukrainians. Nineteen percent of
participants completed 11 grades of school or less, 49% had vocational
training, 6% had a few years of college and 26% had a university degree.
Sixty percent were married or lived with a partner and the average
monthly household income was $405.00.

The Alabama Parenting Questionnaire [5] was used to assess
negative and positive parenting (e.g., monitoring, involvement, corporal
punishment). Parents also reported on their age, level of education, nati-
onal identity, marital status, and child’s age. Experiences of IPV were
examined with the Conflict Tactics Scales [6]. The Alcohol Use Section
of the Drinking and Drug History and Current Use Patterns questi-
onnaire [7] was used to estimate annual number of drinks consumed by
parents. Analyses were conducted with robust multiple regression.

Results

Positive parenting was significantly related to lower IPV (β =
−0.12, p < 0.001), balanced functioning of the family system (β = 0.43,
p < 0.001) and lower involvement with alcohol (β = −0.39, p < 0.001).
Income and education were not significant predictors of positive parenti-
ng. The overall model was significant and explained 61% of variance in
positive parenting, F (5, 295) = 31.95, p < 0.001. Negative parenting
was significantly associated with higher IPV (β = 0.33, p < 0.001),
higher involvement with alcohol (β = 0.15, p < 0.001), lower education
(β = −0.16, p < 0.01), and unbalanced family functioning (β = 0.41,
p < 0.001). Income was not a significant predictor of negative parenting.
The model explained 67% of variance in negative parenting, F (5, 295) =
30.86, p < 0.001.

Implications: Better parenting was significantly associated with
fewer experiences of IPV, lower alcohol use, and higher education.
Income and marital status were not significant predictors of parenting.
Although these results are consistent with prior findings from the U.S.,
they should be interpreted within the constraints of the non-probability
sample and cross-sectional study design. Nevertheless, to our knowledge
this is one of the first comprehensive studies of parenting and drug using
behaviors among Ukrainian families. The findings are being shared with
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multiple stakeholders in Ukraine (e.g., government officials, health and
social work professionals, community residents) to inform parenting
programs in Ukraine.

[1] Anderson SA, Sabatelli RM, Kosutic I: Systemic and ecological qualities of
families; in Peterson GW, Bush KR (eds): Handbook of Marriage and the
Family. Springer US, 2013, pp 121–138.

[2] Burlaka V: Externalizing behaviors of Ukrainian children: The role of parenting.
Child Abuse Negl 2016;54:23–32.

[3] Burlaka V: Effects of individual, peer, and family factors on child alcohol abuse
in Ukraine. J Child Fam Stud 2017; DOI: 10.1007/s10826–017–0718–4

[4] Burlaka V, Graham-Bermann SA, Delva J: Family factors and parenting in
Ukraine. Child Abuse Negl 2017;72:154–162.

[5] Frick PJ: The Alabama Parenting Questionnaire 1991;
[6] Straus MA, Hamby SL, Boney-McCoy S, Sugarman DB: The revised Conflict

Tactics Scales (CTS2): Development and preliminary psychometric data. J Fam
Issues 1996;17:283–316.

[7] Zucker RA, Fitzgerald HE, Noll RB: Drinking and drug history. Unpublished
questionnaire. 1990;

Вплив вживання батьками алкоголю, сiмейної
системи та насильства з боку близького партнера
на батькiвську поведiнку в українських сiм’ях
Виктор Володимирович Бурлака
Унiверситет Мiссiсiпi, США

Ми опитали 320 українських батькiв з дiтьми вiком 9–16 рокiв з Оде-
ської, Вiнницької i Днiпропетровської областей. Дослiдження показало,
що у сiм’ях, де батьки мають нижчий рiвень освiти, частiше вживають
алкоголь, де вiдсутня збалансованiсть у сiмейних стосунках i вищий рi-
вень насильства, батьки частiше вдаються до таких негативних прийомiв
у вихованнi дитини як неналежний монiторинг, непослiдовнiсть та тiлеснi
покарання, беруть менш iнтенсивну участь у шкiльному життi та поза-
класних заходах дитини i рiдше хвалять своїх дiтей за гарну поведiнку.
Натомiсть у сiм’ях, де рiдше вживають алкоголь, де є збалансованiсть
у сiмейних стосунках i нижчий рiвень насильства, батьки частiше вда-
ються до позитивного i послiдовного виховання, вони бiльше залученi
до виховання дитини, знають, де i з ким дiти проводять час, i рiдше
вдаються до фiзичних покарань.

Ключовi слова: соцiологiчне дослiдження; вживання алкоголю батьками;
виховання дiтей; насильство у сiм’ї
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Влияние употребления родителями алкоголя,
семейной системы и насилия со стороны близкого
партнера на родительское поведение
в украинских семьях
Виктор Владимирович БУРЛАКА
Университет Миссисипи, США

Мы опросили 320 украинских родителей детей в возрасте 9–16 лет
из Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей. Исследование
показало, что в семьях, где родители имеют более низкий уровень образо-
вания, чаще употребляют алкоголь, где отсутствует сбалансированность
в семейных отношениях и более высокий уровень насилия, родители чаще
употребляют такие негативные приемы в воспитании ребёнка как несоо-
тветствующий уровень мониторинга, непоследовательность и телесные
наказания, принимают менее интенсивное участие в школьной жизни
и внеурочных занятиях ребёнка и реже хвалят своих детей за хорошее
поведение. Вместе с тем в семьях, где реже употребляют алкоголь, где
существует сбалансированность в семейных отношениях и ниже уровень
насилия, родители чаще применяют позитивное и последовательное во-
спитание, они больше задействованы в воспитании ребёнка, знают, где
и с кем дети проводят время, и реже применяют физическое наказание.
Ключевые слова: социологическое исследование; употребление алкоголя
родителями; воспитания детей; насилие в семье
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Substance use among adolescents in Ukraine

Tetiana A. Nickelsen
University of Michigan; Center for Medical and Psychosocial Rehabilitation,
Zlagoda, USA

E-mail: tetiana.nickelsen@gmail.com

The report presents the results of the study conducted in the central
region of Ukraine among school students aged 8–17 years (n = 1002).
During the survey, we screened alcohol use and other drugs use among
children. According to the results of the screening, the level of alcohol
and other drugs use among youth was determined. In addition, factors
influencing the consumption of alcohol and psychoactive substances
by students were analyzed. According to the results of the study,
conclusions were made routine screening for substance use should be
integrated into annual physicals for youth in the Ukraine.

Key words: screening; drinking alcohol; adolescents

Aims

Data regarding substance use among children and adolescents in
Ukraine is generally lacking. This study examined rates and correlates of
alcohol, cigarette and marijuana use among a population based sample
of youth (ages 8–17) in Ukraine. This is the first population based survey
of substance use among youth in the primary school grades.

Methods

Data were collected at the time of annual exams in primary care
clinics (n = 1002). Youth were systematically sampled by age (8–17),
gender, family income and region (rural/urban). Participants recei-
ved a lottery ticket for participation (50 randomly selected to receive
a $10 prize). Youth were surveyed anonymously. Multinomial logistic
regression analyses were used to examine correlates of no use, cigarette
use only, and marijuana use. Parallel logistic regression analyses were
used to examine correlates of alcohol consumption based on education:
elementary, middle, and high school.
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Results

Overall, 57.3% (n = 574) reported no alcohol use, 36.4% (n =
365) reported low risk drinking, and 6.3% (n = 63) reported high risk
drinking. Among elementary school students (n = 301), there were
no high risk drinkers; among middle school students (n=400), there
were only 4 youth who reported high risk drinking; and among high
school students (n = 301), 59 students reported high risk drinking.
When comparing elementary students who were non-drinkers to those
who were low risk drinkers, regression analyses showed that the only
significant correlate was alcohol use by friends (p < 0.001). Among both
middle school students and high school students, when comparing non-
drinkers to low risk drinkers, significant correlates were cigarette use
and alcohol use by friends. When comparing high school students who
were low risk drinkers with those who were high risk drinkers, regression
analyses showed that significant correlates were older age and male sex.
Note that bivariate analyses showed that marijuana use and CRAFFT
score was significantly correlated with high risk drinking.

Overall, 74.8% (n = 748) reported no cigarette or marijuana use,
19.1% (n = 191) ever used cigarettes (but did not use marijuana), and
6.1% (n = 61) ever used marijuana (96.7% also used cigarettes). In
bivariate analyses, age, Russian nationality (vs. Ukrainian or other),
and education were positively associated with cigarette use and mari-
juana use; marijuana use was also more likely to reported by males
and those with less income. Also, cigarette use and marijuana use
were associated with: greater alcohol consumption; positive screen for
substance misuse (CRAFFT > 2), anxiety (GAD−2 > 3) and depressi-
on (PHQ − 2 > 3); and friends’ substance use (alcohol, cigarettes,
marijuana) (p′s < 0.001). In regression analyses, significant correlates
of cigarette use were nationality, income, and friends’ cigarette use;
age, gender, alcohol use, substance use consequences, friends’ alcohol,
friends’ marijuana use, anxiety, and depression were not significant.

Conclusions

Routine screening for substance use should be integrated into
annual physicals for youth in the Ukraine. Future research is needed
to develop evidenced-based interventions for youth who screen positive
for substance use that can be easily delivered with fidelity in these
settings.
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Вживання наркотикiв серед пiдлiткiв в Українi
Тетяна А. Нiкольсон
Мiчiганський унiверситет; Центр медичної та психологiчної реабiлiтацiї
«Злагода», США

У доповiдi представлено результати дослiдження проведеного в цен-
тральному регiонi України серед учнiв середнiх шкiл 8–17 рокiв (n =
1002) на предмет вживання алкоголю та iнших психоактивних речовин.
За результатами скринiнгу визначено рiвень вживання учнями алкоголю
та iнших психоактивних речовин. Також проаналiзовано фактори, що
впливають на вживання учнями вказаних субстанцiй. За результатами
дослiдження зроблено висновки щодо необхiдностi iнтеграцiї скринiн-
гiв та короткочасних iнтервенцiй в систему первинної ланки медичної
допомоги України.
Ключовi слова: скринiнг; вживання алкоголю; пiдлiтки

Употребление наркотиков среди подростков
в Украине
Татьяна А. НИКОЛЬСОН
Мичиганский университет; Центр медицинской и психологической
реабилитации «Злагода», США

В докладе представлены результаты исследования, проведенного
в центральном регионе Украины среди учеников средних школ 8–17 лет
(n = 1002) на предмет употребления алкоголя и других психоактивных
веществ. По результатам скрининга определен уровень употребления
учениками алкоголя и других психоактивных веществ. Также проанали-
зированы факторы, влияющие на употребление учащимися указанных
субстанций. По результатам исследования сделаны выводы о необходи-
мости интеграции скринингов и кратковременных интервенций в систему
первичного звена медицинской помощи Украине.
Ключевые слова: скрининг; употребление алкоголя; подростки
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Особливостi перебiгу вагiтностi та
формування материнської поведiнки
у жiнок, якi зловживають алкоголем
Володимир Михайлович АСТАХОВ1,
Ольга Валерiївна БАЦИЛЄВА2, Iрина Володимирiвна ПУЗЬ2

1Донецький нацiональний медичний унiверситет, Україна
2Донецький нацiональний унiверситет iменi Василя Стуса, Україна
E-mail: olgawrh@ukr.net

Висвiтлюються особливостi перебiгу вагiтностi та формування
материнської поведiнки у жiнок, якi зловживають алкоголем.
Вiдзначено негативний вплив алкоголю на перебiг вагiтностi та
пологiв, внутрiшньоутробний розвиток плоду та здоров’я дитини,
матiр якої зловживає алкоголем. Розкрито поняття «алкогольного
синдрому плоду», визначено основнi симптоми для постановки
цього дiагнозу. Встановлено, що зловживання вагiтною алкого-
лю призводить до порушення процесу формування адекватної
материнської поведiнки i може виступати одним iз чинникiв роз-
витку рiзних форм девiантного материнства. Наголошено про
актуальнiсть розробки та впровадження на державному рiвнi ком-
плексних програм медико-психологiчного супроводу жiнок групи
«соцiального ризику».

Ключовi слова: зловживання алкоголем; вагiтнi жiнки; девiантна
материнська поведiнка; алкогольний синдром плоду

Постановка проблеми. Сприяння розвитку гармонiйної особис-
тостi на сьогоднiшнiй день є не тiльки актуальною проблемою,
розв’язанню якої присвячено велике коло як суто теоретичних,
так i практично орiєнтованих дослiджень, а й одним з провiдних
завдань сучасного суспiльства, показником соцiального розвитку
держави та якостi життя його громадян. Плiдним напрямком ро-
боти у цiй галузi є дослiдження особливостей перебiгу та пошук
шляхiв запобiгання рiзних форм девiантної поведiнки, яку можна
розглядати як прояв дисфункцiонального стану особистостi, що
призводить до низки негативних наслiдкiв як для самої особистостi,
так для її оточення та суспiльства в цiлому.
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Серед найбiльш розповсюджених форм девiацiй, якi мають зна-
чне соцiальне забарвлення, тiєю чи iншою мiрою присутнi у поведiн-
цi великої кiлькостi людей та зумовлюють розвиток рiзноманiтних
ускладнень як на психiчному, так i на соматичному рiвнi, одне
з провiдних мiсць займають нездоровий спосiб життя, зловживання
алкоголем, тютюнопалiння тощо.

Незважаючи на широку представленiсть у наукових публi-
кацiях проблеми алкогольної залежностi особистостi, на сьогоднi
залишаються вкрай актуальними дослiдження особливостей виник-
нення, розвитку та наслiдкiв цього явища серед жiночого насе-
лення, а також пошук шляхiв його попередження, що пов’язано,
по-перше, зi стiйкою тенденцiєю до збiльшення кiлькостi жiнок,
якi зловживають алкоголем; по-друге, бiльш складним перебiгом та
корекцiєю цiєї патологiї саме у цiєї категорiї; по-третє, поширенням
цього явища серед жiнок репродуктивного вiку, що часто призво-
дить до ускладнень при реалiзацiї ними репродуктивної функцiї
та формуваннi материнської поведiнки. Дослiдження свiдчать, що
значущим моментом у розвитку алкогольної залежностi у жiнок
є неблагополуччя в особистому та сiмейному життi, що пов’язано
не лише з особливостями складної життєвої ситуацiї, але i з осо-
бливостями iндивiдуально-психологiчних властивостей особистостi
таких жiнок [1]; спадкову обтяженiсть до зловживання алкоголю
мають вiд 5% до 90% жiнок, що значно перевищує аналогiчнi данi
у чоловiкiв [1].

Мета роботи — проаналiзувати особливостi перебiгу вагiтно-
стi та формування материнської поведiнки у жiнок, якi зловжива-
ють алкоголем.

Виклад основного матерiалу. Загальновiдомим є той факт, що
алкоголь займає одне iз перших мiсць серед речовин, якi мають
значний, часто незворотнiй, негативний вплив на органiзм люди-
ни. Систематичне зловживання жiнкою рiзного роду алкогольних
напоїв, особливо пiд час вагiтностi, представляє собою реальну за-
грозу не тiльки для нормального перебiгу вагiтностi та пологiв, але
i для внутрiшньоутробного розвитку майбутньої дитини, а також її
здоров’я i навiть життя пiсля народження.

Аналiз результатiв дослiджень показав, що при регулярному
вживаннi жiнками алкоголю на рiзних етапах вагiтностi, починаю-
чи вiд зачаття i закiнчуючи пологами, призводить до незворотних
негативних наслiдкiв для здоров’я майбутньої дитини. Алкоголь



94 В.М.Астахов, О.В. Бацилєва, I.В.Пузь

є такою хiмiчною речовиною, яка здатна суттєво порушувати
процес внутрiшньоутробного розвитку ембрiону i плоду, наслiдками
чого є виникнення множинних порушень органо- й системогене-
зу, що обумовлює високий рiвень перинатальної захворюваностi та
смертностi [2].

Дiя алкоголю пiд час вагiтностi вкрай негативно вiдображає-
ться на структурi i функцiях багатьох органiв внутрiшньоутробного
плоду, особливо головного мозку, печiнки, системи кровi, що може
призвести до гибелi плоду на рiзних стадiях розвитку. Встановлено,
що алкоголь достатньо швидко проникає через плацентарний бар’єр
i його концентрацiя в кровi плоду досягає 80–100% вiд його змiсту
в кровi матерi [2,3]. Саме порушення функцiй плаценти пiд впливом
алкогольних речовин призводить до гiпоксiї плоду, що перш за все
негативно позначається на розвитку його мозку.

На пiзнiх термiнах вагiтностi (особливо пiсля 28 тижня) чут-
ливiсть плоду до алкоголю збiльшується, що може призводити до
передчасних пологiв та їх чисельних ускладнень. Особливо небез-
печним є вплив алкоголю напередоднi пологiв та безпосередньо пiд
час самих пологiв. У таких ситуацiях часто дiагностуються пору-
шення важливих життєвих функцiй новонародженої дитини, що
призводить до серйозних ускладнень (зупинка дихання, порушення
серцевої дiяльностi тощо), антенатальної та ранньої неонатальної
смертностi. Пригнiчення скорочувальної функцiї матки, яке вiдбу-
вається пiд впливом алкоголю, нерiдко призводить до стану важкої
асфiксiї новонародженої дитини, який дуже складно пiддається ко-
рекцiї, що також значно пiдвищує частоту перинатальної патологiї
та смертностi. Нерiдко у жiнок, якi зловживають алкоголем, вiдмi-
чається ще i залежнiсть вiд нiкотину. У такому випадку здоров’ю
як самої жiнки, так i її майбутньої дитини наноситься подвiйний
збиток, оскiльки у сукупностi з нiкотином вiдбувається посилен-
ня негативного ефекту алкоголю при попаданнi його в органiзм
вагiтної жiнки.

У новонароджених дiтей, матерi яких зловживали алкоголем
пiд час вагiтностi, виявляється характерний симптомокомплекс —
алкогольним синдромом плоду. На думку дослiдникiв, для кон-
статацiї цього дiагнозу необхiдним є наявнiсть характерної трiади
ознак: порушення структури i функцiй центральної нервової сис-
теми, уповiльнення росту, характернi аномалiї лицьового черепу,
внутрiшнiх органiв, кiнцiвок та iнших систем органiзму [3].
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Порушення нервової системи вiдмiчаються приблизно у 80%
дiтей з ознаками алкогольного синдрому, що виявляється у розви-
тку мiкроцефалiї, порушеннях iнтелекту та координацiї рухiв, стану
збудженостi. Виникаючи впродовж першого року життя дитини,
цi симптоми залишаються ще тривалий час по мiрi дорослiшання
дитини, а деяких випадках зберiгаються протягом усього життя вже
дорослої людини.

Характерним показником алкогольного синдрому є затримка
росту плоду, яка починається ще пiд час внутрiшньоутробного пе-
рiоду i стає особливо помiтною пiсля народження дитини. З вiком
маса тiла може наближатися до середнiх показникiв, проте зберi-
гається вiдставання у зростi та розмiру окружностi голови. Слiд
зазначити, що цей показник дiагностується навiть тодi, коли бiльше
других проявiв внутрiшньоутробного впливу алкоголю не спостерi-
гається, а також навiть у тих випадках, коли жiнка, яка страждає
хронiчним алкоголiзмом, не вживала алкоголь протягом вагiтно-
стi [3]. Одразу пiсля народження такi дiти мають характерний
зовнiшнiй вигляд, що виявляється, перш за все, у змiнах лицьо-
вого черепу: зменшення розмiру очей (мiкрофтальмiя), косоокiсть;
подовження обличчя, низький лоб; маленький сiдловидний нiс;
недорозвинене пiдборiддя; дисплазiя вушних раковин; сплощення
потилицi. Спостерiгаються також i iншi аномалiї, зокрема: вродженi
вади серця, вади верхнiх та нижнiх кiнцiвок.

Слiд зазначити, що поєднання вищезазначених симптомiв ро-
бить зовнiшнiй вигляд таких дiтей досить характерним та значно
полегшує дiагностику алкогольного синдрому плоду. У ситуацiї,
коли у жiнки, яка зловживає алкоголем, народжується дитина без
наявних виразних ознак алкогольного синдрому, зазвичай мож-
на спостерiгати певнi патологiчнi особливостi: часте виникнення
асфiксiї при народженнi, зниження та уповiльнення процесiв адап-
тацiї вiдразу пiсля народження; для таких дiтей характерним
є пiдвищена дратiвливiсть, тремор кiнцiвок, поганий сон, бiльш
виразна фiзiологiчна жовтяниця, труднощi при смоктаннi та ков-
таннi [2].

Негативний вплив алкоголю вiдображається i на подальшому
розвитку дитини. Так, дiти матерiв, якi мають алкогольну залеж-
нiсть, суттєво вiдстають вiд своїх однолiткiв у фiзичному i розу-
мовому розвитку. Вони часто стають неврiвноваженими, слабкими,
жорстокими. У таких дiтей досить часто розвиваються невротичнi
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розлади, якi супроводжуються енурезом, заїканням. У пiдлiтковому
вiцi поширеними явищами для цих дiтей є схильнiсть до рiзних
форм девiантної поведiнки, що виявляється найчастiше у крадiж-
ках, бродяжництвi, пияцтвi, наркоманiї тощо.

Результати багаторiчних власних дослiджень [4], якi збiгаються
з даними iнших дослiдникiв означеної проблеми [2,3] показали, що
нерiдко зловживання алкоголем, особливо пiд час вагiтностi, вiд-
бувається на тлi асоцiального способу життя жiнки, що безумовно
перешкоджає процесу прийняття та адекватної реалiзацiї жiнкою
ролi та функцiй матерi. Такi жiнки досить часто вiдмовляються вiд
власних новонароджених дiтей, демонструють вiдкрите жорстоке
ставлення до дитини, нехтують потребами дитини та батькiвськими
обов’язками.

Саме у таких випадках ми стикаємося з проблемою девiантно-
го материнства, яка виступає однiєю з найгострiших соцiальних
проблем сучасного суспiльства.

Висновки

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене, стає зрозумiлим,
що проблема зловживання жiнкою алкоголю, особливо пiд час вагi-
тностi, має серйознi, часто незворотнi негативнi наслiдки не тiльки
для здоров’я самої жiнки, а й майбутньої дитини, її фiзичного та
психiчного розвитку.

Саме тому сьогоднi виняткової актуальностi набуває розроб-
ка та впровадження на державному рiвнi комплексних програм
медико-психологiчного супроводу жiнок групи так званого «соцi-
ального ризику», метою яких має стати своєчасне виявлення та
профiлактика цього явища.
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Особенности течения беременности
и формирования материнского поведения
у женщин, злоупотребляющих алкоголем
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Рассматриваются особенности протекания беременности и формиро-
вания материнского поведения у женщин, злоупотребляющих алкоголем.
Отмечено негативное влияние алкоголя на протекание беременности и ро-
дов, внутриутробное развитие плода и здоровье ребёнка. Раскрыто поня-
тие «алкогольный синдром плода», сформулированы основные симптомы
для постановки данного диагноза. Установлено, что алкоголь приво-
дит к нарушению процесса формирования адекватного материнского
поведения и может выступать одним из факторов развития различ-
ных форм девиантного материнства. Отмечена актуальность разработки
и внедрения на государственном уровне комплексных программ медико-
психологического сопровождения женщин группы «социального риска».
Ключевые слова: злоупотребление алкоголем; беременные женщины;
девиантное материнское поведение; алкогольный синдром плода

Peculiarities of the course of pregnancy and the
formation of maternal behavior of women abusing
alcohol
Volodymyr M. ASTAKHOV1, Olha V. BATSYLIEVA2, Iryna V. PUZ2

1Donetsk National Medical University, Ukraine
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Characteristics of course of pregnancy and formation of maternal health
of women abusing alcohol are analyzed. Negative impact of alcohol on the
course of pregnancy, delivery, intrauterine fetus development and infant
health is noted. The concept of “fetal alcohol syndrome” is disclosed, the
main symptoms for the diagnosis are formulated. It is noted that overuse of
alcohol by a pregnant woman leads to disruption of the process of formation
of adequate maternal behavior and can be one of the factors of development
of various forms of deviant maternity. The relevance of the development
and implementation in comprehensive programs of medical and psychological
support programs for women of the “social risk” group is noted.
Key words: alcohol abuse; pregnant women; deviant maternal behavior; alcoholic
fetal syndrome
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Вiйськовi дiї на сходi України мають безпосереднiй вплив на
психiчний стан вiйськовослужбовцiв. У дослiдженнi розглянуто
роки, якi передують початку АТО, i роки активних бойових дiй.
Проаналiзовано структуру захворювань вiйськовослужбовцiв, якi
лiкувались у клiнiцi психiатрiї та наркологiї (1693 пацiєнтiв). За-
гальна кiлькiсть хворих збiльшилось в 9 разiв з початку АТО.
Епiзодичне вживання алкоголю з 2014 року дiагностовано у 26,4%
вiд всiх пролiкованих. З продовженням бойових дiй частина цих
хворих зростала, досягаючи майже половини. У той же час кiль-
кiсть хворих з синдромом залежностi суттєво не змiнювалась.
Поряд з цим, зменшилась кiлькiсть хворих на психопатiю (з 21,3%
до 5%), а також невротичних розладiв (з 62% у 2012 роцi до 24%
у 2015 роцi). Аналiзуючи цi змiни в структурi захворювання, ми
бачимо взаємозв’язок мiж вживанням алкоголю та невротичними
розладами i психопатiями. Можливо, алкоголь має адаптивний
характер впливу на хворих з невротичним розладами та психопа-
тiями пiд час проведення бойових дiй.
Ключовi слова: вживання алкоголю; вiйськовi дiї; АТО; невротичнi
розлади; психопатiя

Вiйськовi дiї на сходi України мають безпосереднiй вплив на
населення нашої країни. Найбiльший вплив зазнають вiйськово-
службовцi, якi отримують психiчнi травми, що можуть проявлятися
пiд час чи пiсля вiйни, мати фiзичну чи психологiчну симптома-
тику [1].

Алкоголiзацiя серед вiйськовослужбовцiв, якi приймали участь
у бойових операцiях або перебували в зонi бойових дiй, має акту-
альне значення у вiйськовiй медицинi. Так, проблема зловживання
психоактивними речовинами i наявнiсть симптомiв ПТСР добре
вiдома i серед цивiльних осiб, i серед ветеранiв вiйськової служ-
би [2, 3]. В результатах дослiджень вiдзначають, що 73% ветеранiв
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В’єтнаму зловживають алкоголем або мають проблеми з алко-
гольною залежнiстю протягом життя [4]. Аналогiчнi результати
отримано i серед вiйськовослужбовцiв афганської вiйни. У той же
час лiкування ветеранiв, якi страждають вiд ПТСР i зловживають
психоактивними речовинами, буде бiльш успiшним, якщо вони од-
ночасно лiкуватимуть i залежнiсть i симптоми ПТСР [5]. Проте,
рiзнi пiдходи до лiкування ПТСР i залежностi, вiдсутнiсть перехре-
сної мiждисциплiнарної пiдготовки фахiвцiв часто стають на завадi
iнтегрованому лiкуванню, тому так важливо дослiдити вживання
алкоголю серед вiйськовослужбовцiв.

Вiйськовi дiї безпосередньо впливають на захворюванiсть та
структуру психiчних розладiв серед вiйськовослужбовцiв. На поча-
тку 2014 р. ми мали унiкальний досвiд — велика кiлькiсть цивiльних
осiб стала вiйськовослужбовцями, якi приймали активну участь
у захистi Батькiвщини. Ми пережили шiсть хвиль мобiлiзацiї, чи-
сельнiсть армiї стрiмко зросла. У зв’язку з цим було необхiдно
проаналiзувати структуру психiчних захворювань та видiлити нозо-
логiї, за якими йшло найбiльше навантаження на лiкарiв психiатрiв.

Пiд час дослiдження було проаналiзовано структуру захворю-
вань вiйськовослужбовцiв, якi лiкувались у клiнiцi психiатрiї та
наркологiї Вiйськово-медичного клiнiчного центру Пiвнiчного ре-
гiону (м.Харкiв). В роботi проаналiзовано iсторiї хвороб пацiєнтiв,
якi лiкувались на денному та цiлодобовому стацiонарi з 2012 р. по
2015 р. Загальна кiлькiсть медичних карт склала 1693. Розподiл
хворих по рокам спостереження: 2012 — 6,4%; 2013 — 6.1%; 2014 —
29,5%; 2015 — 57,9%.

Аналiзуючи контингент обстежуваних хворих, ми розглянули
розподiл хворих за вiйськовим званням (табл. 1). Cтруктуру хворих
за встановленими дiагнозами наведено у таблицi 2.

Результати та їх обговорення. У дослiдженнi були взятi
роки, якi передують початку АТО, i роки активних бойових дiй на
сходi країни. Обстеження проводили у вiйськовому госпiталi м. Хар-
кова через те, що цей лiкувальний заклад знаходиться найближче
до зони бойових дiй та має у своєму розпорядженнi психiатри-
чний стацiонар. Внаслiдок зростання чисельностi армiї закономiрно
збiльшилась кiлькiсть хворих.

Загальна кiлькiсть хворих збiльшилась в дев’ять разiв з поча-
тку АТО. Аналiзуючи структуру вiйськових звань (табл. 1), можна
звернути увагу на наступнi показники. Кiлькiсть солдатiв строкової
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Таблиця 1. Розподiл хворих за вiйськовим званням.

Вiйськове звання
2012 2013 2014 2015

% % % %
Солдат мобiлiзований/строкової служби 55,6 45 43 61
Солдат контрактної служби 13,0 17 17 4
Сержант 12,0 14 27 23
Лейтенант 0,9 6 2 2
Старший лейтенант 2,8 4 3 4
Капiтан 3,7 11 5 3
Майор 4,6 3 2 2
Пiдполковник 5,6 0 1 0
Полковник 1,9 0 0 0
Генерал 0,0 0 0 0

служби збiльшилася у 2015 роцi порiвняно з попереднiми роками.
Це можемо пов’язати з численними хвилями мобiлiзацiї, левова
частина яких була серед рядового складу вiйськовослужбовцiв.
У той же час кiлькiсть солдатiв контрактної служби зменшується,
що говорить про бiльш ретельний вiдбiр кандидатiв на продовження
вiйськової служби. Кiлькiсть вiйськовослужбовцiв сержантського
складу змiнились протягом перiоду дослiдження. У 2014 та 2015 ро-
ках майже в два рази збiльшилась кiлькiсть вiйськовослужбовцiв
сержантського складу, що може свiдчити про наростання наван-
тажень на службi та службi мобiлiзованих сержантiв. Аналiзуючи
офiцерський склад хворих, змiн у структурi ми не виявили.

Розглядаючи структуру захворювань, ми виявили наступнi
вiдмiнностi у кiлькостi хворих по рокам дослiдження. Частина
госпiталiзованих хворих, якi були визнанi психiчно здоровими,
збiльшилась у 2014 та 2015 роках. Епiзодичне вживання алкого-
лю до початку АТО не зустрiчалось, а вже з 2014 року доля цих
розладiв виросла до 26,4% вiд всiх пролiкованих. З продовженням
бойових дiй на сходi країни доля цих хворих зростала, досягаючи
майже половину всiх пролiкованих у клiнiцi психiатрiї та наркологiї.
У той же час кiлькiсть хворих з синдромом залежностi суттє-
во не змiнювалась. Привертає увагу зменшення кiлькостi хворих
з рiзними видами психопатiї: якщо до початку бойових дiй ця
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Таблиця 2. Розподiл хворих за захворюваннями внаслiдок вживання
психоактивних речовин.

Захворювання
2012 2013 2014 2015

абс % абс % абс % абс %
Психiчно здоровий 0 0 4 3,8 40 8,0 45 4,6

Епiзодичне вживання алкоголю 1 0,9 0 0,0 132 26,4 451 46,0
Органiчнi психiчнi розлади 1 0,9 3 2,9 2 0,4 23 2,3
Розлади психiки i поведiнки 6 5,6 6 5,8 32 6,4 85 8,7

Шизофренiя 4 3,7 5 4,8 24 4,8 75 7,6
Афективнi розлади 2 1,9 7 6,7 5 1,0 7 0,7
Невротичнi розлади 67 62,0 64 61,5 250 50,0 235 24,0

Розлади особистостi i поведiнки 23 21,3 11 10,6 13 2,6 49 5,0
Розумова вiдсталiсть 3 2,8 4 3,8 2 0,4 10 1,0

Розлади психологiчного розвитку 1 0,9 0 0,0 0 0 1 0,1

категорiя хворих складала майже п’яту частину всiх пролiкованих
i зменшення до 5% у 2015 р. Також зафiксовано зменшення невро-
тичних розладiв на фонi проведення АТО з 62% у 2012 роцi до 24%
у 2015 роцi.

Висновки. Був проведений первинний аналiз медичної доку-
ментацiї хворих, якi лiкувались у клiнiцi психiатрiї та наркологiї.
Закономiрно зростання кiлькостi хворих у клiнiцi поряд зi зроста-
нням кiлькостi вiйськовослужбовцiв. Тому було важливо вивчити
структуру захворювань та контингент хворих, якi лiкувались. Як
до початку, так i пiд час проведення АТО левова частка хворих були
в категорiї солдатського та сержантського складу. Частка солдатiв
контрактної служби значно зменшилась, що свiдчить про бiльш ре-
тельний вiдбiр вiйськовослужбовцiв на контрактну службу. За час
проведення АТО суттєво змiнилась структура захворювань. Значна
кiлькiсть хворих (майже половина всiх пролiкованих) у 2015 р. були
госпiталiзованi через епiзодичну алкоголiзацiю на службi, тодi як до
АТО ця категорiя хворих була вiдсутня. У той же час зменшува-
лась кiлькiсть психопатiй та невротичних розладiв вiд 62% та 21%
у 2012 роцi до 24% i 5% у 2015 роцi.

Аналiзуючи цi змiни в структурi захворювання ми бачимо взає-
мозв’язок вживання алкоголю та невротичних розладiв i психопатiї.
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Можливо, алкоголь має адаптивний характер впливу на хворих
з невротичним розладами та психопатiями пiд час проведення бо-
йових дiй. Можна припустити, що психопатологiчна симптоматика
пiддається компенсацiї пiд впливом алкоголю. Ця теза є робочою.
В пiдтвердження її вiдсутнiсть змiн у кiлькостi хворих з син-
дромом залежностi вiд психоактивних речовин, тобто епiзодична
алкоголiзацiя не переходила у залежнiсть пiд час служби. Незна-
чне пiдвищення кiлькостi ендогенних захворювань (шизофренiя)
можливо обумовлено провокуючими факторами бойових дiй.

Отриманi результати дослiдження висвiтлюють взаємозв’язок
вживання алкогольних напоїв та прояву психопатологiчних сим-
птомiв. Ми бачимо змiну структури захворювання. Цей феномен
потребує подальшого дослiдження та вивчення.

З метою зменшення алкоголiзацiї у вiйськових частинах необ-
хiдно посилити виховну роботу у пiдроздiлах. Сформувати спри-
ятливi умови служби, покращення взаємовiдносин з оточуючими
суттєво зменшить ризики алкоголiзацiї. У той же час необхiд-
но залучати лiкарiв-спецiалiстiв з метою виявлення та звiльнення
вiйськовослужбовцiв, якi мали залежнiсть вiд алкоголю.
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Алкоголь и война. Взаимосвязь данных факторов
Андрей Владимирович ГАЙДАБРУС
Военно-медицинский клинический центр Северного региона, Украина

Военные действия на востоке Украины оказывают влияние на пси-
хическое состояние военнослужащих. В исследовании проанализирована
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структура психических заболеваний и расстройств психики за годы, ко-
торые предшествовали началу АТО, и годы активных боевых действий
(1693 пациентов). Общее количество пациентов со времени начала АТО
выросло в 9 раз (с 0,9% до 46%). За время проведения боевых дейст-
вий количество больных с психопатией уменьшилась с 21,3% до 5%,
невротические расстройства с 62% в 2012 г. до 24% в 2015 г. В то же
время, структура зависимостей не изменилась 5,6% в 2012 г. и 8,7%
в 2015 г. Анализируя полученные изменения в структуре заболевания,
мы видим взаимосвязь между употреблением алкоголя и невротическими
расстройствами, психопатиями. Рабочей гипотезой исследования явля-
ется то, что алкоголь имеет адаптивный характер влияния на больных
с невротическими расстройствами и психопатиями.
Ключевые слова: употребление алкоголя; военные действия; АТО;
невротические расстройства; психопатия

Alcohol and war. Interconnection of the factors
Andrii V. HAIDABRUS
Military Medical Clinical Center of the Northern Region of Ukraine, Ukraine

The military actions in the east of Ukraine have an impact on the mental
state of the servicemen. The study analyzed the structure of mental illness and
mental disorders in the years that preceded the initiation of Anti-Terrorist
Operation (ATO) and during hostilities (1,693 patients). The total number
of patients since the beginning of ATO has grown 9 times (from 0.9% to
46%). During the period of military operations, the number of patients with
disorders of adult personality and behavior decreased from 21.3% to 5%,
neurotic disorders from 62% in 2012 to 24% in 2015. At the same time, the
structure of dependencies did not change (5.6% in 2012. and 8.7% in 2015).
Analyzing the changes in the structure of the disease, we find a relationship
between alcohol consumption and neurotic disorders and psychopathy. The
working hypothesis of the study is that alcohol has an adaptive impact
on patients with neurotic disorders and disorders of adult personality and
psychopathy.
Key words: alcohol consumption; military action; ATO; neurotic disorders;
psychopathy
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Законопроект про захист українського
суспiльства вiд алкоголiзацiї
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Запропоновано варiант законопроекту, що направлений на усу-
нення основних причин алкоголiзацiї українського суспiльства.
Закладено правовi основи тверезостi з врахуванням основних до-
сягнень закордонних законодавцiв.

Ключовi слова: законопроект; правовi основи; тверезiсть; охорона
здоров’я; антиалкогольна полiтика

1. Постановка проблеми у загальному виглядi

Вiдповiдно до ст. ст. 3, 16 та 27 Конституцiї України життя,
здоров’я та безпека українцiв є найвищою соцiальною цiннiстю,
а збереження генофонду народу є обов’язком Української держа-
ви. Стурбованiсть через вживання алкоголю серед дiтей та моло-
дi, алкоголiзацiю українського суспiльства, що вже призвела до
погiршення здоров’я теперiшнiх поколiнь i веде до виродження
української нацiї [1], — має трансформуватись у вольове рiшення
по порятунку власного народу: запропонування суб’єктами права
законодавчої iнiцiативи законопроекту, що буде направлений на
усунення основних причин алкоголiзацiї.

Зазначено, що перша причина алкоголiзацiї суспiльства — це
реклама [2]. Причина алкоголiзацiї №2 — доступнiсть спиртного за
часом. Причина алкоголiзацiї №3 — доступнiсть алкоголю, тютюну
людям будь-якого вiку. Причина алкоголiзацiї №4 — доступнiсть за
мiсцем продажу.

Ще одна причина алкоголiзацiї — невиконання iснуючого зако-
нодавства про виробництво та продаж, споживання алкоголю [2].

Задля подолання алкоголiзацiї населення Всесвiтня органiзацiя
охорони здоров’я (ВООЗ) пропонує наступнi заходи [3]:
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1. Зменшення привабливостi алкоголю у населення (проведен-
ня роз’яснювальної роботи про шкiдливiсть алкоголю; обмеження
та заборона реклами та прихованої реклами алкоголю).

2. Зменшення фiзичної доступностi до алкоголю (захист
суспiльства вiд алкоголю й тютюну завжди приводить до позитив-
них результатiв: зниження (навiть до повного зникнення) певних
видiв правопорушень, пожвавлення реальних секторiв економiки,
покращення здоров’я населення, зменшення смертностi, пiдвищен-
ня суспiльної моралi тощо).

3. Зменшення економiчної доступностi до алкоголю (зокрема,
як показує досвiд, пiдвищення цiни робить алкоголь менш досту-
пним для дiтей, тому бiльш ефективно захищає молоде поколiння
вiд алкоголiзацiї. При цьому надходження до державного бюджету
та прибутки алкогольного бiзнесу суттєво не знижуються).

Враховуючи вищесказане, запропонуємо план заходiв з профi-
лактики споживання дiтьми та дорослими алкоголю, тютюну, нар-
котичних засобiв та психотропних речовин, який ґрунтуватиметься
на принципi збереження тверезостi через цiлеспрямований захист
населення без додаткового обґрунтування необхiдностi прийняття
вищезазначеного акту. Мета — захист дiтей, пiдлiткiв та молодi вiд
пропаганди (реклами) споживання алкоголю — тим самим збереже-
ння природної тверезостi дiтей, пiдлiткiв та молодi; формування
в суспiльнiй свiдомостi таких цiнностей як тверезiсть i свiдомо
тверезий спосiб життя [4].

2. Вiдповiднiсть українського законодавства
європейському

Розумiючи всю складнiсть ситуацiї алкоголiзацiї, свiтова спiль-
нота встановлює ряд обмежень, щоб зберегти своє населення. Уряди
рiзних країн вже давно усвiдомили негативнi наслiдки для здоров’я
населення вiд споживання алкоголю та тютюну.

Вiдповiдно до угоди про асоцiацiю з ЄС Україна повинна
узгодити власне законодавство з європейським, зокрема:

а) План щодо обмеження вживання алкоголю молоддю, який
передбачає впровадження європейських вимог, розрахований до
2020 року, включно i для Європи, та базується на Рекомендацiї Ра-
ди №2001/458/ЄС «Щодо вживання алкогольних напоїв молоддю,
особливо дiтьми та пiдлiтками», вiд 31 травня 2007 року [5];
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б) Зобов’язання України, згiдно з Додатком XXVIII до пун-
кту 4 «Оподаткування» роздiлу V «Економiчне i галузеве спiвро-
бiтництво» Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС, «наблизи-
ти» своє законодавство до законодавства ЄС стосовно акцизного
податку, зокрема, до положень Директиви Ради 92/83/ЄЕС вiд
19.10.1992 щодо гармонiзацiї структури акцизiв на спирт та ал-
когольнi «напої» протягом п’яти рокiв з дати набрання чинностi
Угодою [6], Директиви Ради 92/84/ЄЕС тощо. В Українi розмiр
мiнiмальних оптово-вiдпускних i роздрiбних цiн на окремi види
алкогольних виробiв Постановою КМУ вiд 9 серпня 2017 р. №634 [7]
пiдвищено наступним чином:

• на горiлку i лiкеро-горiлчанi вироби — на 14–19,41%;
• вiскi, ром, джин — на 6,5–6,6%;
• коньяк (брендi) — на 12,3–29,1%;
• вина — на 7,1–13,3%.
в) Дотримання загальносвiтових поглядiв щодо негативностi

алкоголю затвердженої Україною у 1995 роцi «Європейської хар-
тiї з алкоголю» [8]. Зазначимо, що до сьогоднi влада iмiтувала
проведення всебiчної полiтики по вiдношенню до алкоголю та впро-
вадженню програм згiдно «Десятьма стратегiями дiй по алкоголю»
Хартiї. Iмплементацiя актiв законодавства ЄС у цiй важливiй сферi
не була прiоритетом у нацiональному порядку денному;

г) Директиви №2001/37/ЄС «Про наближення законодав-
чих, нормативних та адмiнiстративних актiв держав-членiв що-
до виробництва, презентацiї та реалiзацiї тютюнових виро-
бiв» i №2003/33/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про на-
ближення законодавчих, нормативних та адмiнiстративних актiв
держав-членiв про рекламу та спонсорство тютюнових виробiв»,
а також Рекомендацiя Ради Європи щодо запобiгання курiння
та щодо iнiцiатив покращення контролю за тютюном вiд 2 гру-
дня 2002 р. Цi три тематичних документи передбачають заборону
курiння у громадських мiсцях та на вулицi, включаючи продаж
онлайн i автомати [5];

ґ) Впровадження державної антиалкогольної полiтики Украї-
ни, що базується на таких iнiцiативах ВООЗ, як «Основи полiтики
щодо алкоголю в Європейському регiонi ВООЗ», «Глобальна стра-
тегiя з харчування, фiзичної активностi та здоров’я», «Боротьби
проти тютюну», «Укрiплення здоров’я i здорового способу життя»,
«Програмна дiяльнiсть ВООЗ у сферi насилля та здоров’я», та iншi;
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д) Схвалена Урядом Концепцiя розвитку системи громадсько-
го здоров’я [9], що допоможе створити єдину систему профiлактич-
ної медицини, у тому числi для запобiгання споживанню алкоголю,
iншi ефективнi заходи тощо.

3. Проблеми українського законодавства

Порядок виробництва, обiгу та реалiзацiї алкогольних та тютю-
нових виробiв в Українi регламентується Законами України, i та-
кож нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України та
iнших центральних органiв виконавчої влади (якi все ще продовжу-
ють дiяти на пiдзаконному рiвнi), а саме:

A. Про державне регулювання виробництва та обiгу спирту
етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютю-
нових виробiв;

B. Про рекламу;
C. Про захист суспiльної моралi;
D. Про захист прав споживачiв;
E. Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi алкогольними

напоями;
F. Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi тютюновими

виробами;
G. Про схвалення Стратегiї державної полiтики щодо наркоти-

кiв на перiод до 2020 року [10];
H. Про мiсцеве самоврядування в Українi;
I. Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя

населення;
J. Про затвердження Правил продажу товарiв на замовлення

та поза торговельними або офiсними примiщеннями [11];
K. Про затвердження Порядку провадження торговельної дi-

яльностi та правил торговельного обслуговування на ринку спожив-
чих товарiв [12];

L. Про затвердження Правил роботи дрiбнороздрiбної торго-
вельної мережi;

M. Про споживчу кооперацiю;
N. Про затвердження Єдиних правил ремонту i утримання

автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, правил корис-
тування ними та охорони;
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O. Про затвердження Iнструкцiї про порядок позначення роз-
дрiбних цiн на товари народного споживання в пiдприємствах
роздрiбної торгiвлi та закладах ресторанного господарства;

P. Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення;
Q. Про затвердження Iнструкцiї з оформлення матерiалiв про

адмiнiстративнi правопорушення в органах полiцiї;
R. Кримiнальний кодекс України;
S. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання

тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров’я населення;
T. Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi продовольчи-

ми товарами;
U. Про лiцензування видiв господарської дiяльностi;
V. Про електронну комерцiю;
W. Про Тимчасовий порядок видачi лiцензiй на право iмпорту,

експорту, оптової торгiвлi спирту етилового, коньячного i плодово-
го, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi
алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Водночас дiяльнiсть iнтернет-магазинiв регулюється i загаль-
ними положеннями законодавства, такими як Конституцiя України
(якою закрiплено загальне право на пiдприємницьку дiяльнiсть),
Господарський та Цивiльний кодекси України, Законами України
про електронну комерцiю, захист прав споживачiв, рекламу, лiцен-
зування видiв господарської дiяльностi, «Про електроннi документи
та електронний документообiг», «Про платiжнi системи та переказ
коштiв в Українi», «Про фiнансовi послуги та державне регулюва-
ння ринкiв фiнансових послуг», «Про захист персональних даних»
тощо.

Неправильне трактування в законi проблем спонукає людей до
безпечностi i провокує алкоголеспоживання, як наслiдок — алкого-
лiзм. Вiдомо, що жодна людина не думає, що стане алкоголiком,
поглинаючи алкоголь [13]. На алкоголiкiв припадає всього 5% спо-
житого алкоголю. Все iнше поглинають не алкоголiки. I в цьому
проблема. Треба не боротися проти алкоголiзму, а боротися за тве-
резiсть. Всякий закон має трактуватися як захист населення, а не
як заборона чогось.

4. Правовi основи тверезостi

Заходи щодо убезпечення, зберiгання населення — прийняття
рiшення щодо перелiчених вище законiв та пiдзаконних актiв:
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1. Реклама.
2. Доступнiсть спиртного за часом.
3. Доступнiсть алкоголю, тютюну людям будь-якого вiку.
4. Доступнiсть за мiсцем продажу.
5. Невиконання iснуючого законодавства.

4.1. Обмеження реклами алкоголю

1. Убезпечити вiд прямої i прихованої реклами алкогольних,
енергетичних, тютюнових та iнших подiбних виробiв, їх торго-
вих марок, виробникiв (в тому числi унеможливити спонсору-
вання теле-, радiопередач, театрально-концертних, спортив-
них та iнших заходiв, iнформацiйних кампанiй з використан-
ням (розмiщенням) знакiв для товарiв та послуг, пiд якими
випускаються цi вироби; вiд введення споживачiв в оману),
а також пропаганди нетверезих моделей поведiнки (в тому
числi в мiсцях виготовлення та спецiалiзованого продажу,
Iнтернетi) [3]. [Закон B, абзац 2 частини 4 ст. 22]

2. Уберегти вiд використання церковної та патрiотичної атри-
бутики на тарi з алкогольними (слабоалкогольними, безалко-
гольного шампанського та пива тощо) та енергетичними ви-
робами. Унеможливлювати виготовлення сувенiрної упаковки
для подiбних виробiв, використання понять у виробництвi
алкогольних та тютюнових виробiв, що характернi для укра-
їнської культури, iсторiї, в тому числi мiсць iсторичних подiй,
iсторичних постатей, релiгiйних понять. [Закон A, Частина
четверта, ст. 11]

3. Замiнити у чинному законодавствi поняття «алкогольнi напої»
та iншi подiбнi на вiдповiднi науковi визначення («алкогольнi
вироби»). Викорiнення з мови таких понять та категорiй як:
«алкогольна традицiя», «церковне вино», «користь вiд при-
йому алкоголю», «сприятлива дiя алкоголю», «помiрковане
вживання алкоголю», «культура пиття» та iнших [14].

4. Забезпечити демонстрування соцiальної реклами на тему тве-
резостi в обсязi не менше 10% вiд усiх видiв реклами.

5. Забезпечити щорiчне розмiщення державного замовлення на
виробництво i поширення в ЗМI мiсцевого та загальнонацiо-
нального значення iнформацiйних матерiалiв (про наслiдки
споживання алкоголю тощо), у тому числi телевiзiйних фiль-
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мiв i телепередач, роликiв соцiальної реклами, а також матерi-
алiв в iнформацiйно-телекомунiкацiйних мережах загального
користування (включаючи мережу Iнтернет), спрямованих на
формування в суспiльствi, зокрема у дiтей та молодi, устано-
вок на тверезий спосiб життя (з висловлюваннями спортсме-
нiв, видатних людей, полiтикiв, церковних сановникiв, тощо).
Iнформування про шкоду споживання алкогольних виробiв:

• у кожному навчальному закладi при входi на видному
мiсцi розташувати на бiлому фонi напис великого розмi-
ру «Алкоголь — отрута!», оформивши слово «Алкоголь»
червоним, а слово «отрута» — чорним кольором;

• у кожнiй школi України ввести ставку вчителя тверезостi
(тверезого та здорового способу життя);

• просвiта про наслiдки споживання алкоголю, тютюну
та iнших наркотикiв в навчальних закладах усiх рiвнiв,
починаючи з дитячих садочкiв. [Закон A, ст. 15–1]

6. Формувати загальнодоступну унiфiковану правдиву iнфор-
мацiйну базу (на базi iнформресурсiв iснуючих державних
установ) про алкоголь та iншi наркотики (в т. ч. про патоло-
гiчнi змiни та процеси в людському органiзмi при їх прийомi
з коментарями медикiв та колишнiх хворих, статистику смер-
тностi тощо). [Закон A, Ст. 15–1]

7. Вiдновлення на законодавчому рiвнi справедливого науково-
го застереження «Споживання алкоголю шкодить Вашому
здоров’ю». [Ст. 22, пункт 7 Закону B]

8. Зменшення часу показу (у вiдведений час, до прикладу перi-
одом з 23:00 до 6:00 наступної доби), а у середньостроковiй
та довгостроковiй перспективi повне вбезпечення осiб, що
не досягли 21 року та iнших (виготовлення виключного вi-
тчизняного продукту кiноiндустрiї з мiнiмiзацiєю подiбних
«сцен» на догоду алковиробникам та iн.) вiд показу кiно зi
сценами споживання алкоголю або наркотикiв (особливо це
стосується головних героїв), а також убезпечення вiд випу-
ску музики, де фiгурують згадки про алкоголь, наркотики
чи тютюн, окрiм випадкiв, коли вiдеопродукцiя або музичнi
твори мають профiлактичну антиалкогольну, антитютюнову
та антинаркотичну направленiсть, або ж зображенi персо-
нажi мають яскраво виражений негативний характер [14].
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Унеможливлювати вхiд в кiнотеатри особам, якi не досягли
21 року, на невiтчизнянi фiльми, в яких актори споживають
алкоголь чи курять тощо.

9. Уберiгати вiд озвучування спонсорiв (у випадку, якщо це ви-
робник алкоголю) спортивних матчiв, чемпiонатiв будь-яких
видiв спорту. [Ст. 5 Закону B]

10. Зобов’язати виробникiв алкогольних виробiв випускати ети-
кетки до кожного виду алкогольних виробiв вiдповiдно до
єдиного встановленого зразка, який повинен мати наступ-
нi особливостi: непривабливий колiр етикетки, великi фото
шокуючих наслiдкiв споживання алкоголю (дистрофiя моз-
ку, злоякiснi пухлини тощо); пояснювальний напис до фото;
позначення бренду виконано в простому стилi i не повинно
вiдрiзнятися вiд iнших брендiв.

• Фото наслiдкiв споживання алкоголю та пояснювальнi
написи повиннi розглядатись/змiнюватись раз на рiк i по-
годжуватись з Мiнiстерством охорони здоров’я (Мiнi-
стерством економiчного розвитку i торгiвлi України, гро-
мадськими радами при цих мiнiстерствах, з громадськи-
ми органiзацiями, що зацiкавленi в здiйсненнi державної
антиалкогольної та антитютюнової полiтики);

• попереджувальнi написи не повиннi мiстити таких висло-
вiв, як: «надмiрне споживання алкоголю», «зловживання
алкоголем» та їхнiх аналогiв;

• слiд унеможливлювати будь-яке видiлення торгових ма-
рок алкогольних та тютюнових виробiв з загального ряду
подiбних товарiв в мiсцях продажу [3]. У т. ч. унемо-
жливити рекламу алкоголю на вiтринах продуктових
та спецiалiзованих магазинiв, убезпечити вiд розмiщення
цигарок у вiтринах торгових точок. [Закон A, ст. 11,
пункти 3, 4]

11. Унеможливлювати випуск продукцiї, що iмiтує алкогольнi
вироби, або у своєму оформленнi використовують атрибути
споживання алкоголю (наприклад, пляшки з характерними
для алкогольних виробiв елементами форми та оформлен-
ня), або мають назву, що походить вiд назв алкогольних та
тютюнових виробiв (наприклад, «Шампусик» та iн.) [В т. ч.
Наказ T]
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12. Уберiгати вiд проведення екскурсiй на алкогольнi та тютю-
новi заводи (т. зв. музеї), окрiм випадкiв, коли це передбачено
навчальними планами навчальних закладiв, та якщо в екскур-
сiйнiй групi вiдсутнi особи, що не досягли 21-рiчного вiку.

13. Унеможливлювати проведення масових заходiв, що присвяче-
нi алкогольним виробам, зокрема, пиву та вину (у поєднаннi
з корисною продукцiєю) [14]. [Частина 2 статтi 22 Зако-
ну B]

14. Унеможливлювати продаж харчових продуктiв1 (зокрема
кондитерських виробiв) з вмiстом алкоголю бiльше 0,5 вiдсо-
тка об’ємних одиниць особам, що не досягли 21-рiчного вiку.
При цьому на цих продуктах 1/3 етикетки має мiстити по-
передження, про те, що в продуктi мiститься алкоголь понад
0,5 вiдсотка об’ємних одиниць. [В т. ч. Наказ T]

15. Унеможливити вживання слова «напої» на вивiсках2 мiсць
продажу алкоголю (далi обмежити кiлькiсть точок спецiа-
лiзованих магазинiв територiально — див. далi); заборонити
вживати слово «алкоголь» на вивiсках продуктових магазинiв.
Не менше 20% спонсорської реклами з назвою алкогольного
торгового бренду, має займати попередження про шкiдливiсть
його споживання. Якщо присутня назва, але вiдсутнє попе-
редження про шкiдливiсть поглинання алкогольного виробу
на засобах зовнiшньої реклами, — накладається штраф згiдно
норм чинного законодавства (див. далi).

16. Убезпечення вiд пропаганди споживання наркотикiв, токси-
чних речовин, алкогольних виробiв, в т. ч. пива безалкоголь-
ного шляхом внесення вiдповiдних змiн. [Закон C]

4.2. Обмеження доступностi спиртного за часом

Заходи щодо убезпечення:
1. Унеможливити продаж алкогольних, енергетичних, тютюно-

вих та iнших подiбних виробiв (в т. ч. кондитерських виробiв
з вмiстом алкоголю бiльше 0,5%) у продуктових магазинах,
оскiльки такi вироби не є продуктами харчування. [В т. ч.
Наказ T]

1Є випадки iмпорту в Україну морозива з вином, в якому мiститься 8%
алкоголю.

2Це потрiбно для чiткого розмежування безпечних для здоров’я напоїв та
алкоголю у свiдомостi молодi.
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2. Дозволити продаж алкогольних, енергетичних, тютюнових
та iнших подiбних виробiв лише в окремих спецiалiзованих
торгових точках3 та спецiалiзованих iнтернет-магазинах (див.
далi), з встановленим денним графiком роботи (до прикладу
10:00–20:00, недiля — вихiдний), якi:

• розташованi на значнiй вiддалi вiд навчальних, культур-
них, спортивних закладiв i об’єктiв, а також iнших мiсць
згромадження населення;

• не торгують нiчим iншим, крiм вказаних виробiв.
Поетапно встановити єдиний час роботи цих магазинiв
з 10:00 до 18:00. Вихiднi: недiля, державнi свята.

4.3. Обмеження доступностi алкоголю, тютюну за вiком

Заходи щодо убезпечення:
1. Дозволити продаж та купiвлю алкоголю, тютюну громадянам

лише пiсля досягнення ними вiку 21 року, що має пiдтверджу-
ватися посвiдченням особи (в т. ч. попередньо електронним
способом). Придбати товари з роздiлу рiдин для електронних
сигарет можуть особи, якi досягли 21 рiк. [Закон A, Ст. 15–3]

• У США iснує заборона на купiвлю та споживання алко-
голю до 21-рiчного вiку з адмiн. вiдповiдальнiстю за такi
дiї [3, 15].

• Iсландiя, Японiя: купувати алкоголь дозволено з 20 ро-
кiв [3];

• Норвегiя: пиво i вино дозволено купувати особам з 18 ро-
кiв, а мiцнi алкогольнi вироби з 20 рокiв у обмежений
час [3].

2. Унеможливити продаж алкогольних, енергетичних та iнших
подiбних виробiв громадянам, якi знаходяться в нетверезому
станi4 [16], у борг чи пiд заставу, жiнкам з видимими ознаками
вагiтностi. [Закон A, Ст. 15–3]

3. Ввести адмiнiстративну вiдповiдальнiсть для осiб вiком вiд
16 до 21 за купiвлю алкогольних та тютюнових виробiв. Ввести
адмiнiстративну вiдповiдальнiсть батькiв за купiвлю алко-
гольних та тютюнових виробiв їхнiми дiтьми, що не досягли

3Скандинавськi країни (Iсландiя, Норвегiя, Швецiя, Фiнляндiя): продаж
алкоголю тiльки в спецiалiзованих магазинах державних монополiй [3].

4Примiтка. Визначення стану сп’янiння проводиться продавцями наочно за
поведiнкою i зовнiшнiм станом особи-покупця [2].
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16-рiчного вiку. Встановити адмiнiстративну вiдповiдальнiсть
фiзичних осiб за купiвлю алкогольних та тютюнових виробiв
на прохання осiб, що не досягли 21-рiчного вiку (див. далi)
[Ст. 177, 180 Кодексу P]

4. Вбезпечити вiд споживання алкогольних та тютюнових ви-
робiв, iнших психотропних речовин в присутностi осiб, якi
не досягли 16-рiчного вiку та ввести адмiнiстративну вiдповi-
дальнiсть за такi правопорушення (Латвiя, 2013: заборона для
батькiв курiння в присутностi дiтей [3]). [Ст. 178 Кодексу P]

5. Унеможливити появу осiб, що не досягли 21-рiчного вiку
в мiсцях спецiалiзованого продажу алкоголю та тютюну5, в за-
кладах ресторанного господарства, де здiйснюється продаж
алкоголю на розлив; ввести чiткий контроль за купiвлею за-
значених виробiв через спецiалiзованi iнтернет-магазини для
вищевказаних осiб.

6. Уберегти вiд працевлаштування осiб, що не досягли 21-рiчного
вiку в заклади, де здiйснюється торгiвля алкогольними, тютю-
новими та iншими подiбними виробами, в тому числi в заклади
ресторанного господарства, де здiйснюється продаж алкоголь-
них виробiв на розлив, з п’ятирiчною вiдстрочкою дiї цiєї
заборони для випускникiв профiльних навчальних закладiв.
[Наказ L, Ст. 8; Закон A, Ст. 15–3]

4.4. Обмеження доступностi за мiсцем продажу

Заходи щодо убезпечення:

1. Законодавчо надати право органам мiсцевого самоврядування
обмежувати час продажу алкогольних, тютюнових, енергети-
чних та iнших подiбних виробiв суб’єктами господарювання6,
в т. ч. через споживчу кооперацiю (обмеження виробництва,
одночасного продажу, володiння, споживання алкогольних та
тютюнових виробiв, в тому числi повну заборону). [Пункт 25,

5Швецiя: заборона на вiдвiдування закладiв ресторанного господарства, де
продається алкоголь на розлив для осiб, що не досягли 21–23 рокiв в залежностi
вiд виду алкоголю, що продається у закладi [3].

6США: в 33 штатах iснують закони, що дозволяють мiсцевим громадам
вводити обмеження на виробництво, продаж, вживання, володiння алкоголем.
В результатi у США налiчується 220 округiв, де дiє сухий закон, i 611 округiв, де
дiють доволi жорсткi обмеження на алкоголь, що складає близько 20% територiї
США [3].
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частини 2 статтi 43 Закону H; статтi 24 Закону I; Ст. 3
Закону M; Ст. 8 Наказу L]

2. Убезпечити вiд продажу алкогольних, енергетичних, тютю-
нових та iнших подiбних виробiв у навчальних, спортивних
i культурних закладах i об’єктах та iнших мiсцях масового
скупчення громадян, а також на вiдстанi не менше 300 метрiв
вiд цих мiсць [2]: закладiв та об’єктiв, дитячих установ всiх
видiв, освiтнiх установ всiх рiвнiв, культурних, спортивних
всiх видiв, в тому числi спортмайданчикiв, пляжiв, медичних,
в тому числi санаторiїв, релiгiйних установ, органiв держав-
ної влади та мiсцевого самоврядування (окрiм нинi iснуючих
закладiв ресторанного господарства).

• Дозволити органам мiсцевого самоврядування приймати
рiшення про збiльшення радiусу розташування торгових
точок на торгiвлю вищезазначеними виробами бiльше
нiж 300 метрiв. [Закон A, Ст. 15–3]

3. Обмежити кiлькiсть лiцензiй торгiвлею алкоголем та тютю-
ном7, якi можуть дiяти одночасно в межах населеного пункту
з розрахунку одна лiцензiя для торгiвлi алкогольними виро-
бами i одна лiцензiя для торгiвлi тютюновими виробами на
20 тисяч населення8. Обмежена торгiвля визначається рiшен-
ням вiдповiдної мiської, сiльської або селищної ради. [Закон A,
Ст. 15, частина 11]

4. Наблизити законодавство стосовно акцизного податку на про-
даж алкоголю й тютюну до законодавства ЄС9.

5. Унеможливити споживання алкогольних та слабоалкогольних
виробiв, вин столових у спортивних спорудах (крiм безалко-
гольного пива), на пляжах. [Ст. 15–2 Закону A]

6. Убезпечити вiд продажу алкогольних, енергетичних та iнших
подiбних виробiв у мiсцях, не визначених органами мiсцево-
го самоврядування, у дрiбнороздрiбнiй торговельнiй мережi,

7В населених пунктах з меншою кiлькiстю населення може бути надана одна
лiцензiя; для кожного мiсця продажу оформляють окрему лiцензiю.

8Країни, де державне регулювання кiлькостi торгових точок з продажу ал-
коголю iснує в Швецiї (22 тис.), Фiнляндiї (14 тис.), Норвегiї (17 тис.), Iсландiї
(6,6 тис.) [3].

9Ухвалена ВООЗ 2010 року «Глобальна стратегiя зменшення шкiдливого
вживання алкоголю» чiтко зазначає, що молодi люди досить чутливi до змiн
цiн на алкогольнi вироби, i тому цiнова полiтика має використовуватися з метою
скорочення споживання алкоголю неповнолiтнiми.
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на територiї автозаправних станцiй, у малих архiтектурних
формах площею менше 50 квадратних метрiв [2].

• Дозволити продаж вищезазначених виробiв з 20 години
вечора до 10 години ранку (крiм закладiв ресторанного
господарства). [Ст. 15–3 Закону A; Постанова E; Абзац
14, Ст. 1 Закону A; Постанова W]

4.5. Впровадження дiєвих механiзмiв виконання
iснуючого законодавства

Заходи щодо убезпечення:

1. Запровадити механiзм премiювання робiтникiв правоохорон-
них органiв та громадян, що викрили будь-якi правопору-
шення антиалкогольного законодавства, обiгу алкоголю та
тютюну10. Джерелом таких винагород визначити штрафи за
викритi правопорушення. Джерело та розмiр премiювання —
половина стягнутих штрафiв (встановити розмiр винагоро-
ди нацiональнiй полiцiї, фiскальним органам, мунiципальнiй
дружинi/вартi тощо). [Наказ «Q», Закон A, Ст. 15–1]

2. Дозволити вiдокремлену iнтернет-торгiвлю алкогольними,
енергетичними, тютюновими та iншими подiбними виробами
лише у спецiалiзованих iнтернет-магазинах при обов’язковому
отриманнi спецiального вартiсного дозволу (торгового патен-
ту)11. Убезпечити вiд продажу алкогольних, енергетичних,
тютюнових та iнших подiбних виробiв у (в тому числi еле-
ктронними сигаретами чи заправками до них, кальянами чи
одноразовими електронними кальянами) будь-яких iнтернет-
магазинах поряд з iншими асортиментами промислових то-
варiв, й лише у таких, що отримали спецiальний дозвiл
(торговий патент) для спецiалiзованої iнтернет-торгiвлi.

10Полiцiя робить зауваження або накладає штраф, складаючи запровадже-
ний «швидкий протокол» про явне адмiнпорушення, для складання якого факт
розпивання алкоголю фiксується за допомогою технiчних засобiв запису, крiм
випадкiв, коли таке фiксування неможливе з технiчних причин. Такий штраф
оплачується на мiсцi, а за неможливостi — вилучаються документи й надаються
реквiзити й контактнi данi вiддiлу.

11Спецiальнi дозволи (торговi патенти) на виокремлену спецiалiзовану
iнтернет-торгiвлю вищезазначеними виробами видаються додатково окрiм обо-
в’язкового отримання лiцензiї згiдно чинного законодавства на право роздрiб-
ної/оптової торгiвлi алкогольними (пивом) та тютюновими (електронними)
виробами.
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• Вiдповiдальнiсть за пiдприємництво без одержання лi-
цензiї таке ж, як i за пiдприємницьку дiяльнiсть без
державної реєстрацiї. [В т. ч. Закони V та U; Наказ J]

3. Збiльшити не менш нiж втричi дiючi розмiри штрафiв за
порушення правил споживання, рекламування та продажу
алкогольних, енергетичних, тютюнових та iнших подiбних
виробiв (додати штрафи та санкцiї у заборонений законом
час, за купiвлю алкогольних виробiв у заборонений законом
час або особами, якi не досягли 21-рiчного вiку). Вiдповiдно,
збiльшити на третину iншi санкцiї тощо.

• Суттєво пiдвищити штрафи, iншi санкцiї за незаконне
виробництво та продаж алкоголю, в тому числi самого-
новарiння. [Кодекс P, Ст. 156, 176–179]

4. Залучити виробникiв алкоголю до виплати коштiв на подо-
лання наслiдкiв внутрiшнього споживання алкоголю в Українi
на кшталт Готтенберзької системи у Норвегiї [14] (створення
спецiальних акцiй та подiй, до прикладу — «Кожна гривня
вiд продажу пiде на реабiлiтацiю алкоголезалежних», побу-
дови онкологiчних, iнфекцiйних лiкарень, вiддiлень серцево-
судинної хiрургiї, сучасних реабiлiтацiйних центрiв, спортив-
них майданчикiв тощо).

• Створити Фонд обов’язкового державного страхування
України на випадок захворювання чи отруєння алкоголь-
ними i тютюновими виробами за кошт виробникiв, —
дiєвого механiзму захисту населення вiд споживання ал-
когольних та тютюнових виробiв, а також пiдвищення
вiдповiдальностi виробникiв за якiсть своєї продукцiї то-
що. [Закон A, Ст. 15–1]

5. Введення кримiнальної вiдповiдальностi за порушення зако-
нодавства:

• Продаж алкогольних, слабоалкогольних виробiв
особам (особi), якi не досягли 21 року (включи-
ти) [2]: Систематичний продаж12 алкогольних виробiв
(крiм безалкогольного пива) особам (особi), якi не дося-
гли 21 року, — караються штрафом вiд чотирьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян,

12Пiд систематичним продажем у цiй статтi слiд зрозумiти продаж алкоголь-
ного або слабоалкогольного виробу (крiм безалкогольного) особам (особi), яка
не досягла 21 року, тричi за рiк або частiше.
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або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбав-
ленням волi на той самий строк. [Кодекс R Ст. 304–1]

• Продаж (крiм безалкогольного) алкогольних, сла-
боалкогольних виробiв у заборонений законом час
(включити) [2]: Продаж (крiм безалкогольного), алко-
гольних, слабоалкогольних виробiв у заборонений зако-
ном час, якщо протягом року до здiйснення злочину
двiчi накладалися адмiнiстративнi стягнення за те са-
ме правопорушення, — карається штрафом вiд тисячi
до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв гро-
мадян, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв,
або позбавленням волi на той самий строк. [Кодекс R
Ст. 304–2]

• Незаконне виготовлення, зберiгання, збут або
транспортування з метою збуту пiдакцизних то-
варiв (додати): Систематичний продаж алкогольних,
тютюнових виробiв або iнших пiдакцизних товарiв не че-
рез окремi спецiалiзованi торговi точки та спецiалiзованi
iнтернет-магазини, караються штрафом вiд п’ятисот до
тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян,
або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбав-
ленням волi на той самий строк. [Кодекс R Ст. 204]

6. Доповнити перелiк, конкретизувати визначення «громадсько-
го мiсця»13, який дуже об’ємний i рiзноманiтний, а саме:

• заклади торгiвлi (базари ринки);
• дворовi територiї;
• сходовi майданчики;
• вулицi, парки, сквери, пляжi;
• мунiципальнi служби;
• кiнотеатри, театри, цирки;
• пiд’їзди усiх будiвель, пiдвали, дахи жилих будинкiв;
• аеропорти та прилеглi до них територiї;
• офiснi, адмiнiстративнi та виробничi будiвлi органiзацiй

будь-якого типу, що займаються обслуговуванням насе-
лення;

13На спецiальному знаку заборони споживання алкоголю необхiдно розмi-
стити символ i надпис заборони споживання алкоголю i розмiру штрафу за
порушення норм вiдповiдної статтi.
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• будiвельнi майданчики, мiсця, де ведеться будiвництво;
• вокзали будь-якого типу (морськi, транспортнi, залiзнич-

нi) тощо.
Власники громадських мiсць зобов’язанi розмiстити спецiаль-
нi знаки заборони споживання алкоголю за рахунок власних
коштiв [2]. [Закон A Ст. 15–2, Закон S Ст. 1, Постанова E]

Висновки

Необхiднiсть законодавчих змiн назрiла давно. Саме тому
свiдоме українське суспiльство вимагає негайного впровадження
досконалого законодавства, що не лише стабiлiзує духовнiсть та
фiзичне здоров’я українського народу, а й унеможливить всi тi ко-
лосальнi збитки, якi чиновники не хочуть пов’язувати з алкоголем.

Настає той переломний момент, який покаже, як швидко отями-
ться українське суспiльство вiд пасивної сплячки та почне, нарештi,
наводити лад у власному домi. Сьогодення дає поштовх вже свiдо-
мiшому громадянському суспiльству зiбратися в кулак та зробити
змiни в напрямку народної тверезостi, якi необхiднi задля збере-
ження майбутнiх поколiнь. Згуртувавшись плече до плеча, йдучи
нога в ногу, активно допомагаючи одне одному вiднайдемо зернятка
iстини у вiдновленнi й розбудовi фундаменту тверезого життя для
майбутнiх звершень.
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Предложен вариант законопроекта, направленный на устранение
основных причин алкоголизации украинского общества. Заложены пра-
вовые основы трезвости с учётом основных достижений зарубежных
законодателей.

Ключевые слова: законопроект; правовые основы; трезвость; здравоохранение;
антиалкогольная политика



Законопроект про захист українського суспiльства вiд алкоголiзацiї 123

A draft law on the protection of Ukrainian society
from alcohol abuse
Roman A. HALYTSKYI
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine,
Ukraine

A version of the bill aimed at eliminating the main causes of alcoholi-
zation of Ukrainian society is proposed. The legal foundations of sobriety are
laid down, taking into account the main achievements of foreign lawmakers.
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Розглянуто громадсько-полiтичну та просвiтницьку дiяльнiсть
протиалкогольного товариства «Вiдродження» в русi за тверезiсть
на заходi України в 1920–1930-х рр. Показано основнi напрями
роботи товариства на українських та на мiжнародних теренах
у поширеннi тверезого та здорового способу життя.
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Декiлька останнiх столiть український народ є об’єктом цiле-
спрямованої алкоголiзацiї. Згiдно зi статистикою Всесвiтньої орга-
нiзацiї охорони здоров’я на 2012 р. рiвень вживання становив 15,6 л
чистого спирту за рiк на одну людину (включаючи немовлят)1.
Вiд причин, пов’язаних iз вживанням алкоголю i тютюну щоро-
ку в Українi помирає не менше 200 тис. осiб [19]. Доступнiсть та
неправдива iнформацiя про п’янкi отрути в iнформацiйному про-
сторi є основною причиною вищезазначеної проблеми. Тому науковi
дослiдження з iсторiї боротьби українцiв за тверезий та здоро-
вий спосiб життя є вкрай необхiдними для змiни нашої суспiльної
свiдомостi.

Упродовж усiєї iсторiї людства пияцтво (алкоголiзм) вважа-
лося згубним та ганебним явищем, i постiйно викликало глибоке
занепокоєння з боку мислячих людей. У ХIХ ст. першу тривогу
щодо поширення пияцтва пiднiмали представники духовенства (на-
приклад, Теобальд Метью в Iрландiї). На заходi України рух за
тверезiсть був започаткований в 1844 р. Греко-католицький митро-
полит Михайло Левицький видав послання, в якому обґрунтував
необхiднiсть створення братств тверезостi — органiзованої форми

1Незворотне виродження народу починається при восьми лiтрах чистого
спирту на одну людину.
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вiдвернення пияцтва. Вiдтодi бiльш як пiвстолiття церква стояла
в авангардi протиалкогольної боротьби. На поч. ХХ ст. визрiло
поколiння тверезомислячої iнтелiгенцiї. Створення протиалкоголь-
ного товариства «Вiдродження» 1909 р. ознаменувало оформлення
свiтської течiї руху за тверезiсть не лише на заходi, але й на всiх
українських теренах [13, с. 43].

Дiяльнiсть «Вiдродження» в iсторiографiї (зокрема в україн-
ськiй) висвiтлена недостатньо. Перша iсторiографiчна праця була
присвячена 25-ти рiччю товариства в загальному русi за тверезiсть
у Галичинi та на Волинi. У нiй I. Раковський — другий голова i один
зi спiвзасновникiв «Вiдродження» — висвiтлив визначнi вiхи робо-
ти товариства: боротьбу з корчмами, видавничу та просвiтницьку
дiяльнiсть [10]. Цiкавий матерiал щодо суспiльно-полiтичної роботи
«Вiдродження» подано у працях В.Лаби [7] та В.Садового [13].

Найповнiше дiяльнiсть «Вiдродження» дослiдив Б.Савчук.
В його узагальнюючiй монографiї (наразi єдинiй), розглянуто iсто-
ричний внесок цього товариства в розбудову руху за тверезiсть
в Українi. Вчений, на пiдставi багатого архiвного матерiалу, перi-
одичних видань та iнших джерел висвiтлив громадсько-полiтичну
(боротьба з корчмами) складову дiяльностi «Вiдродження», спiв-
працю з iншими громадськими органiзацiями («Просвiта», «Союз
українок», «Рiдна школа», ОУН та iншi), а також роботу това-
риства на мiжнароднiй аренi. Праця Б.Савчука цiнна ще тим,
що в нiй показанi перспективи подальшого дослiдження дiяльностi
«Вiдродження» [12].

В основу нашої статтi увiйшли матерiали фонду 146 (Галицьке
намiсництво) Центрального державного iсторичного архiву у Льво-
вi [1], однойменний часопис товариства [2] та статут «Вiдроджен-
ня» [14], а також матерiали першого просвiтньо-господарського
конгресу 1909 р. у Львовi [9]. Цiкавi вiдомостi про органiзацiй-
ну та просвiтницьку роботу «Вiдродження» взято з дослiджень
Л.Сливки [11], П.Шкарб’юка [18] та газети «Дiло» [5]. Стаття
доповнена протиалкогольною лiтературою, котру видавало товари-
ство у мiжвоєнний перiод [3,4, 6, 8, 15–17].

Метою статтi є висвiтлення головних досягнень товариства
«Вiдродження» в русi за тверезiсть в Галичинi та на Волинi у 1920 —
1930-х роках.

Протиалкогольне i протинiкотинове товариство «Вiдроджен-
ня» було засноване у Львовi 14 лютого 1909 р. пiсля першого
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Фото 1. Головна Рада т-ва «Вiдродження» (1929 р.). Стоять злiва
направо: М.Хом’як, Я.Цюцюра, Ю.Каменецький та I.Костюк. Сидять
злiва направо: I. Герасимович, С.Парфанович, I. Раковський, П. Волчук.

просвiтньо-господарського конгресу. Секцiю гiгiєни на ньому пред-
ставляли молодi тверезники — священик Т.Лежогубський, право-
знавцi I. Раковський (у 1935 — 1940 рр. був головою НТШ у Львовi)
i А.Чайковський, студент В.Держирука та iншi. Своїми виступами
вони заново пiдняли проблему пияцтва серед галицьких українцiв,
окресливши головнi кроки її вирiшення [9, с. 290–330]. Заснування
товариства поклало початок новiй — свiтськiй хвилi українського
руху за тверезiсть.

У статутi «Вiдродження» зазначалося, що головною метою
товариства є звiльнення українського суспiльства вiд вживання
нiкотину, алкоголю та iнших отрут (наркотикiв)2, i утвердження
тверезостi як необхiдної умови духовного, тiлесного та розумового
розвитку нашого народу [14, с. 1–2]. Для поширення своїх iдей
товариство у 1930 — 1939 рр. видавало iлюстрований мiсячник «Вiд-
родження» (з молодiжним додатком «Ми молодi»), а також велику
кiлькiсть друкованих протиалкогольних матерiалiв: книги, брошу-
ри, листiвки, календарi тощо. У них висвiтлювалася згубна дiя
п’янких трункiв та тютюну на тiло й душу людини. «Вiдродженцi»
вважали, що саме вжиток цих отрут є причиною зубожiння укра-
їнцiв та головною перешкодою на шляху до народної самостiйностi.

2У 1975 р. на 28 сесiї Генеральної Асамблеї ВООЗ алкоголь було офiцiй-
но визнано «наркотиком, що пiдриває здоров’я населення». Тому тут i далi,
замiсть загальноприйнятого словосполучення «алкогольнi напої» буде викори-
стовуватися поняття «спритнi отрути», «алкогольнi вироби/речовини», «п’янкi
трунки» i т. д., що вiдповiдає сутi та хiмiчнiй дiї цих шкiдливих сполук.
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Фото 2.

Тому на противагу вживання алкоголю пропагувалася цiлкови-
та тверезiсть, як природний стан людини i запорука добробуту
народу [3,4, 6, 8, 15–17].

Одним iз ключових напрямкiв дiяльностi товариства була ор-
ганiзацiя протикорчемних вiч (плебiсцитiв). Головна мета їх прове-
дення полягала в обмеженнi доступностi спиртовмiсних виробiв для
населення, головно у сiльськiй мiсцевостi. У 1920 — 1930-х рр. за
участю «Вiдродження» вiдбулося бiльше 400 таких вiч, пiсля чого
в селах були закритi корчми [12, с. 213–214].

Важливим засобом масового поширення iдеї тверезостi у 1932–
1939 рр. було проведення мандрiвних протиалкогольних виставок3.
Перша така виставка вiдбувалася у Львовi 7–15 лютого 1932 р.
у Природничому музеї Наукового Товариства iм. Т.Шевченка. Її
урочисто вiдкрили директор музею Я.Пастернак та голова НТШ
К.Студинський; першу доповiдь зачитала С.Парфанович, голова
«Вiдродження» [5, с. 4]. Головне мiсце серед експонованих речей
займала протиалкогольна лiтература, листiвки, плакати, свiтлини,
обiжники, календарi тощо. Великим попитом користувалися ори-
гiнальнi пасхальнi та рiздвянi листiвки серiї «Святкуймо без аль-
коголю», пiдготовленi художниками М.Левицьким та М.Чорнiєм.
Щороку такi виставки приймали бiльше тисячi вiдвiдувачiв [12,
с. 202–203]. Члени товариства також проводили протиалкогольнi
читання в навчальних закладах, засновували секцiї та гуртки твере-
зої молодi (наприклад, «Союз українських студентiв тверезникiв»),
у такий спосiб поповнюючи свої лави. У 1930-х рр. «Вiдродження»
об’єднувало 18 фiлiй i 122 гуртки в Галичинi та на Волинi, що
охоплювали понад шiсть тисяч осiб [18].

3Вiд 1931 р. мiжнародна спiльнота боротьби за тверезiсть вважає лютий
мiсяцем протиалкогольної боротьби.
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Фото 3.

У справi утвердження тверезостi та здоров’я товариство «Вiд-
родження» тiсно спiвпрацювало з такими органiзацiями як: «Про-
свiта», НТШ, «Рiдна школа», «Сокiл», «Сiч», «Пласт», «Українське
гiгiєнiчне товариство», «Союз українок», «Український спортовий
союз» та iншими. Велася плiдна робота з церковним рухом за тве-
резiсть, зокрема пiдтримувалися зв’язки iз братствами тверезостi.
Вiдомо, що митрополит А.Шептицький був почесним членом «Вiд-
родження» i неодноразово надавав грошову допомогу товариству.
За участю владики 23 травня 1937 р. у Львовi вiдбулося святку-
вання на честь великого тверезника митрополита Й.Сембратовича
(1821 — 1900 рр.), органiзованого «Вiдродженням» [12, с. 169].

У боротьбi з алкоголем, окрiм громадських органiзацiй, то-
вариство дiяло разом з українським нацiоналiстичним пiдпiллям.
Значна частина активiстiв «Вiдродження» були дiючими бiйцями
ОУН.У 1932 — 1933 рр., пiсля арешту i страти Д.Данилишина та
В.Бiласа, ОУН розгорнула потужну протиалкогольну пропаганду
серед українського населення — т. зв. антимонопольну акцiю. Голов-
ним гаслом кампанiї став заклик не купувати казенних спиртовмiс-
них трункiв, тим самим не приносити прибутку ворожiй державi.
Люди, що продовжували купувати та вживати алкоголь оголошу-
валися ворогами України. Активiсти ОУН органiзовували масовi
пiдпали корчем, побиття продавцiв та споживачiв спиртного. Саме
це стало причиною закриття i заборони дiяльностi фiлiй товариства
на Волинi [12, с. 188–190].

Активною була робота «Вiдродження» на мiжнародних тере-
нах. Товариство входило до складу найвпливовiших свiтових орга-
нiзацiй боротьби з алкоголем — нiмецька Мiжнародна католицька
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лiга боротьби з алкоголiзмом (з 1932 р.), Мiжнародна алкогольна
асоцiацiя дослiдження алкогольних проблем (США, з 1934 р.) та
Мiжнародне бюро боротьби з алкоголiзмом (Швейцарiя, з 1934 р.).
Важливим досягненням стала активна участь товариства у ро-
ботi ХХI Мiжнародного протиалкогольного конгресу (Варшава,
вересень 1937 р.). Пiсля цього в 1937 — 1938 рр. «Вiдродження»
встановило вiдносини iз бiльш як 40 зарубiжними протиалкоголь-
ними органiзацiями. Найтiснiшими були зв’язки зi слов’янськими —
Югославський союз «Трезвост», Чехословацький союз тверезникiв,
Союз боротьби з алкоголiзмом (Болгарiя), нiмецький союз «Добрих
тамплiєрiв» та iншими [12, с. 225–226].

Дiяльнiсть «Вiдродження» мала велике значення для духовно-
го й тiлесного розвитку великої частини українцiв. Незважаючи на
грошовi труднощi та перешкоди з боку влади, завдяки плiднiй працi
«Вiдродження» разом з iншими органiзацiями, а також позицiї усiх
небайдужих до тенденцiї алкоголiзацiї народу, у мiжвоєнний час на
заходi України суттєво знизився обсяг ужитку п’янких трункiв та
тютюну. Це вказувало на зростання рiвня самосвiдомостi українцiв
та зберегло найцiннiше — тисячi життiв наших спiввiтчизникiв.
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Участие общества «Возрождение» в движении за
трезвость в 1920–1930-х
Ярослав Васильевич СТАСИВ
ОО «Трезвая Галичина», Украина

Рассмотрено общественно-политическую и просветительскую дея-
тельность противоалкогольного общества «Возрождение» в трезвенном
движении на западе Украины в 1920–1930-х гг. Показаны основные на-
правления работы общества на украинской, а также международной
арене в распространении трезвого и здорового образа жизни.
Ключевые слова: общество «Возрождение»; трезвость; трезвенное движение;
опьяняющие яды; борьба с алкоголем.

Participation of the “Vidrodzhennia” society in
a movement for sobriety in the 1920–1930s
Yaroslav V. STASIV
NGO “Tvereza Halychyna”, Ukraine

The sociopolitical and educational activity of the anti-alcohol society
“Vidrodzhennia” in the sober movement in the west of Ukraine in the 1920s-
1930s was considered. The basic directions of work of the society on the
Ukrainian, as well as international scene in distribution of a sober and healthy
way of life are shown.
Key words: revival society; sobriety; sober motion; intoxicated poisons, alcohol
control
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Наведено статистику дорожньо-транспортних пригод, що стали-
ся через недотримання учасниками дорожнього руху заборони
вживати алкоголь. Розглянуто правовi колiзiї у чинному законо-
давствi України, що пов’язанi з забезпеченням «сухого закону на
дорогах», зокрема з нюансами перевiрки водiїв на тверезiсть.
Ключовi слова: ДПТ; учасники дорожнього руху; перевiрка на стан
алкогольного сп’янiння

Алкогольне сп’янiння має негативний вплив не лише на здо-
ров’я людини, а й на суспiльнi вiдносини, зокрема тi, що пов’язанi
з експлуатацiєю транспортних засобiв. Так, за даними Управлiння
безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дiяльностi
Нацiональної полiцiї України, протягом 7 мiсяцiв 2017 року пе-
ребування учасникiв дорожнього руху у нетверезому станi стало
причиною 695 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинула
61 людина та 924 осiб отримали травми [1]. З метою усунення
нетверезих осiб вiд процесу дорожнього руху адмiнiстративним за-
конодавством України передбачено ряд обмежень щодо вживання
алкоголю, наркотикiв та лiкарських препаратiв, що знижують ува-
гу та швидкiсть реакцiї. Цi обмеження стосуються не лише водiїв
транспортних засобiв, до яких застосовуються однi з найжорстокi-
ших санкцiй, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi
правопорушення, а й до iнших учасникiв дорожнього руху.

Саме по собi перебування у станi сп’янiння пiшоходом, велоси-
педистом, погоничем тварин чи особою, яке керує гужовим транс-
портом, не є порушенням Правил дорожнього руху. Але вчинення
цими особами будь-якого порушення Правил у нетверезому станi
є квалiфiкуючою ознакою таких проступкiв та утворює самостiйний
склад адмiнiстративного правопорушення.
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Провадження у справах про адмiнiстративнi проступки здiй-
снюється спiвробiтниками Нацiональної полiцiї за чiтко встановле-
ними процедурами, адже посадовi особи органiв державної влади
зобов’язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб,
що передбаченi Конституцiєю та законами України.

Важливим елементом процесу доведення вини особи у вчиненнi
правопорушення, пов’язаного з перебуванням у нетверезому станi,
є огляд на стан сп’янiння. На перший погляд ця процедура є доста-
тньо визначеною та нормативно врегульованою. На законодавчому
рiвнi такий огляд впорядкований нормами ст. 266 КУпАП, Зако-
нами України «Про дорожнiй рух» та «Про Нацiональну полiцiю»,
на пiдзаконному рiвнi — нормами Постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 17 грудня 2008 р. №1103 «Про затвердження Порядку
направлення водiїв транспортних засобiв для проведення огляду
з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого
сп’янiння або перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що
знижують увагу та швидкiсть реакцiї, i проведення такого огля-
ду» та спiльним наказом МВС України та Мiнiстерства охорони
здоров’я України вiд 09 листопада 2015 року №1452/735 «Про
затвердження Iнструкцiї про порядок виявлення у водiїв транспорт-
них засобiв ознак алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння
або перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують
увагу та швидкiсть реакцiї».

Згаданими нормами встановлюється порядок огляду на стан
сп’янiння полiцейським з використанням спецiальних технiчних за-
собiв, дозволених до застосування МОЗ i Держспоживстандартом;
а також лiкарем закладу охорони здоров’я. Так, особи, якi керують
транспортними засобами i щодо яких є пiдстави вважати, що вони
перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiн-
ня або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та
швидкiсть реакцiї, пiдлягають вiдстороненню вiд керування цими
транспортними засобами та огляду на стан сп’янiння.

Наразi вiдсторонення вiд керування та огляд на стан сп’янiння
визначено як один захiд забезпечення провадження у справах про
адмiнiстративнi правопорушення. Однак чiткого порядку вiдсторо-
нення вiд керування дiючими нормами не передбачено. Зокрема,
не визначено механiзм проведення цих заходiв, їх тривалiсть та
порядок подальшого допуску особи до керування транспортним
засобом, а також механiзм їх процесуального оформлення. Цi пи-



Актуальнi питання огляду учасникiв дорожнього руху... 133

тання потребують окремого нормативно-правового врегулювання:
доцiльним є розмежування процедур вiдсторонення вiд керування
транспортними засобом та огляду на стан сп’янiння.

Ще одним приводом для розмежування зазначених заходiв є те,
що процедура такого огляду передбачає визначення стану сп’янiння
лише однiєї категорiї учасникiв дорожнього руху — водiїв. Iншi ж
особи, якi беруть участь у дорожньому русi (пiшоходи, велосипе-
дисти, погоничi тварин, особи, якi керують гужовим транспортом)
не можуть бути оглянутi на стан сп’янiння, а вiдтак i притягну-
тi до вiдповiдальностi за вчиненi порушення Правил дорожнього
руху. Таким чином складається ситуацiя, коли вiдповiдальнiсть
за правопорушення, скоєнi у нетверезому станi iснує, а механiзм
притягнення до такої вiдповiдальностi вiдсутнiй.

Крiм того, проблемним питанням огляду на стан сп’янiння є об-
стеження осiб, якi керували транспортним засобом, не маючи права
керування, адже вiдповiдно до Правил дорожнього руху водiєм
є особа, яка керує транспортним засобом i має посвiдчення водiя
вiдповiдної категорiї. Лише водiй повинен на вимогу полiцейського
пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встанов-
лення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або
перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують ува-
гу та швидкiсть реакцiї. Огляд на стан сп’янiння має проводитись
полiцейськими за присутностi двох свiдкiв, якi фактично викону-
ють функцiю понятих. Незважаючи на позицiю багатьох науковцiв
щодо архаїчностi iнституту понятих як в адмiнiстративному, так
i в кримiнальному процесi, скасування необхiдностi засвiдчення дiй
суб’єктiв владних повноважень незацiкавленими особами в умовах
тотальної недовiри суспiльства до правоохоронних органiв є пе-
редчасним. Натомiсть сучасний рiвень науково-технiчного прогресу
дозволяє знайти iншi засоби фiксацiї правомiрностi дiй посадових
осiб. Технiчнi можливостi широко використовуються у вiтчизня-
ному кримiнальному процесi. Зокрема, ч. 7 ст. 223 КПК України
передбачає в якостi альтернативи участi понятих в проведеннi де-
яких слiдчих дiй (пред’явлення особи, трупа чи речi для впiзнання,
огляду трупа, в тому числi пов’язаного з ексгумацiєю, слiдчого
експерименту, освiдування особи) безперервний вiдеозапис [2].

Враховуючи, що огляд осiб на стан сп’янiння полiцейськими
дуже часто проводиться у нiчний час, на безлюднiй мiсцевостi i за-
лучення свiдкiв стає надскладним, а iнколи неможливим, доцiльним
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було б запровадити аналогiчну альтернативу i в адмiнiстративному
законодавствi для засвiдчення результатiв огляду осiб, що керували
транспортними засобами на стан сп’янiння, на мiсцi їх зупинки.

Врегулювання окреслених питань має сприяти пiдвищенню
ефективностi дiяльностi уповноважених представникiв державних
органiв iз запобiгання правопорушень, пов’язаних з перебуванням
учасникiв дорожнього руху у нетверезому станi та запобiганню
катастрофiчних наслiдкiв дорожньо-транспортних пригод.
[1] Статистика аварiйностi за 7 мiсяцiв 2017 року. Офiцiйний сайт Управлi-

ння безпеки дорожнього руху Нацiональної полiцiї України [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.sai.gov.ua/ua/ua/static/21.htm

[2] Веселов М.Ю. Огляд водiя транспортного засобу або особи, яка ним керує,
на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп’янiння або перебування
пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть
реакцiї: науково-практичнi рекомендацiї / М.Ю.Веселов, Ю.П. Семеног,
А.П.Сахно, А.В.Червiнчук; ДЮI МВС України. — Кривий Рiг, 2015. — 81 с.

Актуальные вопросы осмотра участников
дорожного движения на предмет алкогольного
опьянения
Андрей Васильевич ЧЕРВИНЧУК
Донецкий юридический институт, Украина

Приведена статистика дорожно-транспортных происшествий, слу-
чившихся по причине несоблюдения участниками дорожного движения
запрета употребления алкоголя. Рассмотрены правовые коллизии в дей-
ствующем законодательстве Украины, связанные с обеспечением «сухого
закона на дорогах», в частности с проверкой водителей на трезвость.
Ключевые слова: ДПТ; участники дорожного движения; проверка на
состояние алкогольного опьянения

Actual issues of sobriety checking of traffic
participants
Andrii V. CHERVINCHUK
Donetsk Law Institute, Ukraine

The statistics of traffic accidents which are directly related to non-
compliance of traffic participants with alcohol consumption are presented.
Considered legal conflicts in the current legislation of Ukraine, which are
related to the provision of “on road sobriety”, in particular with the nuances
of checking drivers for the state of alcoholic intoxication.
Key words: traffic accidents; traffic participants; alcoholic intoxication checking
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Проаналiзовано результати викладання курсу формування тве-
резого способу життя Федором Михайловичем Калiнчуком, ме-
тодика якого може стати основою для утвердження тверезостi
серед населення України, особливо дiтей та молодi. Запропонова-
но шляхи вирiшення актуальних завдань на шляху формування
тверезого способу життя у сiм’ї та суспiльствi.

Ключовi слова: онлайн-курси, тверезiсть, програма

Зменшення смертностi українського народу, а також покра-
щення якостi його здоров’я можливе за недопущення суцiльної
алкоголiзацiї населення, дiтей та молодi.

Провiднi науковцi медицини та педагогiки, кримiнологiї та пси-
хологiї перебувають у пошуках оптимального шляху духовного,
морального, економiчного та демографiчного вiдродження України.

Причини, що гальмують процеси формування тверезого та здо-
рового способу життя в сiм’ї та суспiльствi вбачаються, зокрема,
у вiдсутностi систематичних навчально-виховних заходiв з форму-
вання вiдповiдних навичок та вмiнь [1].

Метою статтi є висвiтлення й аналiз методики утвердження
тверезого способу життя, а також пропозицiя трансформацiї бага-
торiчного досвiду з проведення первинної профiлактики у масовий
iнструмент профiлактики — онлайн-програму з точним врахуван-
ням психологiчних особливостей аудиторiї.

1. Досвiд проведення офлайн-курсiв

Федiр Михайлович Калiнчук — педагог, самовiдданий енту-
зiаст, iдейний натхненник i засновник сучасного тверезницького
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руху в Українi, котрий 28 рокiв займався практичною дiяльнiстю
у сферi виховання, що спрямоване на формування тверезого способу
життя i подолання залежностей. У своїй роботi [1] вiн подiлився
враженнями вiд викладання програми «Культура здоров’я та фор-
мування тверезого способу життя» (далi — «Культура здоров’я»)
за методикою радянського фiзiолога Геннадiя Шичка [2].

Федiр Михайлович хотiв би передати власнi напрацювання яко-
мога бiльшiй аудиторiї, зокрема особам, якi приймають полiтичнi
рiшення. Родина учителя також роздiляє донесення цих напрацю-
вань найширшiй аудиторiї, оскiльки вони базуються на духовностi
та моральних цiнностях [3]. Вiн детально проаналiзував сприйняття
власної програми «Культура здоров’я» [4] рiзними людьми, незале-
жно вiд освiти, наявностi наукового ступеня або вченого звання,
посади тощо [1,3,5]. Умовно аудиторiю можна роздiлити на чотири
групи слухачiв за сприйняттям програми:

• I ГРУПА: близько 30–32% людей, котрi зазвичай вiдразу
сприймають тверезницьку iнформацiю;

• II ГРУПА: близько 40–42%, що сприймають подану iнформа-
цiю пiсля деякого аналiзу;

• III ГРУПА, що складає 10–13%, попри певний дiалог та су-
перечки, завдяки достатнiй кiлькостi часу пiд час занять
зрештою сприймає iнформацiю;

• IV ГРУПА (всього 3–7%) зазвичай опирається та не сприймає
iнформацiю за рiзних обставин, якi необхiдно враховувати та
врегульовувати.

Пiд час присутностi на курсах кожен має зробити свiдомий ви-
бiр щодо долучення на практицi до тверезих переконань та способу
життя. В Українi мала чисельнiсть людей, якi роблять самостiй-
но цей свiдомий вибiр. Тому роботи з пiдготовки таких фахiвцiв,
проведення цих курсiв лекцiй попереду багато. При цьому всяке
виховання, навiть з використанням правдивої, наукової iнформацiї,
але без психолого-педагогiчного пiдходу, а також без особистого
прикладу фахiвця не є повноцiнним.

2. Програма «Культура здоров’я»

Заняття №1

• Науково-обґрунтована iнформацiя про алкоголь, тютюн та
iншi наркотики.
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• Природнi якостi людини.
• Сходинки Г.А.Шичка [2].
• Домашнє завдання (написання анкети, щоденника, задачi).
Заняття №2
• Вiдкриття Г.А.Шичка в фiзiологiї [2].
• Схема вiдповiдей на запитання в щоденнику.
• Три стадiї алкоголiзму.
• Додатковi запитання до щоденника (iнше домашнє завдання:

застосування самонавiювання, розповiдь почутого рiдним та
друзям).

Заняття №3
• Сiм ступенiв отруєння мозку етанолом (C2H5OH).
• Вино. Жiноча мудрiсть. Жiнка-натхненниця.
• Енергетична концепцiя наркотикiв.
• Домашнє завдання (написання щоденника; виконання задачi;

написання твору на тему «Кого серед нас передчасно вже
немає»).

Заняття №4
• Як вiдновити енергетику.
• Три типи тверезникiв.
• Домашнє завдання:

а) написати аналiз пройденого курсу;
б) охарактеризувати всi роздiли пройденого курсу i написа-

ти власнi висновки, зауваження, поради та пропозицiї;
в) зробити власний вибiр типу тверезника;
г) здати висновки та пропозицiї в письмовiй формi.

Заняття №5
• Пiдсумкове завдання:

1. Програма.
2. Залучення.
3. Звичка.
4. Потреба.
5. Установка.

• Важливi поради для досягнення Установки на мистецтво тве-
резого життя.

• Три заповiдi Геннадiя Андрiйовича Шичка.
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• Написати сповiдь: «Перед ким я завинив(-ла) у цьому життi,
якi є мої грiхи та шкiдливi звички, i як я маю чинити покуту
за свою провину перед самим собою, дiтьми, батьками, перед
Батькiвщиною та перед Богом?».

Щоденник
1. Прiзвище, iм’я, по батьковi.
2. Час заповнення щоденника, дата.
3. Чи правильно Ви харчувалися протягом дня?
4. Як Ви переносите фiзичне та психологiчне навантаження?
5. Що Вас дратувало протягом дня? Як Ви на це реагували?
6. Ваше ставлення до спиртного?
7. Ваше ставлення до курiння, iнших шкiдливих звичок? Скiль-

ки цигарок викурили протягом дня?
8. Ваше ставлення до людей, якi вживають алкоголь, нiкотин,

iншi наркотики?
9. Що Ви розповiсте своїм рiдним про сьогоднiшнє заняття,

сходинки Шичка?
10. Що Вам снилось сьогоднi?
11. Який Ваш стан:

• духовний;
• психологiчний;
• фiзичний?

12. Вашi враження, запитання, зауваження, пропозицiї щодо сьо-
годнiшнього заняття.

13. Ваш погляд на дотримання здорового способу життя? Чи
працюєте Ви над собою (що читаєте, пишете)?

14. Вашi плани на завтра.
15. Самонавiювання.

Схема вiдповiдей на запитання в щоденнику
Щоденник — це нiби сповiдь, а сповiдь очищує душу вiд всьо-

го поганого i змiцнює людину в прагненнi, у вiрi досягти чогось
хорошого в життi. В даному випадку людинi, яка заглибилась
у споживаннi алкоголю, у курiннi, потрiбна вiра в себе, у свою
волю, у свою здатнiсть покiнчити iз п’янством i тютюнопалiнням
i стати iншою людиною. Багато людей п’ють, курять, вживають
наркотики, хулiганять, крадуть тощо, тому що в них скалiчена
свiдомiсть [6].
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У правилах написання щоденника [6], зокрема, зазначається
про його писання з бажанням, iз задоволенням вiддаватися цiй
роботi, вважаючи це творчiстю тощо.

Пiдсумовуючи, варто вiдмiтити, що необхiдно розробити меха-
нiзм забезпечення та вiдслiдковування «добровiльно-примусового»
проходження таких курсiв цiєї програми населенням. Адже, судячи
з вiдгукiв самих слухачiв, по завершенню проведення п’ятиденних
курсiв доволi великий вiдсоток осiб, якi вiдпрацювавши добросовi-
сно (з написанням щоденника тощо), — зробили свiдоме рiшення
щодо долучення на практицi до тверезого, духовно-морального
життя [1,3, 5].

3. Особливостi адаптацiї курсу «Культури здоров’я»
до технологiї МВОК

Пропонується впровадження на державному рiвнi обов’язкових
курсiв з формування особистої культури тверезостi та тверезого
способу життя, що стане основою для стiйкого свiтогляду (сприйня-
ття, навiть iдеологiї): в усiх навчальних закладах та просвiтницької
роботи з населенням тощо.

Запропонованi державнi курси мають викладати на пiдставi
науково обґрунтованої iнформацiї пiдготовленi викладачi, психоло-
ги — носiї тверезого та здорового способу життя. Пропонується як
iндивiдуальна, так i групова форми органiзацiї навчання основам
ТСЖ, а також подальша професiйна пiдготовка людей, зацiкав-
лених опанувати мистецтво викладання цих курсi [1]. Останньою
тенденцiєю щодо втiлення заздалегiдь розробленого науковцями ви-
щезазначеного курсу в Українi вбачається, зокрема, через впрова-
дження їх на платформi проекту масових вiдкритих онлайн-курсiв,
програмних засобiв тощо.

На сьогоднi певною популярнiстю у просторi Iнтернету мають
книги Алена Карра: «Легкий спосiб кинути курити» (1985), «Лег-
кий спосiб кинути палити. Спецiально для жiнок», «Єдиний спосiб
кинути курити назавжди», «Легкий спосiб кинути пити» (2005),
«Кидай курити зараз не набираючи вагу», «Як стати щасливим не-
курящим», «Як допомогти нашим дiтям кинути палити», «Курити
вже не круто!», «Нiкотинова змова» тощо.

Для наших реалiй доцiльнiше розробити виключно нову про-
граму, що буде базуватися на психолого-педагогiчних аспектах
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застосування науково обґрунтованої iнформацiї, а отже iз проана-
лiзованою поведiнкою охарактеризованих вище 4 груп аудиторiї.

Пропонується розроблення як масових вiдкритих онлайн-
курсiв (англ. massive open online course) — iнтернет-курсiв з вели-
комасштабною iнтерактивною участю та вiдкритим доступом через
Iнтернет, а також окремого програмного продукту (application,
application software).

3.1. Технiка викладання матерiалiв програми

А. Мотивацiя учасникiв пройти курс повнiстю. На
офлайн-курсах на друге заняття слухачiв може прийти в два рази
менше, нiж на перше. У практицi МВОК вiдсоток проходження
навчання є ще меншим i складає не бiльше 5–7%. Тому для пiдтрим-
ки мотивацiї необхiдно перiодично надавати слухачам соцiальнi
ролики i демотиватори.

Перед початком курсу проходження програми слiд зазначити,
що пiсля цього курсу користувач може назавжди вiдмовитись вiд
згубних звичок.

Соцiальнi ролики i демотиватори можуть бути прокоментованi
наступним чином:

а) «Ай-яй-яй, подивiться, як недобре» — про кожну фотографiю
з питущими, знайдену в безкрайнiх просторах Iнтернету;

б) Продовжувати: «ось бачите, бачите, там дiвчинка п’яна бiля
унiтазу лежить?» (викликати погляд-здивування; демонстру-
вати ролики з жартами тощо);

в) «А там хлопчик банку пива в руках тримає! То чи є розум
у його мами?» (аудиторiя/користувач має дружньо погодити-
ся, що i дiвчинку бачить, i маму засуджує, i взагалi за тверезий
спосiб життя стоятиме горою). Коли стає зрозумiло, що слухач
перейнявся, — приступати до другої частини.

В. Теоретичний матерiал. Матерiал програми курсу слухачi
мають сприймати з усiєю можливою увагою. Це важливо оскiльки
слухачi/користувачi мають пройти перевиховування за системою
радянського вченого Шичка. Важливу iнформацiю необхiдно но-
тувати.

Далi крiм показу чергових фото-жартiв, науково-популярних
вiдео роликiв, i вiдвертих iсторiй, розказаних вiд першої особи,
слухач/користувач дiзнається багато нового.
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Далi викладач/матерiал курсу популярно пояснює, що собою
являє метод Шичка [2] як метод гуманiстичного психоаналiзу,
розроблений кандидатом бiологiчних наук, в основi якого лежить
теорiя соцiального програмування на шкiдливi звички.

1. Iнформацiя про соцiально-психологiчну запрограмованiсть по-
ведiнки всiх людей.

2. Слово, що написане людиною перед сном, дiє на свiдомiсть
та пiдсвiдомiсть в сто разiв сильнiше, нiж слово, почуте,
прочитане або сказане.

3. Шкiдлива програма руйнується в людини пiд час сну, пiсля
написання спецiального щоденника та самонавiювання.

4. Зосередь увагу на своєму недолiку i ти його подолаєш.
Вказується на совiснiсть людини, усвiдомлення i почуття мо-

ральної вiдповiдальностi, здатностi здiйснювати контроль за вла-
сною поведiнкою задля роботи над собою тощо.

Акцентувати увагу (пiсля проходження кiлькох занять) на те,
що слухачам вже «вiдома ця iнформацiя», типу: «вам це вiдомо,
можливо, ви це знали, проте забули?».

C. Самостiйна робота слухачiв. Вiдповiдати на запитан-
ня в щоденнику за схемою: самозвiт; самоаналiз; план на завтра;
самонавiювання. Вiдганяти вiд себе сумнiви. Уникати слiв парази-
тiв: постараюсь, мабуть, прийдеться тощо. Уникайте однозначних
вiдповiдей та слiв паразитiв

Елементи самонавiювання:
– Я з радiстю вiдмовився вiд смердючого тютюнового диму;
– Я дихаю тiльки свiжим повiтрям;
– Я з радiстю живу тверезо;
– Менi подобається тверезе спiлкування;
– Я абсолютно спокiйна людина;
– Я приваблива людина.

Висновки

Реалiї сьогодення вже давно вимагають розроблення творця-
ми наукових i технiчних цiнностей України доступної комплексної
i ефективної програми, яка допоможе забезпечити первинну про-
фiлактику алкогольної та iншої подiбної залежностi; програму —
доступного для населення курсу, що здатний повернути людину до
правильного способу життя.
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Непiдготовленiсть до дiалогу з рiзною аудиторiєю, неправильно
пiдiбрана мотивацiя, вiдсутнiсть розумiння нинiшнього стану лю-
дини можуть викликати негативнi емоцiї i негативне ставлення до
свiдомого розумiння тверезостi. Тiльки налагодження довiрливих
взаємин мiж людиною i її оточенням, чутливе професiйне подання
iнформацiї iз спiвпереживанням здатнi змiнити усталенi погляди,
стерти з пам’ятi або унеможливити гiркий досвiд тощо.

Програма у своїй основi повинна включати, зокрема:
• Навчання ефективної мотивацiї для усiх, хто хоче опанувати

викладання (набуття навикiв для близьких тощо);
• Надання пiдтримки пiд час проходження;
• Спостереження за результативнiстю процесу проходження.
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Массовые онлайн-курсы по формированию
личной культуры трезвости и трезвого образа
жизни
Роман Антонович ГАЛИЦКИЙ
Национальная академия государственного управления при президенте
Украины, Украина

Проанализированы результаты преподавания курса формирования
трезвого образа жизни Фёдором Михайловичем Калинчуком, методика
которого может стать основой для утверждения трезвости среди населе-
ния Украины, особенно детей и молодёжи. Предложены пути решения
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актуальных задач на пути формирования трезвого образа жизни в семье
и обществе.
Ключевые слова: онлайн-курсы; трезвость; программа

Open online courses for promotion of a personal
sobriety awareness and sober lifestyle
Roman A. HALYTSKYI
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine,
Ukraine

The results of the teaching course on formation of a sober lifestyle
elaborated by Fedir Kalinchuk are analyzed. His method has a potential
to establish the basis for sober lifestyle among youth and children. Ways of
solving current issues of sober lifestyle promotion are suggested. Some relevant
advice is also given to those involved in education and training processes.
Key words: online courses; sobriety; program
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В доповiдi представлено досвiд створення дистанцiйного курсу
«Методи дослiдження залежностей». Курс розроблений для озна-
йомлення з широким спектром методiв, що застосовуються в сферi
дослiдження адиктивної поведiнки. Вiн знайомить з проблемами
етичного проведення дослiджень, дизайном кiлькiсних та якiсних
дослiджень, iнструментами та показниками вимiрювання, мето-
дами побудови вибiрки, основними процедурами збору та аналiзу
даних.

Ключовi слова: методи дослiдження залежностей; дистанцiйний курс;
залежнiсть; адиктивна поведiнка

Проблема дослiджень залежної поведiнки є мультидисциплi-
нарною. Внаслiдок цього виникає ряд ускладнень методологiчного
характеру, що полягають у вузькодисциплiнарному фокусi багатьох
дослiджень залежної поведiнки. Додатковою є проблема iнтеграцiї
Українського науково-дослiдницького простору у свiтовий, яка по-
требує використання саме свiтових методологiчних та методичних
пiдходiв. Одним з найпотужнiших сучасних iнструментiв для нав-
чання є так званi масовi вiдкритi онлайн-курси (Massive open online
course — МООС), якi дозволяють пройти навчання за будь якою
тематикою дистанцiйно.

З iншого боку проблемною ситуацiєю для сучасної науки є не-
достатнє використання емпiричних методiв, що зумовлено низьким
рiвнем (або взагалi вiдсутнiстю) викладання математичних дисци-
плiн. Особливо це стосується соцiальних та поведiнкових наук,
в яких необхiдно втiлювати так звану «доказову практику», пiо-
нером якої є зараз медична галузь, зокрема психiатрiя, до якої,
головним чином, i вiдноситься лiкування алкогольної залежностi.
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Слiд зазначити, що проблема алкогольної залежностi, як i iн-
ших хiмiчних залежностей, є комплексною бiопсихосоцiальною про-
блемою. Внаслiдок цього нею займаються не тiльки фахiвцi меди-
чної галузi, а ще й юристи, правоохоронцi, психологи та соцiологи.
У разi здiйснення дослiдницької дiяльностi усiм цим фахiвцям по-
трiбно володiти прийнятим у свiтi методичним та методологiчним
апаратом дослiдження залежної поведiнки.

З огляду на це, авторами Олексiєм Сердюком (Харкiвський
нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, Україна) та Вiкто-
ром Бурлакою (Унiверситет Мiссiсiпi, Сполученi Штати Америки,
Доктор фiлософiї (PhD) з соцiальної роботи та психологiї) бу-
ло створено вступний курс «Методи дослiдження залежностей»
(Introduction to research methods in substance use and abuse). Курс
був розроблений для ознайомлення з широким спектром мето-
дiв, що застосовуються в сферi дослiдження адиктивної поведiнки.
Вiн знайомить з проблемами етичного проведення дослiджень,
дизайном кiлькiсних та якiсних дослiджень, iнструментами та по-
казниками вимiрювання, методами побудови вибiрки, основними
процедурами збору та аналiзу даних.

Курс розмiщено на безкоштовнiй платформi Moodle, на серверi
дистанцiйного навчання Харкiвського нацiонального унiверситету
внутрiшнiх справ за посиланням [3]. Доступ до цього курсу вiльний,
за гостьовим входом, курс розмiщено у роздiлi «Авторськi курси
викладачiв ХНУВС» (треба погодитись з умовами користування
сервiсом).

Курс «Методи дослiдження залежностей» зосереджений на
поведiнкових та соцiальних методах та викладений двома мова-
ми: українською та англiйською. Цей курс створено в рамках
Українсько-Американського проекту «Сapacity building for lifespan
focused substance use disorder research in Ukraine» в рамках Прог-
рами сприяння розвитку iнфраструктури дослiджень залежностi
за фiнансової пiдтримки Нацiонально Iнституту Здоров’я (NIH),
Мiжнародного Центру Фогертi (FIC), Нацiонального Iнституту
Зловживання Наркотиками (NIDA), Нацiонального Iнституту Зло-
вживання Алкоголем та Алкоголiзму (NIAAA). Адмiнiстрування
цiєї програми здiйснюється Центром Дослiдження Залежностей
Унiверситету Мiчигану (UMARC).

Курс складається з п’яти модулiв та фiнального Проекту до-
слiдження.
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Модуль 1. Етика та дизайн дослiдження (Ethics and research
design) включає в себе ознайомлення з питаннями: 1) Дослiдницька
етика (Iнформована згода та дозвiл; Експертнi ради органiзацiй
(IRB) та комiсiї з етики; Приватнiсть, Анонiмнiсть та Конфiден-
цiйнiсть); 2) Дизайн дослiдження; 3) Кiлькiснi та якiснi методи.

Модуль 2. Вимiрювання (Measurement) включає в себе озна-
йомлення з питаннями:

1. Показники вимiрювання (Рiвнi вимiрювання, Валiднiсть, На-
дiйнiсть, Помилки у вимiрюваннi);

2. Iнструменти вимiрювання (Стандартизованi iнструменти,
Щоденники та журнали).

Модуль 3. Вибiрка (Sampling) включає в себе ознайомлення
з наступними питаннями:

1. Обґрунтування вибiркової сукупностi (Невiрогiднiсна (неви-
падкова) вибiрка, Доступна або стихiйна вибiрка, Цiльова
(спрямована) вибiрка, Вибiрка «Снiгова куля», Квотна ви-
бiрка, Вiрогiднiсна (випадкова) вибiрка, Проста випадкова
вибiрка, Систематична випадкова вибiрка, Стратифiкована
випадкова вибiрка, Кластерна вибiрка);

2. Вибiрка в якiсних дослiдженнях;
3. Визначення розмiру вибiрки.

Модуль 4. Збiр даних (Collecting Data) включає в себе озна-
йомлення з питаннями:

1. Методи збирання кiлькiсних даних (Опитування (анкетува-
ння, iнтерв’ю вiч-на-вiч, поштове, телефонне та iнтернет-
опитування), Спостереження (структуроване спостереження),
Аналiз документiв або контент-аналiз, Вториннi данi (Стати-
стична звiтнiсть та ранiше проведенi дослiдження);

2. Методи збирання якiсних даних (Iндивiдуальнi наративнi iн-
терв’ю, Метод Фокус-груп (сфокусованi груповi iнтерв’ю),
Неструктурованi спостереження, Iснуючi записи або Iсторичнi
(ретроспективнi) данi);

3. Введення даних до комп’ютера (Органiзацiя файлу даних,
Управлiння даними).

Модуль 5. Аналiз даних (Analyzing Data) включає в себе
ознайомлення з питаннями:

1. Аналiз кiлькiсних даних (Описова статистика, Статистичнi
висновки);
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2. Аналiз якiсних даних;
3. Звiтування та публiкацiя результатiв дослiдження.

Проект дослiдження (Research Proposal) складається мiнiмум
з 8 i максимум з 14 сторiнок (включаючи титульну сторiнку),
оформлюється за стандартом Американської Психологiчної Асоцi-
ацiї (АРА), докладно описаним у роздiлi «5.3. Звiтування та публi-
кацiя результатiв дослiдження». Проект дослiдження має включати
наступнi структурнi елементи: Обкладинка (якщо є); Вступ, у яко-
му чiтко визначена проблема дослiдження або «проблемна ситуа-
цiя»; Огляд лiтератури — стисле викладення того, що вже вiдомо
про цю тему, i обґрунтування необхiдностi подальшого вивчення цiєї
проблеми; Дослiдницькi питання. У вiтчизнянiй науковiй традицiї
дослiдницькi питання подаються у форматi мети, яка обґрунтована
проблемою дослiдження, та завдань, що спiвпадають з дослiдни-
цькими питаннями; Дизайн дослiдження, обґрунтування методiв,
обраних для вирiшення дослiдницьких питань; План дослiдження
(календарний план проведення дослiдження, тривалiсть етапiв);
Бюджет; Список використаних джерел.

Загальна оцiнка складається з 2х компонентiв:
1. Оцiнювання за результатами тестування наприкiнцi кожної

теми. Тестування складає 50% загальної оцiнки (5 тем =
50 балiв).

2. Наприкiнцi курсу обов’язковим є написання Проекту дослi-
дження (Research Proposal), який оцiнюється шляхом взаєм-
ного оцiнювання учасникiв. Проект дослiдження складає 50%
загальної оцiнки (50 балiв). Максимальна загальна кiлькiсть
балiв за усiм курсом = 100 балiв.

Ми пропонуємо два базових посiбника для цього курсу. Першим
є посiбник «Дослiдження з етiологiї, профiлактики та лiкування
хiмiчних залежностей: конспекти основних статей» [1], у якому
мiститься опис основних методiв та iнструментiв, що використо-
вуються в сферi дослiдження залежностi. Цей посiбник мiстить
скороченi версiї наукових статей, в яких представленi результа-
ти найбiльш авторитетних дослiджень рiзних аспектiв залежностi.
Науковi статтi, наведенi в посiбнику, є зразком дизайну, аналiзу
i презентацiї результатiв дослiдження в сферi етiологiї, профiлак-
тики та лiкування хiмiчних залежностей.

Як базовий посiбник по аналiзу даних у рамках цього курсу ми
рекомендуємо [2]. У ньому крок за кроком описано усi процедури
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аналiзу даних у програмi SPSS та надано iлюстративнi прикла-
ди. Цей посiбник написано для дослiдникiв з початковим рiвнем
знайомства з процедурами комп’ютерного аналiзу даних. Тому вiн
пiдiйде для користувачiв з будь-яким базовим досвiдом. SPSS або
IBM SPSS Statistics (абревiатура вiд англ. «Statistical Package for
the Social Sciences», «статистичний пакет для соцiальних наук») —
комп’ютерна програма для статистичної обробки даних, яка має
росiйськомовний iнтерфейс. Внаслiдок цього вона завоювала ри-
нок на пострадянському просторi i найчастiше використовується
вiтчизняними дослiдниками на що ми i зробили акцент в цьому
курсi.

Наприкiнцi слiд вiдмiтити, що використання курсу в цiлому
або запропонованих в ньому матерiалiв, на нашу думку, повинно
суттєво полегшити практичним працiвникам старт їх дослiдни-
цької кар’єри, або розумiння сучасних наукових знахiдок у сферi
дослiдження залежностей, що публiкуються у свiтовiй науковiй
лiтературi.

[1] Дослiдження з етiологiї, профiлактики та лiкування хiмiчних залежностей:
конспекти основних статей. Частина 1. посiбник / Кол. авт.; За заг. ред.
доцента О.О.Сердюка та В.В. Бурлаки. — Харкiв: Дiса плюс, 2015. — 478 с.

[2] Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статисти-
ческий анализ данных. — СПб.: Питер, 2013. — 416 с.

[3] Сердюк О., Бурлака В. Дистанцiйний курс «Методи дослiдження зале-
жностей» [Електронний ресурс] / О.О.Сердюк. — 2017. — Режим доступу:
http://d-learn.in.ua/moodle/course/view.php?id=162
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Experience of creating a distance course
“Introduction to research methods in substance use
and abuse”
Oleksii O. SERDIUK
Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

The thesis presents the experience of creating a distance course
“Introduction to research methods in substance use and abuse”. The course is
designed to familiarize with a wide range of methods used in the research of
addictive behavior. The problems of ethical research, the design of quantitati-
ve and qualitative research, tools and indicators of measurement, sampling
methods, and basic data collection and analysis procedures are presented in
this course.
Key words: methods of addiction research; distance course; MOOC; addiction;
addictive behavior
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