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Вживання алкоголю й наркотиків знижує са-
моконтроль і сприяє прояву ризикованих форм 
поведінки, а також може бути причиною травм 
(враховуючи травми в результаті дорожньо-
транспортних пригод), насильства (особливо по-
бутового) й передчасної смерті.

Вживання  
алкогольних напоїв

	Найрозповсюдженішими алкогольними напоями, 
які вживають діти й молодь, є пиво, шампанське і 
слабоалкогольні напої серед вікових груп 11–17 ро
ків. Про вживання цих алкогольних напоїв зазна
чили 53%, 50% і 45% респондентів відповідно.

	46% серед усіх опитаних респондентів вживали 
алкоголь протягом останнього перед опитуван
ням місяця, зокрема 48% опитаних хлопців і 45% 
дівчат.

	Хоча хлопці починають вживати алкогольні напої 
в більш ранньому віці й п’ють частіше, ніж дів
чата, проте з віком така тенденція нівелюється, і 
вже починаючи з 8 класу, вживання алкоголю се
ред хлопців і дівчат знаходиться приблизно на од
ному рівні (рис. 1).

	Незважаючи на те, що в Україні заборонено про
даж алкогольних напоїв дітям до  18  років, най
уживанішим алкогольним напоєм є пиво – майже 
кожний п’ятий респондент (21% серед усіх опита
них) вживає його хоча б раз на тиждень.

	Найбільше споживають пиво учні ПТНЗ і студен
ти ВНЗ.

	Хоча б раз на місяць міцні алкогольні напої вжива
ють 9,5% учнів 10–11 класів, по 14% учнів ПТНЗ і 
студентів ВНЗ I–II рівнів акредитації і 17,5% сту
дентів ВНЗ III–IV рівнів акредитації.

	Слабоалкогольні напої раз на місяць вжива
ють 15% серед усіх опитаних, а раз на тиждень – 
14%.

	14% учнівської молоді хоча б раз на місяць вживає 
вино, а 4,5% – хоча б раз на тиждень.

	Рівень вживання міцних алкогольних напоїв 
учнівською молоддю становить  24% серед усіх 
опитаних.

	Підвищення рівня вживання міцних алкоголь
них напоїв відбувається, починаючи з 15 річного 
віку. Тоді їх вживають хоча б раз на місяць 9,5% 
учнів 10–11 класів, по 14% учнів/студентів ПТНЗ і 
ВНЗ  I–II  рівнів акредитації і  17,5% студентів 
ВНЗ III–IV рівнів акредитації.

	Хоча б раз на місяць вживають самогон й ін
ші алкогольні напої домашнього приготуван
ня від  1  до  3% учнів загальноосвітніх шкіл і 
від 1 до 1,5% – вживають їх хоча б раз на тиждень. 
Серед студентів ВНЗ хоча б раз на місяць вжива
ють самогон 4,5–5,5%, залежно від рівнів акреди
тації, і 2,5–2% – вживають ці алкогольні напої хо
ча б раз на тиждень.

Вік першої спроби  
алкогольних напоїв

Перша спроба вживання алкогольних напоїв 
для 15% респондентів відбулася

до 12 років.

	Загалом найактивнішим віком першої спроби ал
когольних напоїв є  13–15  років (33% серед усіх 
опитаних).

	Для 22% учнів 8 класів перше знайомство з алко
голем відбулося у 13 років.

	Більшість учнів  10–11  класів, ПТНЗ  та студен
тів ВНЗ,  незалежно від рівнів акредитації, спро
бували алкоголь у віці 15 років (про що зазначи
ли 23%, 26%, 24% і 21% респондентів, залежно від 
місця навчання) (рис. 2).
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Сп’яніння

Бували п’яними хоча б раз у житті 42% учнів-
ської молоді: 16% шестикласників, 33% вось-

микласників, 56% десяти- й одинадцяти-
класників, 68% учнів ПТНЗ, 65% студентів 

ВНЗ I–II рівнів акредитації й 69% студентів 
ВНЗ III–IV рівнів акредитації (рис. 3).

Результати дослідження показали не тільки висо
кий рівень споживання алкогольних напоїв серед ді
тей і молоді, а й те, що багато дітей і підлітків потра
пляють у ризикові ситуації для здоров'я саме через 
вживання алкогольних напоїв (наприклад, беруть 
участь у бійках, зазнають травм).

Так, серед усіх учнів, які вживали міцні алкоголь
ні напої 1 раз на тиждень протягом останніх 12 міся
ців, до 4 разів у бійки потрапляло 59,4% учнів. Щодо 
травм, то при вживанні міцних напоїв 1 раз на тиж
день травми отримували 42,2% учнів, а при вживан
ні рідше, ніж  1  раз на тиждень, травми отримува
ли 32,6% учнів протягом останніх 12 місяців.

Вживання наркотиків

Запитання про досвід вживання наркотичних ре-
човин, а саме марихуани або гашишу, ставили учням 
віком 15–17 років.
	16% серед усіх опитаних учнів хоча б раз у жит

ті вживали марихуану або гашиш. Цей показник 
суттєво підвищується серед учнів ПТНЗ,  порів
няно із загальноосвітніми школами, і знаходить
ся на одному рівні зі студентами ВНЗ  І–ІІ  і ІІІ–
IV рівнів акредитації (рис. 4).

	За  останні  12  місяців вживали наркотичні речо
вини 8% учнів.

	У всіх вікових категоріях хлопці вживали нарко
тики в середньому у 2 рази частіше, ніж дівчата.

Рис. 1. Питома вага учнівської молоді, яка вживала будь-які алкогольні напої за останні 30 днів перед 
опитуванням, залежно від статі та типу навчального закладу, %

Рис. 2. Вік першої спроби вживання алкоголю серед учнівської молоді, за статтю і місцем навчання
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Вживання алкоголю та наркотиків знижує самоконтроль і сприяє прояву 

ризикованих форм поведінки, а також може бути причиною травм (включаючи 
травми в результаті дорожньо-транспортних пригод), насильства (особливо 
побутового) та передчасної смерті.  

 
Вживання алкогольних напоїв 

 

молодь, є пиво, шампанське та слабоалкогольні напої серед вікових груп 11-17 
років. Про вживання цих алкогольних напоїв зазначили 53%, 50% та 45% 
респондентів відповідно. 

перед опитуванням місяця. Споживали алкоголь 48% опитаних хлопців та 45% 
дівчат.  

п’ють частіше, ніж дівчата, проте з ві ком така тенденція нівелюється і вже 
починаючи з 8 класу, вживання алкоголю серед хлопців та дівчат знаходиться 
приблизно на одному рівні (рис. 1). 
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Рис. 1. Питома вага учнівської молоді, яка вживала будь-які алкогольні напої за 
останні, перед опитуванням, 30 днів, залежно від статі та типу навчального 
закладу, %  
 

до 18 років , найбільш вживаним алкогольним напоєм є пиво – майже кожний 
п’ятий респондент (21% серед усіх опитаних) вживав його хоча б раз на 
тиждень.  
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Алкогольна й наркотична 
політика в закладах освіти

	99,7% директорів навчальних закладів зазначили 
про контроль за вживанням алкоголю в навчаль
них закладах. При цьому 14% директорів вказали 
на відсутність конкретних процедур розгляду по
рушень цих правил.

	97,5% директорів зазначили про інформування 
учнів, 91% – педагогів і 81,5% – батьків щодо вжи
вання алкоголю й порядку дій у разі порушення 
встановлених правил.

	По 76% директорів зазначили, що теми вживання 
алкоголю й наркотиків будуть регулярно обгово
рюватись у навчальні години.

	Тільки 30% директорів зазначили, що в закладі є 
працівник, який має потрібну кваліфікацію з пи
тань запобігання вживанню алкогольних напоїв і 
профілактики вживання наркотичних речовин.

Висновки

Результати цього дослідження показали не тільки 
рівень споживання алкогольних напоїв серед учнів, 
їх уподобання в споживанні, а й свідчать про висо
кий рівень доступності алкогольних напоїв. Оче
видно, що на сьогоднішній день для будьякої віко
вої категорії покупців, зокрема й для дітей 11 років, 
доступний весь спектр алкогольних напоїв, пред
ставлених на ринку України в будьякий час доби і 
практично поряд з будинком. Відповідно ступінь 
контролю державних органів за дотриманням зако
нодавства України щодо продажу алкогольних напо
їв особам, які не досягли 18річного віку, знаходить
ся на дуже низькому рівні.

Аналіз відповідей керівників навчальних закла
дів показав, що більшість з них швидше деклару
ють наявність відпрацьованих підходів до вирішен
ня проблемних ситуацій, пов’язаних з алкоголем і 
наркотиками в навчальному закладі, ніж такі прави
ла насправді працюють. Це свідчить про те, що ди
ректори навчальних закладів не знають про політи
ку стосовно алкоголю й наркотиків і не застосовують 
профілактику, не інформують персонал і співробіт
ників з зазначених питань.

Рис. 3. Відповіді учнівської молоді щодо кількості разів перебування у стані сп’яніння протягом життя,  
% серед хлопців і дівчат за місцем навчання

Рис. 4. Розповсюдженість вживання марихуани або гашишу протягом життя серед учнів і студентів, %

Манерою та метою споживання алкогольних напоїв для значної кількості 
населення, що найбільш небезпечно для молодих контингентів, є “напиватися до 
п’яна” 

 
Бували п’яними хоча б раз у житті 42% учнівської молоді: 16% 

шестикласників, 33% восьмикласників, 56% десяти- та одинадцятикласників, 
68% учнів ПТНЗ, 65% студентів ВНЗ I–II рівнів акредитації та 69% студентів 
ВНЗ III–IV рівнів акредитації.  
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Результати дослідження показують не тільки високий рівень споживання 

алкогольних напоїв серед дітей та молоді, а й те, що багато дітей та підлітків 
потрапляють в ризикові ситуації для здоров'я саме через вживання алкогольних напоїв 
(наприклад, бійки, травми).  

Так, серед всіх учнів, які вживали міцні алкогольні напої 1 раз на тиждень 
протягом останніх 12 місяців до 4 раз в бійки потрапляли 59,4% учнів. Якщо подивитись 
на отримані травми, то при вживанні міцних напоїв 1 раз на тиждень, травми 
отримували 42,2% учнів, а при вживанні рідше, ніж 1 раз на тиждень травми 
отримували 32,6% учнів протягом останніх 12 місяців. 

 
Вживання наркотиків 
 
У дослідженні запитання щодо досвіду вживання наркотичних речовин, а саме 

марихуани або гашишу, ставилось учням у віці 15–17 років (з 10 класу ЗОШ).  
 

або гашиш. Цей показник суттєво підвищується серед учнів ПТНЗ у 
порівнянні із загальноосвітніми школами та знаходиться на одному рівні серед 
студентів ВНЗ І–ІІ та ІІІ–IV рівнів акредитації (рис. 3). 
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Алкогольна та наркотична політика в закладах освіти 
 

дотриманням правил щодо вживання алкоголю в навчальних закладах, але при 
цьому 14% директорів вказали на відсутність конкретних процедур розгляду 
порушень цих правил.  

– педагогів та 81,5% – батьків щодо вживання алкоголю та порядку дій у разі 
порушення встановлених правил.  

будуть регулярно обговорюватись у навчальні години.  

кваліфікацію з питань запобігання вживанню алкогольних напоїв та 
профілактики вживання наркотичних речовин. 

 
Висновки  
 
Результати даного дослідження показують не тільки рівень споживання 

алкогольних напоїв серед учнів, їх уподобання в споживанні, а й свідчать про високий 
рівень доступності алкогольних напоїв. Очевидно, що на сьогоднішній день для будь-
якої вікової категорії покупців, в тому числі для дітей 11 років, доступний весь спектр 
алкогольних напоїв, які представлені на ринку України в будь-яку пору доби та 
практично “біля дому”. Відповідно ступінь контролю державних органів за 
дотриманням законодавства України щодо продажу алкогольних напоїв особам, які не 
досягли 18-річного віку знаходиться на дуже низькому рівні. 

Аналіз відповідей керівників навчальних закладів показує, що більшість з них 
скоріше декларують наявність відпрацьованих підходів до вирішення проблемних 
ситуацій, пов’язаних з алкоголем та наркотиками в навчальному закладі, ніж такі 
правила насправді працюють. Це свідчить про відсутність у директорів навчальних 
закладів сучасних знань щодо політики стосовно алкоголю та наркотиків та відсутність 
конкретних механізмів профілактики, інформування персоналу та співробітників з 
зазначених питань.  
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Міжнародний проект “Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді” / “Health Behaviour School-aged Children” (HBSC)

Рекомендації

	Алкогольна політика держави не повинна бути 
спрямована лише на боротьбу зі зловживанням 
алкоголю.

	Це має бути комплекс заходів, до якого ввійдуть 
податкові регуляції, контроль за продажем усіх 
видів алкогольних напоїв дітям до 18 років будь
де, обмеження часу їх продажу, що, безсумнівно, 
сприятиме зниженню рівня споживання алкого
лю не тільки серед молоді, а й серед дорослих (як
що держава зацікавлена в такому зниженні).

	Інформування учнів і молоді про наслідки вжи
вання алкоголю й наркотиків сприятиме усвідом
леному прийняттю рішення про вживання психо
активних речовин.

	Впровадження програм підвищення рівня знань 
стосовно профілактики вживання алкоголю й 
наркотиків для вчителів навчальних закладів, 
розгортання профілактичних протиалкогольних 
і протинаркотичних програм на робочому місці, 
зокрема в умовах навчальновиховного закладу, 
впливатиме на ефективність профілактичної ді
яльності серед учнівського загалу1.

1 «Профілактичні дії на робочому місці серед персоналу загаль
ноосвітніх навчальних закладів. Профілактика алкогольних та 
наркотичних проблем»: навч.метод. посіб. / Вієвський А. М., 
Лепеха К. І., Дивак В. В. та ін. – К., 2010. – Модуль 2. – 82 с.
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