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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Методичний посібник розроблено до пробаційної Програми «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕ-
ЧОВИН» для проходження неповнолітніми суб’єктами пробації.

Мета Програми:
Досягти позитивних змін у поведінці неповнолітнього суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки навичок 
ефективного самоконтролю, усвідомлення необхідності стратегій зменшення шкоди від вживання психоактивних 
речовин (далі – ПАР) та підвищення вмотивованості до відмови від вживання. 

Завдання/функції Програми 
1. Інформувати та сприяти усвідомленню неповнолітніми суб’єктами пробації впливу ПАР (зокрема алкоголю та 

наркотиків) на особистість та здоров’я. 

2. Формувати вміння протистояти провокуючим факторам та тиску соціального оточення до вживання ПАР.

3. Розвивати позитивні стратегії подолання життєвих негараздів та емоційної регуляції.

4. Розвивати переконання та цінності, які сприяють самомотивації та створенню позитивної життєвої перспективи.

5. Розвивати навички подолання зриву та управління потягом до вживання ПАР, якщо суб’єкт пробації перебуває 
в ремісії.

6. Мотивувати до використання стратегії зменшення шкоди, а також до припинення вживання ПАР і проходжен-
ня курсу лікування та реабілітації, якщо суб’єкт пробації вживає ПАР.

Методологічні засади Програми 
У підлітковому віці поведінкові проблеми є однією з найчастіших причин погіршення якості життя. Спектр пове-
дінкових проблем може бути різним: від незначних, які відбуваються остихійно і наслідки яких можна відносно 
легко виправити, до більш складних форм, які вирізняються систематичністю та жорстокістю. Перехід до анти-
соціальної форми поведінки відбувається не раптово, а з плином часу. Прогноз залежить від того, яку допомогу 
отримає особа, тому діяти на випередження на цьому етапі вкрай важливо, оскільки розкривається «вікно ви-
бору», збагачується розуміння ситуації самою людиною, зростає гнучкість її мислення та швидкість прийняття 
рішень. Аби «вікно вибору» могло розкриватися, необхідно знати, як це робити, якими засобами та інструментами 
підтримувати його «відкритість», чим саме має бути наповнена програма допомоги.

Програма розроблена на засадах когнітивно-поведінкової психології та моделі зміни поведінки Джеймса Про-
чазкі та Карло ді Клементе, містить низку когнітивних, поведінкових і тілесних технік, спрямованих на розвиток 
навичок саморегуляції. 

Когнітивно-поведінкові втручання (далі – КПВ) базуються на тому, що:

• спосіб мислення впливає на наші почуття та поведінку;

• зміна поведінки відбувається шляхом зміни способу мислення та змісту думок;

• на процес мислення можна впливати, таким чином впливаючи на необхідну поведінку;

• у формуванні поведінки важливу роль відіграє оточення. 

Отже, базовою ідеєю когнітивно-поведінкової психології є те, що емоційні реакції та поведінка людини залежать 
від думок, переконань, інтерпретацій тригерних (пускових) ситуацій, в основі чого лежать значення, які людина 
надає подіям, що відбуваються. Поведінковий аспект полягає в тому, що поведінка, або те, що ми робимо, відіграє 
ключову роль у підтримці або зміні психологічних станів людини.

Загальний підхід Програми також пояснює моделі розвитку зловживання та залежності. В ній містяться 
структуровані заняття, що підкріплені домашніми завданнями. Вибір напряму КПВ пояснюється, передусім, 
результативністю втручань, завдяки яким за відносно короткий термін відбуваються позитивні зміни у поведінці 
людини. 

З позицій КПВ поведінка може суттєво впливати на думки та емоції людини. Змінюючи поведінку та дії, людина 
може змінювати свої думки та емоції. 

Когнітивно-поведінкова психологія розглядає проблеми людини з точки зору інтерактивної системи, коли різні 
внутрішні «системи» особи перебувають у взаємодії між собою та навколишнім середовищем (рис. 1). 
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Рис. 1. Інтерактивна система

Середовище Тіло Емоції

Думки

Поведінка

У даній Програмі увага в основному зосереджена на поведінкових аспектах інтерактивної системи, на здатності 
особи здійснювати контроль за власною поведінкою та обирати різні стратегії. Іншим важливим аспектом про-
грам на основі КПВ є сприяння розвитку навичок профілактики рецидивів, що включає виявлення й уникнення 
ситуацій підвищеного ризику, дослідження рішень, що призводять до вживання ПАР, сприяння змінам способу 
життя, підбиття підсумків попередніх рецидивів для зменшення ймовірності їх виникнення у майбутньому. Схе-
матично дану модель можна зобразити таким чином (рис. 2):

Рис. 2. Модель впливу тригерів на вживання ПАР (Carroll, 2008)

Тригер Думка Потяг Вживання 

У зв’язку з цим однією з першочергових цілей Програми «Попередження вживання психоактивних речовин» є 
навчання учасників розпізнаванню ситуацій, в яких вони найбільше схильні до вживання ПАР, пошуку шляхів їх 
запобігання та розвитку ефективних способів справлятися з різними життєвими обставинами, почуттями і пове-
дінкою, пов’язаними із уживанням ПАР. 

КПВ особливу увагу приділяють функціональному (або поведінковому) і мотиваційному аналізу зловживання ПАР. 
Втручання будується на виявленні і розумінні думок (вірувань, установок), що лежать в основі уявлень особи про 
себе і про своє ставлення до вживання ПАР (Бузиман, 2007; Свит, 1997; Kadden, 2001). Вправи з КПВ спрямовані на 
навчання учасників виявленню думок, які підсилюють потяг до вживання ПАР, а також тих, які підтримують стан 
тонусу в моменти вживання. Відстеживши вплив цих думок на стан і змінивши їх, особа починає передбачати 
проблемні реакції в певних умовах.

КПВ передбачає, що особи, які зловживають ПАР, відчувають дефіцит навичок подолання складних ситуацій та 
стресів (Kadden, 2001). Вони не можуть ефективно використовувати стратегії подолання і пригнічувати потяг до 
прийому ПАР. Тому програми на основі КПВ передбачають розвиток навичок справлятися з потягом до вживання 
ПАР, до яких входять (Kadden, 2001):

• використання діяльності, не пов’язаної з уживанням ПАР;

• вміння відкрито говорити про потяг;

• вміння відслідковувати потяг;

• виявлення думок, що його підсилюють;

• спілкування з другом або знайомим, який не вживає ПАР.

У цих випадках ефективно застосувати рольові ігри. Наприклад, під час гри «тригер – думка – потяг – вживання» 
(Trigger – Thought – Craving – Use) разом з особою складається модель її поведінки в моменти потягу й обгово-
рюються способи його подолання (Brief Interventions, 1999). У рольовій грі учасники разом із ведучим моделюють 
ситуації високого ризику і застосовують техніки їх подолання. Після рольової гри відбувається обговорення 
ефективності таких технік і розробка системи нагадувань (Samp, Kadden, 2001).

Програма «Попередження вживання психоактивних речовин» враховує те, що частина підлітків, які перебу-
вають у конфлікті із законом, пережили у минулому травматичні обставини, що мали вплив на формування 
їхнього стилю подолання проблем/складних ситуацій, а саме – вибору поведінки зловживання ПАР як методу 
реагування на тригерні ситуації. В Україні, згідно з дослідженням Центру соціальних експертиз Інституту со-
ціології, кожна третя дівчина і кожен сьомий хлопчик у віці 14–18 років є жертвами сексуального насильства. 
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З урахуванням цього Програма містить компонент розвитку здорових методів саморегуляції та коупінгу зі 
стресовими переживаннями, у тому числі подолання віктимних стратегій з метою формування ефективного 
реагування на складні життєві обставини та насильницькі дії оточення.

Розглядаючи питання про те, чи мотивувати учасників до повної відмови, чи схиляти до контролю над поведін-
кою зловживання ПАР, ми пропонуємо інтегрувати ці напрями у використання стратегії зменшення шкоди. Саме 
такий підхід допомагає взяти до уваги індивідуальну стадію розвитку адикції, якої досягла особа. Мета зниження 
шкоди полягає в обмеженні впливу ПАР, а не в повній відмові від їх уживання. 

Вже сформована і запущена адиктивна поведінка потребує значно більше уваги та інших підходів, які вико-
ристовує когнітивно-поведінкова терапія, що може бути об’єктом відповідної допомоги за умови згоди особи (її 
батьків/опікунів). Наголосимо, що на початку її формування можна попередити залежність, зосередивши увагу 
на подоланні особистісних проблем підлітка, на поліпшенні його відносин з рідними та однолітками, розумінні 
мотивів застосування такої поведінки та розвитку альтернативних (здорових) стратегій реалізації цих мотивів, 
напрацюванні навичок опору тиску оточення та ін.

Програма для неповнолітніх «Попередження вживання психоактивних речовин» спрямована не на вирішення ок-
ремих проблем, пов’язаних із психічним здоров’ям осіб, які перебувають у конфлікті з законом, а на сприяння 
розумінню негативного впливу вживання ПАР, розвитку навичок саморегуляції та контролю над поведінкою вжи-
вання, використання стратегій зменшення шкоди. 

Ознаки цільової групи, на яку спрямована Програма, та фактори ризику
Програма призначена для роботи з неповнолітніми суб’єктами пробації – дівчатами та хлопцями віком 14-18 років, 
звільненими від відбування покарання з випробуванням (далі – учасники Програми), на яких судом покладе-
но обов’язок виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, в яких за результатами оцінки ризиків 
вчинення повторного кримінального правопорушення виявлено фактори ризику, що обумовлюють застосування 
пробаційної програми «Попередження вживання психоактивних речовин», які, відповідно, зловживають ПАР без 
належного розуміння можливих негативних наслідків та мають низький рівень розвитку навичок саморегуляції.

Під час планування занять необхідно враховувати особливості окремих груп підлітків, які будуть відрізнятися 
за статтю, стажем вживання ПАР та наслідками їх впливу на психічне й фізичне здоров’я, характером скоєних 
правопорушень та «кримінального анамнезу», соціальним рівнем, можливостями та ресурсами (сім’я, оточення, 
проживання та ін.), та мотивацією до попередження вживання. 

Говорячи про поведінку зловживання ПАР, ми зосередимо основну увагу на таких видах адиктивної поведінки підлітків, 
як вживання алкоголю та наркотиків, що в Програмі об’єднані спільною назвою –психоактивні речовини. Основними 
негативними наслідками будь-якої адиктивної поведінки є виснаження організму, постійне незадоволення фізіологіч-
них, соціальних і духовних потреб дитини, порушення її взаємовідносин з іншими людьми. Підліток, якому властива 
поведінка зловживання ПАР, може скоїти правопорушення з метою пошуку коштів для адиктивних дій або під впливом 
афекту, викликаного неспроможністю здійснити такі дії, хронічним стресом та конфліктами з оточуючими.

Зловживання ПАР підліток починає з метою зміни свого психічного стану. І хоча перші спроби часто зумовлені цікавістю, 
адиктивна поведінка закріплюється тоді, коли у дитини вже є суттєві проблеми, і вона хоче втекти від них. Програма 
«Попередження вживання психоактивних речовин» сприяє виявленню та напрацюванню сильних сторін і ресурсів для 
подолання складних ситуацій, невміння справлятися з якими ймовірно стає поштовхом до поведінки зловживання ПАР. 

Для підліткової категорії характерний високий рівень орієнтації на цінності та поведінку, прийнятні у референтній 
групі. З однієї сторони, це – фактор ризику. З іншої – змога запропонувати підліткам альтернативні варіанти 
поведінки під час реалізації Програми в груповому форматі, що дає можливість згуртувати їх навколо гуманіс-
тичних цінностей. Тому груповий варіант роботи для підлітків є більш прийнятним. 

ґендерні особливості 
Під час реалізації програми з юнаками та дівчатами домінуючим є правило рівності: рівне ставлення повинно бути за-
безпечене для всіх. Однак, це не обов’язково означає, що однакові втручання підходять як для юнаків, так і для дівчат.

КПВ вимагає від фахівців зваженого та уважного ставлення до ґендерних відмінностей у формуванні системи 
переконань та розумінні причин та особливостей поведінки зловживання ПАР.

Дослідження показують, що для хлопців характерний більш ранній, ніж для дівчат, початок вживання ПАР (у 
віці до 10 років). Вивчення особистісних особливостей показало підвищену тривожність у хлопців, їхню потребу 
в увазі та демонстративність у поведінці. Дівчата характеризувалися потребою в контактах, тривожністю і були 
схильні до іпохондричних та депресивних реакцій. Вивчення особливостей сімей показало, що алкоголізація 
матері з високим рівнем імовірності пов’язана з раннім початком вживання більш важких наркотичних речовин у 
юнаків-підлітків (Аблонін А. Ф., Назарова І. А., 2014).

Часто до вживання ПАР дівчат підштовхує насильство, зокрема сексуальне.

У тексті програми містяться деякі гендерні акценти щодо проведення заняття або конкретної вправи. 
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Знання та навички, яких може набути суб’єкт пробації 
за результатами проходження Програми

Знання:

• вплив різних ПАР на особистість, спосіб життя та здоров’я;

• поняття залежності та етапів її розвитку;

• вплив емоційних станів на прийняття рішення про вживання ПАР;

• законодавчі заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів та зловживанню ними; 

• стратегії зменшення шкоди;

• альтернативи вживанню ПАР, заняття, що відволікають від потягу до вживання;

• переконання та цінності, які сприяють самомотивації та створенню позитивної життєвої перспективи;

• наявні та ймовірні зовнішні та внутрішні причини, умови та фактори, що провокують вживання ПАР або 
сприяють цьому;

• корисні стратегії взаємодії з оточуючими, зокрема щодо пропозицій вживання;

• можливості розвитку мережі підтримки;

• особливості та шляхи ефективного планування подальших позитивних змін.

Навички:

• використання стратегій зменшення шкоди;

• здійснення емоційної саморегуляції шляхом напрацювання ефективних коупінг-стратегій;

• контроль над провокуючими ситуаціями та збагачення сценарію поведінки в них;

• стратегії подолання сили звички та управління потягом до вживання ПАР;

• як говорити «Ні» та навчитися навичкам відмови і протистояння тиску соціального оточення до вживання ПАР;

• ефективна взаємодія з оточенням та просоціальне досягнення цілей, складання графіка дня та напов-
нення його корисними справами.

Ресурси, необхідні для реалізації Програми
Проведення Програми передбачає дотримання низки вимог до навчального приміщення та його технічного за-
безпечення, а саме: 

• приміщення, що дозволяє вільно розмістити групу учасників у разі групової форми проведення занять; 

• розташовані по колу стільці для учасників та ведучого (-их), столи для роботи міні-груп, якщо це пе-
редбачає хід проведення занять;

• місця учасників мають бути мобільними, а столи та стільці – зручними для переміщення; 

• дошка (фліпчарт), аркуші блокноту для неї та маркери для записів;

• робочі зошити для учасників Програми «Попередження вживання психоактивних речовин» та ручки 
для кожного; 

• ноутбук, проектор, екран.

Освітлення, температура повітря у приміщенні мають бути комфортними та безпечними для учасників Програми. 

Теми занять/зміст заходів Програми
Просвітницька зустріч з батьками/особами, які їх замінюють

Ознайомлення з Програмою та сприяння усвідомленню батьками неповнолітніх/особами, які їх замінюють, їхньої 
ролі в реалізації завдань Програми. Підвищення батьківської компетентності на етапах зміни поведінки підлітком 
та інформування про можливі види допомоги.

Заняття 1. Знайомство. Вступ до Програми. Здоров’я та звички

Відкриття Програми, ознайомлення з її цілями та завданнями, знайомство учасників з ведучим (-ми) та між со-
бою, встановлення правил роботи групи, налагодження позитивної атмосфери. Визначення основних факторів, 
що впливають на здоров’я, зокрема звичок та їх впливу на якість життя. Формування відповідальності за стан 
здоров’я та щоденні рішення у поведінці підлітка.

Заняття 2. Що таке залежність

Ознайомлення з етапами формування залежності. Створення можливості замислитися про причини вживання 
ПАР, а також про варіативність способів саморегуляції.
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Заняття 3. Причини та наслідки вживання психоактивних речовин

Розвиток навичок розпізнавання причин, які підштовхують до вживання ПАР, аналізу наслідків впливу зловживан-
ня на емоційний стан. Інформування учасників про законодавчі обмеження стосовно ПАР.

Заняття 4. Як зменшити шкоду

Ознайомлення з наслідками вживання ПАР для здоров’я, у тому числі ризиками інфікування ВІЛ та гепатитами. 
Напрацювання стратегії зменшення шкоди.

Заняття 5. Планування змін

Ознайомлення з моделлю зміни поведінки у досягненні змін. Мотивування учасників до зважування плюсів та 
мінусів поведінки вживання та сприяння пошуку альтернатив. Допомога в аналізі шкоди та вигоди від вживання 
та у відмови від нього.

Заняття 6. Визначення зовнішніх провокаторів

Формування розуміння впливу зовнішніх факторів на поведінку вживання ПАР, а саме: з ким людина зазвичай 
вживає, в яких ситуаціях та місцях. Напрацювання можливості управління цими факторами. 

Заняття 7. Визначення внутрішніх провокаторів

Аналіз внутрішніх провокаторів поведінки вживання: думки, емоції та фізичний стан перед вживанням. Прогнозу-
вання негативних наслідків збільшення кількості зовнішніх та внутрішніх провокаторів до вживання ПАР.

Заняття 8. Як керувати провокуючими ситуаціями

Розвиток навичок аналізу ситуацій різного рівня ризику щодо вживання ПАР з метою розвитку навичок управлін-
ня ними через вибір поведінки.

Заняття 9. Розірви коло «стимул – думка – потяг – вживання»

Ознайомлення з алгоритмом «стимул – думка – потяг – вживання». Напрацювання навичок протистояння потя-
гу, а саме: відволікання на діяльність, що поглинає увагу, розмови про потяг з людьми, які спроможні підтримати 
та наснажити, внутрішній діалог мотивації до визначення переваг стану тверезості.

Заняття 10. Як сказати «Ні»

Напрацювання алгоритму відмови від пропозиції вжити ПАР. Ознайомлення з ефективною позицією взаємодії з 
оточуючими для подолання тиску до вживання.

Заняття 11. Поліпшуємо самопочуття та розвиваємо здорове мислення

Визначення емоційних станів ризику вживання та розвиток навичок їх мінімізації за допомогою формування здоро-
вого мислення у ситуаціях підвищеного ризику, а також щоденного планування корисної та приємної діяльності. 

Заняття 12. Мережа підтримки

Формування мережі підтримки у різних сферах життя учасників. Розвиток навичок ефективної комунікації під час 
звернення за підтримкою, усвідомлення того, як бути почутим та чути інших. Напрацювання плану подальших 
змін для підтримки тверезості. Закриття Програми та Підбиття підсумків.

Порядок проходження Програми
Програма складається з 12 занять для неповнолітніх. 

У разі групової форми реалізації Програми заняття триває 90 хв (1,5 год), індивідуальної – 45 хв. 

Програма містить одне заняття для батьків/осіб, які їх замінюють, яке триває 90 хв (1,5 год).

Рекомендована періодичність занять – не менше одного разу на тиждень. 

Реалізація пробаційної Програми здійснюється куратором, який складає відповідний графік. Куратор може 
проводити Програму самостійно (бути ведучим), а також залучати до її реалізації у порядку, визначено-
му законодавством, представників установ, організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, 
окремих громадян, які можуть надавати послуги, необхідні для реалізації пробаційної програми. Реалізація 
пробаційних програм з неповнолітніми може здійснюватися разом із суб’єктом, що надає соціальні послуги, 
визначені Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

Куратор під підпис ознайомлює суб’єкта пробації з графіком реалізації пробаційної програми та її метою; знан-
нями та навичками, яких він може набути в результаті роботи над Програмою, доводить до відома порядок її 
проходження та виконання суб’єктом пробації заходів, передбачених нею, а також відповідальністю, яка покла-
дена на учасника в разі порушення ним правил проходження Програми.

Якщо суб’єкт пробації з поважних причин не виконав заходів, передбачених пробаційною програмою (не відві-
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дував заняття інше), куратор визначає, що саме необхідно зробити для продовження участі у Програмі (вносить 
зміни до графіка інше).

Основна форма проведення занять за Програмою – тренінг розвитку навичок, який може реалізовуватися як 
в індивідуальному, так і в груповому форматі. Груповий формат вважається більш ефективним. Рекомендована 
кількість учасників для групової форми проведення – 6-8 осіб, максимально можлива кількість – 12.

Робота у межах тренінгу реалізується у різних формах, що охоплюють інформаційні повідомлення та презентації 
ведучих, пошук творчих ідей за допомогою «мозкового штурму», бесіди та обговорення, роботу в групах, ро-
льові ігри, індивідуальні та домашні завдання. 

Як альтернатива груповій може використовуватися індивідуальна форма проведення Програми із суб’єктом про-
бації. Під час індивідуальних занять ведучий використовує тематичні вправи у форматі, що дозволяє досягти 
очікуваного результату. Для цього вправи, які за методичним посібником до Програми мають проводитися в 
міні-групах, пропонується проводити у форматі дискусії та обговорення з учасником. У деяких вправах ведучо-
му Програми рекомендовано займати більш активну позицію для допомоги у відпрацюванні навичок учасника, 
розширенні інтерпретацій, збільшенні стратегій реагування тощо.

До пробаційної програми для неповнолітніх «Попередження вживання психоактивних речовин» додається мето-
дичний посібник для ведучого та робочий зошит, який отримує кожен учасник, для запису стислих висновків та 
тез до вправ кожного заняття, а також для домашніх завдань, що є важливим компонентом Програми на основі 
КПВ для закріплення отриманої інформації та практичних напрацювань навичок з їх поступовим ускладненням. 

Оцінка результатів проходження Програми
Програма передбачає здійснення моніторингу й оцінки досягнень учасників у напрямі зміни поведінки, що здійс-
нюється за допомогою таких форм оцінки:

• знань і навичок учасників ДО проходження Програми (Додаток А);

• знань і навичок учасників ПІСЛЯ проходження Програми (Додаток B);

• кожного заняття, що заповнюється УЧАСНИКАМИ щоразу після їх завершення (Додаток C);

• досягнень кожного учасника, що заповнюється ВЕДУЧИМ після кожного заняття (Додаток D);

• Програми в цілому, що заповнюється УЧАСНИКАМИ після її проходження (Додаток E);

• досягнень на шляху до позитивних змін кожного учасника, що заповнюється ВЕДУЧИМ після проход-
ження учасниками усієї Програми (Додаток F).

Примірні форми оцінки містяться у додатках.

Розглянемо детальніше порядок заповнення зазначених форм.

• Форми оцінки знань і навичок учасників ДО та ПІСЛЯ проходження Програми (додаток А, додаток В)

Ступінь досягнення мети Програми (високий, середній, низький) визначається шляхом аналізу різниці в показ-
никах форм оцінки знань і навичок учасників «до» та «після» проходження Програми. Дані форми дозволяють 
ведучому здійснити аналіз динаміки в обізнаності та установках і переконаннях учасника у контексті тематики 
Програми, а також оцінити результати участі у Програмі з точки зору учасника, що включає в себе, серед іншого, 
кількісний показник ефективності використання умінь та знань, здобутих під час проходження Програми. 

Форма оцінки знань і навичок учасників ДО проходження Програми заповнюється учасниками від руки, перед 
першим заняттям та в присутності ведучого або куратора Програми, який може допомогти учасникам, відпові-
даючи на уточнюючі запитання (наприклад, щодо значення тих чи інших термінів).

Якщо учасник не вміє читати або писати, то форму заповнює ведучий або куратор Програми зі слів учасника 
(зачитує запитання та відмічає відповіді, які надано). 

Форма починається із зазначення учасником його/її ПІБ та дати заповнення анкети.

Форма оцінки знань і навичок До проходження 
Програми «Попередження вживання психоактивних речовин»  

для неповнолітніх

Прізвище, ім’я учасника (-ці) _______________________________________________________________________ 

Дата заповнення анкети: __________________________________________________________________________

Іванов Іван Іванович
1 березня 2019 року
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Форма містить 3 блоки:

Блок І. Обізнаність

Блок ІІ. Установки 

Блок IІІ. Очікувані результати участі у Програмі (сформовані навички)

Блок І. Обізнаність

Блок стосується знань та дозволяє проаналізувати як учасникам, так і ведучим, наскільки учасники обізнані у 
тематиці Програми.

Учасникам пропонується низка запитань, відповіді на які вони мають позначити, поставивши символ у відповідній графі. 

Правильні відповіді  оцінюються в 1 бал. 

Блок І. Обізнаність (напроти правильної, на вашу думку, відповіді поставте знак «+»)

1.1. Що, на вашу думку, із зазначеного нижче є незаконним:

a) вживання наркотиків

b) зберігання наркотиків +
c) виготовлення наркотиків та спиртних напоїв +
d) залучення до вживання дітей +
e) розповсюдження наркотиків +
f) вирощування у себе на городі коноплі чи маку +
g) придбання алкоголю особами до 21 року +
h) керування автотранспортом у стані сп’яніння +

Деякі питання передбачають можливість надати відкриту відповідь на запитання, якщо зазначено варіант «так». 
У разі, якщо варіант «так» обрано, проте власної відповіді не додано, учасники отримують 0,5 балів, а за умови 
наявності адекватного власного варіанту – 1 бал.

1.4. Чи знаєте ви про те, як можна зменшити шкоду від вживання психоактивних речовин (алкоголю чи наркотиків)?

a) ні

b) так (наведіть декілька прикладів) +
Завжди використовувати стерильний медичний інструментарій.
Не купувати наркотики у шприці.

(за відповідь «так» на дане запитання учасник отримує 0,5 балів, а у разі наведення прикладів – 1 бал)

За підсумками заповнення Блоку І ведучими вираховується загальний бал та визначається рівень обізнаності, на 
якому знаходиться учасник у межах тематики, передбаченої Програмою, ДО проходження Програми.

У питаннях, які передбачають вибір, за кожну правильну відповідь учасник отримує 1 бал. Відповідно, за блок 
обізнаності учасник може отримати: 

• Високий рівень: 15 – 21 бал

• Середній рівень: 8 – 14 балів

• Низький рівень: 1 – 7 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК І ______________________________

Блок ІІ. Установки 

Блок дозволяє ведучим зорієнтуватися, які установки у контексті тематики пробаційної Програми домінують в 
учасників та з чим переважно необхідно буде працювати протягом реалізації Програми. 

8 (сер едній рів ень)
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Блок містить перелік тверджень, з кожним із яких учасники можуть або погодитися, обравши відповідь «так», 
або не погодитися, обравши відповідь «ні». 

Блок ІІ. Установки

2.1. По черзі читайте нижченаведені твердження і позначайте кожну відповідь, що, на вашу думку, є правильною, знаком «+»:

№ Твердження Так Не знаю Ні

1 Наше здоров’я більшою мірою залежить від нашого способу життя +
2 Вміння контролювати свої вчинки залежить від самої людини +
3

Вчинки у стані сп’яніння не знімають з людини відповідальності 
(осудності) +

4
Якщо відмовитися від вживання ПАР з кимось у компанії, це 
означатиме прояв неповаги до цієї/цих людини/людей +

5 Я вживаю, тому що інші провокують мене до цього +
6 Єдиний спосіб подолати біль – вжити ПАР +
7 У житті треба все спробувати +
8

Щоб не вживати ПАР, треба працювати над своїми думками та 
переконаннями +

9 Важливі вчинки варто звіряти зі своїми цінностями +
10 Перед тим, як щось зробити, варто подумати про наслідки +
11 Людині важливо вміти відмовлятися від пропозицій вжити ПАР +

12
Чи можна сказати, що взяття на себе відповідальності за скоєне 
та усвідомлення того, що ЦЕ ЗРОБИВ Я, – перший крок до 
позитивних змін у житті?

+

13
Краще погодитися на вживання, ніж пояснювати, 
чому відмовляєшся +

14
Я знаю, в яких ситуаціях я зазвичай вживаю ПАР, тому намагаюсь 
їх уникати +

15
Вміння планувати свій день допомагає людям дотримуватися 
здорового способу життя +

За підсумками заповнення Блоку ІІ ведучим вираховується загальний бал та визначається рівень установок, який 
притаманний учаснику в контексті тематики пробаційної Програми ДО її проходження.

У питаннях, які передбачають вибір, за кожну правильну відповідь учасник отримує 1 бал. Відповідно, за блок 
щодо установок учасник може отримати: 

• Високий рівень: 11 – 15 балів

• Середній рівень: 6 – 10 балів

• Низький рівень: 1 – 5 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК ІІ __________________________

Блок IІІ. Очікувані результати участі у Програмі (сформовані навички)

Даний блок відрізняється у формах ДО та ПІСЛЯ впровадження Програми.

У Формі оцінки до проходження Програми основний акцент зроблено на самооцінці частоти виникнення пробле-
ми, якої стосується Програма (п.3.1), а також самооцінці способів зміни ситуації на більш позитивну – бачення 
шляху до вирішення проблеми (п.3.2).  

15 (високий рів ень)
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3.1. Як часто ви вчиняли неконтрольовані дії під впливом ПАР у своєму житті:

Щодня Раз 
на тиждень

Раз 
на місяць

Раз 
на півроку

Раз на рік 
і рідше

Ніколи

+

3.2. Як ви вважаєте, що вам необхідно для того, аби подолати поведінку вживання ПАР:

a) розвинути вміння керувати емоціями

b) зменшувати шкоду від вживання ПАР (алкоголю чи наркотиків) +
c) вміти відмовляти у ситуаціях, коли пропонують вживання

d) вміти відволікатися, щоб долати потяг чи силу звички +
e) вміти стійко поводити себе у ситуаціях, що провокують уживання +
f) володіти навичками ефективної комунікації (спілкування), знати, як сказати «Ні»,та вміти це 
робити

g) прогнозувати наслідки своїх вчинків, їх вплив на життя та здоров’я

h) навчитися ставити цілі, які базуються на загальнолюдських цінностях +
і) інший варіант:

_______________________________________________________________________________________________

Відповіді на питання Блоку ІІІ у формі до проходження Програми не оцінюються у балах, а використовуються 
ведучими для роботи з учасниками, а також для порівняння з відповідями у Формі оцінки знань і навичок після 
проходження Програми. 

Форма оцінки знань і навичок учасників ПІСЛЯ проходження Програми заповнюється після останнього заняття за Програ-
мою та у присутності ведучих (куратора) Програми. 

Блоки І («Обізнаність») та ІІ («Установки») є ідентичними до Форми ДО проходження Програми і дають можливість 
побачити динаміку в обізнаності та установках учасників. 

У п. 3.1 Блоку ІІІ цієї форми учасники здійснюють самооцінку частоти виникнення проблеми до відвідування Про-
грами, під час її відвідування та після її закінчення.

3.1. Як часто ви вчиняли неконтрольовані дії під впливом ПАР у своєму житті:

Щодня Раз 
на тиждень

Раз 
на місяць

Раз 
на півроку

Раз на рік 
і рідше

Ніколи

До відвідування Програми +
Під час відвідування 
Програми +

Після закінчення 
відвідування Програми 
(вважаєте, що так буде)

+

Відповідь на це запитання не оцінюється у балах, а використовується для загального аналізу.

У п.3.2. учасникам необхідно оцінити, якою мірою вони розвинули навички, необхідні для того, щоб подолати ту 
поведінку, на зміну якої спрямовано Програму.
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3.2.  Оцініть, якою мірою ви розвинули навички, необхідні для того, щоб подолати поведінку вживання ПАР (обведіть клітинку):

• вмію керувати емоціями:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• зменшую шкоду від вживання ПАР:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• вмію відмовляти у ситуаціях, коли пропонують вжити:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• вмію відволікатися, щоб долати потяг чи силу звички:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• вмію поводити себе у провокуючих до вживання ситуаціях:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• володію навичками ефективної комунікації; знаю, як сказати «Ні», і вмію відмовитися:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• вмію поводити себе при зривах та в ситуаціях високого ризику:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• вмію ставити цілі, які базуються на загальнолюдських цінностях:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Варто пояснити учасникам, що заповнення даного блоку форми є важливим та має бути максимально об’єктив-
ним. Ведучі (куратор Програми) можуть надати допомогу учасникам, коментуючи/роз’яснюючи позиції, щодо 
яких варто дати відповідь.

За п. 3.2 підраховується загальний бал та визначається рівень, на якому знаходиться учасник після проходження 
Програми.

Рівень розвитку навичок (сума вказаних учасником цифр): 

• Високий рівень: 53 – 80 балів

• Середній рівень: 26 – 52 бали

• Низький рівень: 1 – 25 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК ІІІ _______________________________

За підсумками заповнення учасниками всіх трьох Блоків Форми після проходження Програми підраховується 
загальний бал:

Загальний бал у результаті проходження Програми є сумою балів за блоками запитань І–ІІІ та свідчить про такі 
рівні досягнення учасником мети Програми: 

• Високий рівень: 78 – 116 балів

• Середній рівень: 38 – 77 балів

• Низький рівень: 1 – 37 балів

ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ ЗА ПрограМОЮ __________________________

66 (високий рів ень)

93 (високий рів ень)
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До уваги!

Даний загальний бал вноситься:

• ведучим Програми – у Форму оцінки досягнень на шляху до позитивних змін кожного учасника, що 
заповнюється після проходження учасниками всієї Програми;

• куратором Програми – в узагальнену Оцінку результатів проходження пробаційної Програми, що передбачена 
Додатком 2 до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних Програм (пункт 10).

• Форма оцінки кожного  заняття, що заповнюється учасниками після кожного заняття (додаток С)

Учасникам після кожного заняття пропонується оцінити за шкалою від 1 (найнижчий бал) до 10 (найвищий бал) 
сім наступних позицій:  

1. Мій настрій до заняття.

2. Мій настрій після заняття.

3. Наскільки все було зрозумілим для мене.

4. Наскільки мені було цікаво.

5. Наскільки потрібний і корисний для мене запропонований на занятті  матеріал.  

6. Наскільки активно я брав (-ла) участь в занятті.

7. Як багато я отримав (-ла) для себе, свого розвитку  від заняття.

Наприклад,

1. Мій настрій до заняття:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поганий Дуже гарний

2. Мій настрій після заняття:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поганий Дуже гарний

3. Наскільки все було зрозумілим для мене:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не було зрозумілим Все зрозуміле

На основі аналізу відповідей учасників ведучий робить висновки та заповнює Форму оцінки досягнень учасника, 
що заповнюється ним після кожного заняття. 

Зверніть увагу, що запитання щодо настрою учасників до та після заняття, а також питання щодо рівня заці-
кавленості темою тощо є не стільки оціночними, скільки такими, що дозволяють ведучим (куратору) Програми 
зорієнтуватися у загальній динаміці налаштованості конкретного учасника щодо відвідування занять в межах 
Програми, його/її психо-емоційному фоні та, певною мірою,  ставленні до відвідування занять. 

Наприклад, якщо щоразу після заняття настрій учасника погіршується, варто провести індивідуальну бесіду для 
з’ясування причин такої ситуації, адже негативні емоції або опір, який виказує учасник, не сприяють підвищенню 
вмотивованості як до відвідування Програми, так і загалом – до позитивних змін у поведінці та способі життя. 

• Форма оцінки досягнень кожного учасника, що заповнюється ведучим після кожного заняття (додаток D)

Для здійснення моніторингу та оцінки ефективності додатково використовується Форма оцінки досягнень кож-
ного учасника після кожного заняття. Дана форма заповнюються ведучими на основі відповідної форми, заповне-
ної самими учасниками, а також на основі спостереження за поведінкою конкретного учасника під час заняття, 
та включає в себе показники вмотивованості учасника та його/її динаміку змін під час проходження Програми. 

Ведучі роблять позначки щодо вчасності прибуття учасників на заняття, стану, в якому ті перебували, стану 
виконання домашнього завдання тощо.
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Наприклад:  

Форма оцінки досягнень кожного учасника після кожного заняття
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ВЕДУЧИМ)

Прізвище, ім’я учасника (-ці) Іванов Іван Іванович
Заняття № ____

Вчасність прибуття на заняття □ із запізненням □ без запізнень

Стан, в якому перебував (-ла) 
під час заняття □ тверезий (-а)

□ з ознаками алкогольного сп’яніння

□ з ознаками наркотичного сп’яніння

Виконання домашнього завдання 
(оцініть за шкалою, наскільки воно 
виконане)

 □ □ □ □
 0 1 2 3

Визначте та опишіть рівень вмотивованості 
до участі у занятті 
(бажання/небажання брати участь 
у вправах та обговореннях, вислов-
лення власної точки зору тощо)

□ вмотивований (-а), готовий (-а) до активної участі       

□ вмотивований (-а), проте без високої активності                  

□ невмотивований (-а), висловлює небажання до участі

Додаткові коментарі:
Учасник був вмотивованим, брав участь 
у вправах та обговореннях, висловлював 
готовність ділитися власним досвідом 
під час дискусій

Окрім того, ведучий дає відповіді на наступні запитання:

• Визначте та опишіть рівень вмотивованості до участі у занятті

Ведучий обирає відповідну позицію:

□ вмотивований (-а), готовий (-а) до активної участі;

□ вмотивований (-а), проте без високої активності;

□ невмотивований (-а), висловлює небажання до участі.

За потреби, коротко описує додаткові особливості вмотивованості учасника у коментарях, наприклад, коротко 
описує бажання/небажання учасника брати участь у вправах та обговореннях, висловлення власної точки зору 
тощо, які демонстрував учасник протягом всього заняття. Окрім того, ведучий враховує бал, вказаний учасни-
ком у формі самооцінки, що заповнювалась ним після заняття (п.6).

• Опишіть особливості сприйняття інформації 

Ведучий коротко описує, із врахуванням відповідей учасника у формі,  заповненій ним після заняття (п. 3, 4, 5, 7), 
чи зрозумілим та доступним був зміст заняття для нього, чи сприймалась надана інформація, а також,  чи був 
зворотний зв’язок. 

• Опишіть настрій, в якому перебував(-ла) учасник(-ця) під час заняття, ставлення до інших учасників та ведучих тощо 

Ведучий коротко надає відповідь, із врахуванням відповідей учасника у формі, яку він  заповнив після заняття (п. 
1, 2), а також описує поведінку щодо інших учасників та ведучих (агресивний (-а)/неагресивний (-а), толерантний 
(-а)/нетолерантний (-а), готовий прийти на допомогу у розв’язанні завдань чи байдужий щодо інших тощо). 

• Форма оцінки Програми в цілому, що заповнюється учасниками після проходження Програми (додаток Е) 

Учасникам після проходження всієї Програми пропонується оцінити за шкалою від 1 (найнижчий бал) до 10 (най-
вищий бал) вісім наступних позицій:

1. Наскільки все було зрозумілим для мене під час всієї Програми.

2. Наскільки мені було цікаво під час всієї Програми.

5
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3. Наскільки потрібний і корисний для мене запропонований у Програмі матеріал.

4. Наскільки активно я брав (-ла) участь у Програмі.

5. Як багато я отримав (-ла) для себе, свого розвитку від Програми.

6. Що у Програмі було найбільш цінним для мене? (необхідно назвати конкретні теми).

7. Що я вважаю зайвим, непотрібним для розгляду у Програмі? (необхідно назвати конкретні теми).

8. Що я можу порекомендувати для підвищення ефективності Програми.

Наприклад,

5. Як багато я отримав (-ла) для себе і свого розвитку від Програми:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нічого  Дуже багато 

6. Що у Програмі було найбільш цінним для мене (назви конкретні теми).

Спілкування з ведучими та людьми, які мають такі самі проблеми, а 
щодо тем, то все, що стосується профілактики вживання психоактив-
них речовин.

На основі аналізу відповідей учасників ведучий робить висновки та заповнює Форму оцінки досягнень на шляху 
до позитивних змін кожного  учасника, що заповнюється ним після кожного заняття. 

• Форма оцінки досягнень на шляху до позитивних змін кожного учасника, що заповнюється ведучими після проходження учасни-
ками всієї Програми (додаток F)

Ця Форма заповнюється ведучим після проходження всієї Програми та на основі заповнених самими учасниками 
форм, а також Форм, які заповнювали  ведучі щодо оцінки досягнень учасників після кожного заняття протягом 
реалізації Програми. 

Дана Форма спрямована на узагальнення досягнутих результатів учасником (набуті знання, сформовані установ-
ки та переконання, розвинені навички, позитивна зміна в поведінці) та містить такі блоки: 

• Досягнуті результати, де за допомогою обрахунку балів, отриманих учасником після заповнення Форми 
оцінки знань і навичок учасників ПІСЛЯ проходження Програми (Додаток B), відзначається ступінь досягнення 
мети Програми: низький, середній, високий.

• Стисла характеристика досягнутих змін, де відзначається позитивна динаміка щодо зміни у поведінці, на-
буті знання, навички, сформовані установки суб’єкта пробації за час відвідування Програми. Цей блок 
легко заповнити, використовуючи результати порівняння Форм оцінки ДО та ПІСЛЯ проходження Програми (До-
даток А, Додаток В).

• Рекомендації щодо подальшої роботи, де варто зазначити індивідуальні характеристики, обставини тощо, 
які необхідно враховувати у подальшій роботі з суб’єктом пробації, заходи, які варто додатково вклю-
чити у індивідуальний план роботи з ним задля  досягнення стійкої позитивної динаміки.

До уваги тренера!

Протягом 10 днів після завершення пробаційної програми куратор пробаційної програми складає узагаль-
нену Оцінку результатів проходження пробаційної Програми, що передбачена Додатком 2 до Переліку заходів щодо 
реалізації пробаційних програм (пункт 10), користуючись даними, що містяться у вищеописаних формах 
оцінки, а також Висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною Програмою, форма якого подана у До-
датку 3 до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм (пункт 10).
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Загальні відомості про психоактивні речовини

Основні терміни та поняття

ПСИХОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ – загальне поняття, що об’єднує такі категорії, як наркотичні засоби, алкоголь, пси-
хотропні речовини та їх аналоги.

Всі ПАР, впливаючи на роботу головного мозку людини, прискорюють передачу сенсорних сигналів або пере-
шкоджають нервовим центрам виконувати свої функції. В основі ефектів, обумовлених дією ПАР, – вплив на 
нейромедіатори (речовини), що передають сигнали від одного нейрона до іншого. Наприклад, кокаїн блокує 
біохімічну «кнопку», що обмежує виділення нейромедіаторів, і в організмі їх стає більше норми. Це призводить 
до ейфорії, надзвичайного припливу енергії, сил і гострих відчуттів. Проте за тривалого використання кокаїну 
запаси нейромедіаторів виснажуються, і тоді замість ейфорії з’являються тривога та депресія.

Вживання психоактивних речовин, як правило, викликає формування фізичної або психічної залежності від них. 
При фізичній залежності запаси нейромедіаторів, що вичерпалися, поповнюються за рахунок вживання нарко-
тиків. Внутрішніми процесами починають управляти речовини, що надходять ззовні, і обійтися без них організм 
уже не може. У результаті виникає абстинентний (від лат. abstinens – утримують) синдром: людина, яка припи-
нила вживання наркотика, відчуває комплекс неприємних, а іноді й болісних відчуттів. Подібна залежність тягне 
за собою також розвиток толерантності: щоб викликати бажаний психотропний ефект щоразу потрібно дедалі 
більше речовини. Зрештою, залежна людина приймає дозу, яку організм не в змозі «перетравити», що, безумов-
но, спричиняє смерть.

НАРКОТИК – це психоактивна речовина, яка при вживанні впливає на органи сприйняття (зір, слух, смак, нюх), а 
також мислення, почуття і поведінку людини.

У спеціальній літературі вказується також, що наркотик – це речовина, яка відповідає трьом критеріям:

• ЗА МЕДИЧНИМ – це речовина, яка діє на центральну нервову систему (ЦНС), має седативний, стимулю-
ючий або галюциногенний вплив тощо;

• ЗА СОЦІАЛЬНИМ – це масштабні наслідки немедичного вживання речовини, що набувають великої 
соціальної значущості;

• ЗА ЮРИДИЧНИМ – законодавче визнання такої речовини наркотичною.

Згідно з міжнародним класифікатором хвороб МКХ-10, всі види залежності від психоактивних речовин кодують-
ся в рамках діагностичного модуля F10–F19, що об’єднує «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання 
психоактивних речовин».

Основні види ПАР (за МКХ-10):

• канабіноїди (наркотики, виготовлені з коноплі);

• опіоїдні наркотики (мак, його похідні чи інші наркотики, які діють подібним чином);

• психостимулятори (кокаїн, амфетаміни тощо);

• галюциногени (синтетичні – ЛСД, природні – гриби);

• снодійно-седативні;

• летючі розчинники (бензин, клей тощо);

• алкоголь;

• нікотин.

НАРКОМАНІЯ/АЛКОГОЛІЗМ – це хронічне рецидивуюче захворювання, яке викликане систематичним вживанням 
ПАР, що виявляється синдромом зміни реактивності, психічною і фізичною залежністю, а також деякими іншими 
психічними та соціальними феноменами.

СИНДРОМ ПСИХІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ – сукупність симптомів, які вказують на те, що людина не бачить свого існу-
вання без уживання ПАР (взаємодія із собою, життям, іншими людьми).

СИНДРОМ ФІЗИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ – сукупність симптомів, які вказують на те, що наркотик став основою про-
цесу обміну речовин в організмі. Якщо дана речовина перестає потрапляти до організму, настає абстинентний 
синдром, для подолання якого знову необхідна ПАР, доза якого може постійно зростати.

НАРКО-/АЛКОЗАЛЕЖНА ЛЮДИНА – людина, яка систематично вживає наркотики/-алкоголь.
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Ознаки вживання ПАР

Зовнішні:

• ОБЛИЧЧЯ: блідість шкірних покривів, які при великому стажі вживання наркотиків набувають жовтянич-
ного або землистого відтінку; висипання на обличчі, у т. ч. гнійничкові.

• ОЧІ: блиск в очах; «блукаючий погляд», зіниця розширена або різко звужена, не реагує на світло; впалі 
очі, сльозотеча та нежить; опущені повіки.

• ГУБИ: сухість, припухлість, почервоніння.

• ЗУБИ: ознаки нездоров’я, почорнілість; мимовільний скрегіт зубами.

• КІНЦІВКИ: тремор; сліди від ін’єкцій; набряклі, почервонілі кисті рук, опіки на кистях.

• МОВА: різка, обривчаста або невиразна, млява.

• ХОДА: атаксична (як у робота) або з погойдуванням.

Поведінкові:

• Ейфорія, збудження.

• Агресивність, емоційні сплески, різкі коливання настрою.

• Дратівливість, тривога, паніка.

• Сум’яття, дезорієнтація в просторі, галюцинації.

• Безладна хаотична та/або неадекватна діяльність, особливо при вживанні стимуляторів (підліток може 
розпочати справи, які до кінця не доводяться, наприклад, розібрати всі електроприлади в квартирі або 
несподівано почати ремонт – переставляти меблі, здирати шпалери тощо).

• Погіршення здатності до висновків; зниження пам’яті, уваги;

• Порушення координації, уповільнення мислення і реакцій; погойдування тулуба навіть у положенні 
сидячи (особливо явне при закритих очах).

• Сильне відчуття голоду або його тривала відсутність.

• Порушення режиму сну і неспання; незвичайна сонливість у будь-який час.

• Довгі рукава одягу, незалежно від погоди і ситуації (в ін’єкційних споживачів).

Одна конкретна ознака у поведінці чи зовнішності людей, як правило, не свідчить про вживання наркотиків. Спе-
ціаліст помітить сукупність ознак. Але якщо та чи інша деталь у поведінці чи зовнішності особи здається спеціа-
лісту підозрілою, необхідно віднайти можливість для спостережень. Після виявлення факту вживання ін’єкційних 
наркотиків треба обов’язково переадресувати особу до спеціаліста з хімічної залежності.
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Просвітницька зустріч з батьками/особами, які їх замінюють
МЕТА:  надати батькам/особам, які їх замінюють, інформацію про важливість проходження їх дітьми програ-

ми, а також розкрити її зміст.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання та вступ до Програми (15 хв)

2. Вправа на знайомство «Сімейні ресурси» (15 хв)

3. Прийняття правил «Сімейний статут» (5 хв)

4. Вправа «Особливості підліткового віку» (20 хв)

5. Вправа «Яку інформацію отримають підлітки при проходженні Програми» (10 хв)

6. Вправа «Підтримка на етапах зміни поведінки» (20 хв)

7. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання та вступ до Програми

МЕТА:  привітати батьків/осіб, які їх замінюють, ознайомити зі змістом заняття, сприяти розумінню їхньої ролі 
у реалізації завдань Програми.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту, маркери, Додаток 0.1.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер коротко проводить огляд Програми, оголошуючи її цілі та завдання, а також зазна-
чає назви занять та їх структуру:

«Доброго ранку/дня/вечора! 

Радий (-а) вітати вас на просвітницькій зустрічі Програми «Попередження вживання психоактивних речовин». 
Хотілося би для початку розповісти, чим саме будемо займатися, і в якій формі пройде сьогоднішня зустріч, а 
також про ті заняття, які будуть відвідувати ваші діти.

До уваги тренера!

Просвітницьку зустріч з батьками/особами, які їх замінюють, в індивідуальній формі можна розпочати так: 
«Хотілося би спочатку познайомитися. Як мені до вас звертатися? (спеціаліст отримує відповідь). Мене звати  
__________________________________________________________________________________________________________ .

Я займаюся _____________________________________________ і буду рада (-ий) співпрацювати з вами у наданні 
допомоги вашій дитині. Сьогодні я ознайомлю вас із Програмою, яку буде відвідувати ваша дитина, а також 
відповім на запитання щодо неї. Також ви отримаєте важливу інформацію про особливості підліткового віку 
та про те, як ви можете підтримати свого підлітка на етапах змін».

Наші зустрічі будуть проходити у тренінговій формі. Хто знає, що таке тренінг?»

Тренер надає учасникам можливість висловитись. Після того, як усі бажаючи відповіли, тренер резюмує:

«Тренінг – це така форма взаємодії, в умовах якої всі члени групи є рівними, а думка кожного – однаково важ-
ливою. Під час тренінгів ми будемо працювати у колі, щоби учасники могли бачити один одного та мали однакові 
можливості залучатися до роботи. 

Головною відмінністю тренінгових занять є те, що навчання відбувається у практичному форматі. 

Сьогодні на вас чекає просвітницьке заняття.

Впродовж зустрічі ви дізнаєтеся:

• про зміст Програми, яку будуть відвідувати ваші діти;

• про особливості підліткового віку та як будувати діалог з підлітком, щоб вас почули;
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• про те, як формується залежність від психоактивних речовин;

• і, нарешті, про методи допомоги у позбавленні від залежності та стратегії зменшення шкоди при вжи-
ванні психоактивних речовин».

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Виховання підлітка – дуже складне завдання. У цьому віці діти, з одного боку, вже видаються дорослими і ніби не по-
требують значної уваги від вас, а з іншого – ще не перетворились на свідомих молодих людей. Ця перехідна фаза завдає 
проблем як батькам, так і самим підліткам. Особливо це буває складно в період експериментів з психоактивними речо-
винами та вільною поведінкою, що можуть мати тяжкі наслідки, за які ви розділяєте з ними юридичну відповідальність.

Багато хлопців та дівчат не думають про наслідки, коли вперше вживають психоактивні речовини. У кожного 
для цього були свої причини. Тепер пошук винних чи звинувачення себе не принесе нічого, окрім додаткових 
страждань. Але, однозначно, робили вони це не для того, аби відчути біль чи спричинити його вам. Вживання ПАР 
раптово перестало бути забавкою або магічним станом, що дозволяє втекти від буденного життя. Тепер це сенс 
існування. Вже перестають хвилювати потреби і досягнення будь-яких цілей. Стаєш байдужим до сім’ї, здоров’я, 
зовнішнього вигляду, стосунків тощо. Здібності людини починають працювати на здобуття дози – і ВСЕ!»

Тренер демонструє стадії формування залежності (заняття 2 «Що таке залежність»), використовуючи інформа-
ційне повідомлення «Як формується залежність» (вправа 6) та Додаток 0.1. 

«Спостерігати за таким процесом, що відбувається з вашими дітьми, вкрай тяжко та болісно. Це штовхає деяких 
батьків на відчайдушні вчинки. Вони готові на все, щоб допомогти, проте часто ще більше ускладнюють стосунки 
з дітьми та віддаляються від них. Як би це не звучало дивно, але БАЖАННЯ ДОПОМОГТИ часто, на жаль, спри-
чиняє сварки, бійки, виганяння з дому, докори,«відмову» від батьківства («ти мені не син/не донька»), бажання 
у будь-який спосіб провчити, примусово лікувати, ігнорувати наслідки сказаного/зробленого, емоційні прояви 
(плач, істерика тощо)».

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ тренер запитує:

«До яких вчинків спонукає людей відчайдушне бажання допомогти? Що люди роблять під впливом цього ба-
жання?» (слід наголосити, що йдеться не лише про підлітків та вживання ПАР, а й про способи реагування людей 
на таке бажання).

Тренер записує відповіді учасників на аркуші для фліпчарту і продовжує: 

«Упродовж сьогоднішнього заняття ми ще повернемося до цього списку, і ви зможете доповнити його, пригадав-
ши можливі вчинки. Це буде корисним для побудови ефективної стратегії взаємодії з підлітком». 

2. Вправа на знайомство «Сімейні ресурси»

МЕТА:  познайомитися з учасниками, налагодити позитивну атмосферу в групі, актуалізувати ресурси сімей-
ної системи.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: кулькові ручки, бейджі та аркуші паперу А4 на кожного учасника, фломастери, скотч.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер роздає всім учасникам бейджі з маркерами, пропонує записати на них своє ім’я, на-
діти чи прикріпити бейдж. Тренер робить те ж саме. 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер роздає аркуші паперу А4 та фломастери і пропонує таке завдання:

«Згадайте, будь ласка, якусь історію/випадок або якусь традицію, спільну діяльність із вашого сімейного життя, 
що є для вас ресурсною. І намалюйте образ цього ресурсу у символічній формі. На виконання завдання у вас є 
5 хвилин».

До уваги тренера!

Якщо учасники будуть не в змозі зобразити образ ресурсу малюнком, можна запропонувати записати цей ре-
сурс на аркуші словами або просто розповісти якусь сімейну історію чи описати корисну традицію своєї сім’ї.
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Після того, як час вийшов, тренер просить учасників по черзі представитися за таким алгоритмом:

1. Назвати своє ім’я.

2. Показати свій символ-ресурс.

3. Прокоментувати малюнок.

Малюнки учасників як символічний набір ресурсів сім’ї прикріплюються до аркушу для фліпчарту, що розміщений 
на стіні за допомогою скотчу. 

Запитання для обговорення

• Що дає нам розуміння ресурсів сім’ї?

• Як і які саме ресурси сім’ї можна використовувати для власної підтримки?

• Як і які саме ресурси сім’ї можна використовувати у взаємодії з підлітком?

До уваги тренера!

При індивідуальному проведенні тренінгу дану вправу рекомендовано виконати наприкінці заняття, розста-
вивши акценти на ресурсах сім’ї. 

Вправа «Сімейні ресурси»

МЕТА: актуалізувати ресурси сімейної системи.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: кулькова ручка та аркуші паперу А4.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер розповідає про те, що для будь-яких змін потрібні ресурси, які будуть підтриму-
вати та зміцнювати нову модель поведінки. Одним із таких ресурсів є сім’я та стосунки в ній. 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дає учаснику аркуші паперу та ручку і пропонує завдання:

«Згадайте, будь ласка, якісь історії/випадки або якісь традиції, якусь спільну діяльність із вашого сімейного 
життя, що є для вас ресурсною і згуртовує вашу родину. Наприклад, ви завжди спільно прикрашаєте ялин-
ку, разом їздите на річку, вигулюєте пса, дивитесь якусь передачу, разом готуєте вечерю тощо. І напишіть 
цих історій/випадків стільки, скільки згадаєте. На виконання завдання у вас є 5 хвилин. Але вдома ви також 
можете пригадати такі моменти».

Після того. як час вийшов, тренер пропонує учасникові поділитися своїми напрацюваннями.

Запитання для обговорення:

• Що дає нам розуміння ресурсів сім’ї?

• Як і які саме ресурси сім’ї можна використовувати для своєї підтримки?

• Як і які саме ресурси сім’ї можна використовувати у взаємодії з підлітком?

3. Прийняття правил «Сімейний статут»

МЕТА:  ознайомити учасників з правилами роботи, прийняти їх та створити умови для ефективної взаємодії 
під час тренінгу.

ЧАС: 5 хв.

РЕСУРСИ: плакат із надписом «Сімейний статут», маркери.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників: 

«Щоб нам легко та комфортно було проводити час разом, ми повинні дотримуватися певних правил роботи. Для 
початку нам необхідно з’ясувати:

• Що таке правила?

• Яка роль правил у нашому житті?

• Для чого вони нам потрібні?

• Чи повинні бути правила в сім’ї?»
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Тренер почергово приймає відповіді учасників до кожного запитання, після чого пропонує:

«Уявімо себе членами великої сім’ї. Щоб уникнути сімейних конфліктів та непорозумінь, нам доцільно вироби-
ти та прийняти своєрідний сімейний статут, який закріплюватиме правила поведінки, права та обов’язки усіх 
членів сім’ї».

Методом мозкового штурму учасники пропонують свої варіанти правил. Тренер записує їх на аркуші для фліп-
чарту під написом «Сімейний статут».

 «Цих правил ми будемо дотримуватись упродовж нашої зустрічі. Вони будуть розміщені на видному місці, щоби 
кожен міг пригадати їх».

До уваги тренера!

Необхідно написати великими друкованими літерами список правил, щоби кожен учасник зі свого місця міг 
прочитати їх.

Не бажано нумерувати список, оскільки нумерація часто передбачає ранжування. У нашому випадку всі 
правила рівноправні, і неможливо визначити, яке з них головне.

Список правил може виглядати так:

Правила

• Дотримуватися регламенту

• Використовувати «Правило піднятої руки»

• Бути добровільно активними

• Поважати інших

• Спілкуватися без критики

• Перевести телефони на «вібро»

• Використовувати «Я-висловлювання»

Закріпити аркуш з правилами можна на вільній стіні приміщення за допомогою паперового/малярного 
скотчу (він не залишає слідів та не псує стін).

4. Вправа «Особливості підліткового віку»

МЕТА:  ознайомити учасників із ключовими особливостями розвитку підлітка та підвищити батьківську компе-
тентність у створенні умов для формування здорових моделей поведінки у дітей.

ЧАС: 20 хв.

РЕСУРСИ:  маркери (3 комплекти по 4 кольори), Додаток 0.2 та аркуші для фліпчарту із написаними заздалегідь 
заголовками: 

 1. Фізіологічні особливості.

 2. Психологічні (емоції, думки, поведінка) особливості.

 3. Соціальні особливості (стосунки з іншими).

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ вправи тренер звертається до учасників:

«Зараз нам необхідно більш детально ознайомитися з особливостями підліткового періоду. Для чого це необ-
хідно? Щоби краще зрозуміти свою дитину! Варто цікавитися, чим і як вона живе, що відчуває, як будує свої 
стосунки і з ким. Це допоможе нам з розумінням ставитися до підлітка і знаходити з ним спільну мову».

На ДРУГОМУ ЕТАПІ вправи тренер об’єднує учасників у три міні-групи та дає кожній по аркушу для фліпчарту 
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із заздалегідь підготовленими заголовками: «Фізіологічні особливості», «Психологічні (емоції, думки, поведінка) 
особливості», «Соціальні особливості (стосунки з іншими)». А потім озвучує завдання:

«Кожна міні-група протягом 7 хвилин має обговорити та записати особливості підліткового віку в одній із зазна-
чених сфер – фізіологічній, психологічній та соціальній за вказаним зразком (тренер заздалегідь фіксує його на 
аркуші для фліпчарту): 

• особливості зазначеної сфері, та що нового для підлітка відбувається в ній;

• основна потреба підлітка у зазначеній сфері;

• що необхідно робити дорослим для створення найбільш сприятливих умов для повноцінного розвитку 
підлітка у даній сфері». 

До уваги тренера!

При проведенні Програми в індивідуальному форматі цей етап вправи рекомендовано проводити у вигляді 
обговорення, наприклад:

• Як ви гадаєте, які зміни відбуваються з підлітком на рівні тіла? Що змінюється в його фізіології?

• Що важливо підлітку зрозуміти у своїй фізіології, чого навчитися?

• Як ви самі можете допомогти йому в цьому? Чим, на вашу думку, могли б допомогти ми?

Подібні питання варто обговорити за кожною сферою життя підлітка. В процесі обговорення тренер веде 
схематичні записи і позначає основні моменти на аркуші для фліпчарту.

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ кожна з груп презентує свої напрацювання. Інші учасники можуть доповнювати їх. 

На ЧЕТВЕРТОМУ ЕТАПІ тренер звертає увагу учасників на інформацію, наведену в Додатку 0.2, та доповнює на-
працювання груп.

Запитання для обговорення:

• Яким чином дорослі можуть створювати умови для формування здорових моделей поведінки у під-
літка?

• Що в цьому може їм нашкодити?

• Що може допомогти? 

• Що допоможе здолати перешкоди?

5. Вправа «Яку інформацію отримають підлітки при проходженні Програми»

МЕТА:  ознайомити батьків/осіб, які їх замінюють, зі змістом та етапами Програми «Попередження вживання 
психоактивних речовин».

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту, маркери, Додаток 0.3.

Хід проведення

Тренер звертає увагу учасників на аркуш для фліпчарту, на якому записані теми Програми для підлітків:

«Під час проходження Програми «Попередження вживання психоактивних речовин» підлітки ознайомляться з те-
мами, які будуть спрямовані на розвиток навичок здорового способу життя, турботливого ставлення до себе, 
використання самоконтролю. Крім цього, кожен учасник Програми матиме спеціальний зошит, в якому буде за-
писувати власні емоції, прояви поведінки та думки. Ці записи вкрай важливі для змін і мають конфіденційний 
характер. Це своєрідний щоденник, якому підліток довірятиме найбільш вразливе для себе. Саме тому вам треба 
поставитися з повагою до домашніх завдань, які буде виконувати ваша дитина, та її особистих записів.

Розглянемо більш детально кожне заняття і дізнаємося, на що саме воно буде спрямоване».

Тренер використовує інформацію, зазначену в Додатку 0.3.
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Запитання для обговорення:

• Які у вас виникли запитання? Чи все із зазначеного зрозуміле?

• Як ви вважаєте, які саме заняття будуть найбільш цікаві для вашої дитини?

• А які цікаві вам? 

• У який спосіб ви могли б отримати інформацію з тих тем, які вас зацікавили?

6. Вправа «Підтримка на етапах зміни поведінки»

МЕТА:  обґрунтувати роль батьків/осіб, які їх замінюють, та підвищити батьківську компетентність на етапах 
зміни поведінки підлітка.

ЧАС: 20 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту, маркери, Додаток 0.4, кольорові аркуші А4, фломастери.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:
«Змінюватися не просто. Більше того, з нуля розвинути хорошу звичку легше, ніж позбуватися негативної.
Чи були у вас моменти в житті, коли ви позбувалися якоїсь звички? Як це відбувалося?
Що вам допомогло усвідомити необхідність змін?
Які слова та вчинки інших людей вас підтримували? А які, навпаки, заважали?»

Тренер по черзі отримує відповіді на запитання та надає учасникам інформацію про етапи зміни поведінки, вико-
ристовуючи інформацію, зазначену в Додатку 0.4.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер розміщує на фліпчарті аркуші з напрацюваннями групи за такими питаннями: «Як впли-
ває на людей відчайдушне бажання допомогти? Що люди роблять під впливом цього бажання?» і дає наступний 
алгоритм дій: 

«Пригадаємо, з чого розпочалося наше заняття. Пам’ятаєте, ми з вами напрацювали перелік вчинків, на які здатні 
під впливом відчайдушного бажання допомогти? Тепер, маючи інформацію про особливості підліткового віку і 
про те, як складно змінювати свої звички (а іноді вже сформовану залежність), ми маємо визначитися, яким саме 
чином можемо допомогти своїй дитині. Але так, щоб допомога була ефективною».

Тренер об’єднує учасників у міні-групи відповідно до кількості вчинків, записаних на аркуші для фліпчарту, і дає 
завдання перевести цей вчинок у більш корисний (доцільний) формат як для підлітка, так і для самого доросло-
го. Для напрацювання варіантів тренер роздає кольорові аркуші А4 та фломастери. На це завдання відводиться 
5 хвилин. Далі учасники презентують напрацьоване.

До уваги тренера!

Тренеру важливо слідкувати за тим, щоб учасники у своїх напрацюваннях використовували отриманий на 
занятті матеріал. Для кращого розуміння завдання можна навести такі приклади.

Примусове лікування Обговорити з підлітком, як батьки можуть йому допомогти, запропонувати різні 
варіанти і дати час для обдумування. Самому/самій відвідати заняття для спів-
залежних членів родини, почитати відповідну літературу.

Бажання провчити Чітко сформулювати правила взаємодії і попередити про санкції (обмеження, 
заборони), що будуть застосовані в разі порушення правил. Слід завжди дотри-
муватися санкцій, а не лише декларувати їх. Пам’ятайте: санкції застосовують-
ся заради справедливості, а не помсти. Своїм прикладом батьки показують, як 
слідувати правилам.

Сварка Переводити сварку на рівень суперечки, яка має предмет (про що ми сперечає-
мося). Якщо неможливо досягти компромісу, чітко обґрунтувати, чому саме так, 
і за яких умов ви готові будете повернутись до вирішення цього питання.

Плач Відкрито говорити про свої переживання та тривоги через «Я-висловлювання».

Домінування та при-
мус

Намагатися бути друзями, займати позицію дорослий – дорослий. Замість того, 
щоб виносити догани за помилки, продемонструйте підлітку, що ви розумієте 
ситуацію і завжди готові його підтримати.
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Запитання для обговорення:

• Що вам дає розуміння етапів зміни поведінки?

• Як ви вважаєте, яка ваша роль на етапах зміни поведінки підлітка? 

• Чим конкретно ви можете допомогти? Як не нашкодити?

• Що може підтримати вас у цьому процесі?

7. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуванню 
учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Пригадайте, як на початку заняття ми говорили про те, чим відрізняється тренінг від інших навчальних процесів. 
Все, про що ви дізнаєтеся, повинно втілюватися у життя для досягнення результатів.

Отже, було б добре щоб ви ознайомилися з інформацією про стадії формування залежності та види допомоги, 
які наразі існують в Україні. Також у вас буде інформація про етапи зміни поведінки та ефективні дії оточення на 
кожному з етапів».

Далі тренер відповідає на усі запитання, які виникли в учасників, та дякує усім за роботу.
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Додаток 0.1

Види допомоги людям, які мають залежність
За визначенням Європейського моніторингового центру з наркотиків (European Monitoring Centrefor Drugsand 
Drug Addiction – EMCDDA) лікування залежності слід розглядати як «сукупність конкретних медичних і/або пси-
хологічних і соціальних заходів з метою зменшення або припинення вживання нелегальних ПАР і поліпшення 
загального стану здоров’я та якості життя людини».

Найбільш поширені медичні проблеми, які можуть виникнути при вживанні ПАР:

• ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити С і В;

• бактеріальні інфекції;

• загострення хронічних захворювань;

• супутні психічні розлади, зокрема депресивні (15–50%), тривожні (8–27%), особистісні (антисоціальні) – 
35–68%, пограничні;

Найбільш поширені соціальні проблеми:

• криміналізація та маргіналізація;

• арешти та ув’язнення;

• дискримінація та стигматизація;

• бідність, безробіття, усунення від навчання;

• руйнування сімей і сирітство.

Оскільки люди із залежністю переважно мають кілька проблем — медичних, психологічних і соціальних – то 
ефективною є така допомога, що буде спрямована на подолання усіх розладів і проблем. Тобто актуальним у 
подоланні залежностей стає мультидисциплінарний підхід.

У світовій практиці та в Україні в т. ч. функціонує кілька типів установ, які здійснюють реабілітацію людей, залеж-
них від ПАР. Кожна з них відповідає на конкретні потреби клієнтів. Найбільш поширеними є такі: 

• центри детоксикації (надають термінові медичні послуги);

• стаціонарні реабілітаційні Програми (клієнтів госпіталізують на тривалий час), у тому числі – терапе-
втичні спільноти (передбачається тривале перебування клієнтів та їх високий рівень відданості спіль-
ноті, що сприяє здійсненню так званої «терапії середовищем»);

• місцеві групи самодопомоги та взаємодопомоги;

• програми замісної терапії;

• амбулаторні та консультативні заклади;

• програми допомоги з розвитку соціальних навичок. 

Реабілітаційні програми відрізняються не лише за формою, а й за змістом, тобто баченням того, що саме допо-
магає людині найкраще. 
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Додаток 0.2

Особливості підліткового віку

13-17 РОКІВ (ПУБЕРТАТНИЙ – ПІДЛІТКОВИЙ ВІК)

Особливості та новоутворення

Для підліткового віку характерні 4 поведінкові реакції. 

Емансипація від впливу дорослих. На її формування впливає основне новоутворення віку – почуття дорослості. У підліт-
ка виникає бажання якщо не бути, то хоча б здаватися і вважатися дорослим. Підлітку важливо самостійно обирати 
зачіску, одяг, спосіб проведення вільного часу, майбутню професію тощо, і він відстоює своє право на це. Відсто-
юючи свої нові права, підліток у багатьох сферах життя уникає контролю батьків і часто йде на конфлікти з ними.

Спілкування з однолітками. Крім прагнення до емансипації від впливу дорослих та на противагу йому, підліткові 
властива сильна потреба у спілкуванні з однолітками. Відбувається формування «Ми-концепції», що іноді набу-
ває досить жорсткого характеру: «ми – свої, вони – чужі». Починають відокремлюватися групи. Спочатку вони 
складаються із представників однієї статті, з часом об’єднуються у більші компанії, потім відбувається поділ 
на пари таким чином, що компанія складається тільки з пов’язаних між собою пар. Цінності цієї групи підліток 
схильний визнавати за свої власні. Провідна діяльність – інтимно-особистісне спілкування з однолітками.

Поведінкові реакції, пов’язані з формуванням статевого потягу. Цей вік вважається періодом статевого дозрівання, форму-
вання статевого потягу та розвитку сексуальної енергії, особливо у хлопчиків. Підлітків цікавить все, що пов’яза-
но зі статтю та статевими стосунками. Вони експериментують зі своїм тілом та відчуттями (що може виражатися 
у мастурбації), прагнуть до контакту з протилежною статтю. У 13–14 років достатньо звичайного спілкування 
з протилежною статтю – це так звана стадія платонічного кохання, коли необхідне визнання того, що я подо-
баюся комусь, у нас спільні секрети. У 15–17 років підліток відчуває потребу в обіймах, поцілунках та пестощах. 
Це – стадія еротичного кохання, коли виникають відповідні фантазії, що у хлопців часто може переходити до 
бажання статевого контакту та його ініціювання (провокування) серед молодших за віком дівчат. 

Хобі-реакції. Виникають яскраві, але зазвичай нестійкі та мінливі захоплення. Вони можуть посідати важливе місце 
в житті підлітка, і він вимагатиме від дорослих поваги та прийняття його вподобань. 

У зв’язку зі стрімким зростанням організму та внаслідок цього – порушеннями пропорцій тіла, підлітковими ви-
сипами на обличчі тощо створюються умови для формування у підлітка внутрішніх переживань через зовнішній 
вигляд та спричиненої цим невпевненості у собі. 

Творчість проявляється у вигляді ведення щоденників, написання віршів.

У поведінці підлітка можуть проявлятися бажання «спробувати все, пройти через все», отже простежується 
схильність до ризиків. А через притаманний підліткам «комплекс невразливості» вони часто самі наражають себе 
на ризик, вважаючи, що неприємності можуть статися з ким завгодно, але не з ними. Підлітка притягує все, що 
раніше було під забороною. Прагнення до емансипації призводить до так званого «отруєння свободою», харак-
терними для якого є вживання ПАР, тощо. Багато хто саме у цьому віці починає курити, пробує алкоголь, нар-
котики. Якщо це робиться не лише з цікавості, а й через бажання відходу від реальності, в комфортній компанії 
«однодумців», може виникнути психологічна залежність від наркотичних речовин. Однак іноді й сама цікавість 
призводить до постійного вживання та внаслідок – до залежності. 

Часто на вибір девіантної поведінки (така, що відхиляється від норми, – агресивна, протиправна, пов’язана зі 
вживанням алкоголю та наркотиків тощо) впливає не лише компанія однолітків, а й негативні стосунки у родині 
(відсутність взаєморозуміння та підтримки батьків). Часто саме незадоволена потреба в самоствердженні призво-
дить до спроб реалізувати себе в негативних формах активності – девіантній поведінці. 

У підлітків можливі різкі перепади настрою: від радості та веселощів – до смутку, туги, сліз. Причому дійсно 
значущх причин для такої зміни може й не бути. 

У підлітковому, а потім і в юнацькому віці, також з’являється диференційоване ставлення до вчителів. Формують-
ся нові критерії оцінок особистості та діяльності дорослих. Найбільш поширені причини ускладнень у взаєминах 
педагогів та учнів такі: недостатня обізнаність вчителів у вікових та індивідуальних особливостях дітей; неспри-
ятливий стиль спілкування педагога; недоцільне використання окремих методів і прийомів педагогічного впливу. 
Конфлікти з педагогами призводять до втрати інтересу до предмету, а можливо – і до навчання, уникнення 
контактів з цим вчителем та, відповідно, пропусків занять. 

Важливими новоутвореннями, що формуються у період з 15 до 17 років, є самоусвідомлення та самовизначення (про-
фесійне й особистісне).

Криза 15 –17 років

Такий стан виникає на межі звичного шкільного та нового дорослого життя. 
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Для тих, хто з ускладненнями переживає кризу 17 років, характерні різні страхи. Відповідальність перед собою і 
своїми рідними за власний вибір та реальні досягнення у цей час стають для підліткавеликим навантаженням. До 
цього додається страх перед новим життям, можливими помилками, перед невдачею при вступі до вишу тощо. 
Висока тривожність і на цьому тлі виражений страх можуть призвести до виникнення невротичних реакцій – та-
ких, як підвищення температури тіла і тиску перед іспитами (тестуванням), головний біль тощо. 

Різка зміна способу життя, залучення до нових видів діяльності, спілкування з новими людьми викликають знач-
ну напруженість. Нова життєва ситуація потребує адаптації до неї. 

В основному підлітку допомагають адаптуватися до життя два фактори: підтримка сім’ї й упевненість у собі, 
почуття власної компетентності. 

Основна потреба – розуміння дорослих, визнання ними незалежності та самостійності підлітка, поваги до його 
таємниць.

Що робити дорослим? 

• Обіймати свою дитину не менше 8 разів на день.

• Делегувати відповідальність та розширювати межі самостійності. 

• Дати можливість самостійно купувати одяг (можна попередньо обговорити власні очікування та ба-
жання підлітка). 

• Говорити з підлітком, коли він говорить, а не коли батьки мають на це час або бажання. 

• Цікавитися буденним життям дитини, ділитися своїм (але в жодному разі не читати його/її щоденник, 
не перевіряти рюкзак, телефон або кишені). 

• Дивитися разом телевізор або організовувати сімейні походи у кіно, парк, на річку. 

• Поважати інтереси та хобі підлітка. 

• Цікавитися власними думками дитини, запрошувати на сімейні наради як повноцінного учасника. 

• Говорити про зміни, які відбуваються в його/її організмі (без сорому та страху, упевнено, авторитетно 
та компетентно), відповідати на запитання. 

• Хвалити і робити акцент на досягненнях, вселяти віру у свої сили та пропонувати підтримку. 

17-21 РІК (РАННІЙ ЮНАЦЬКИЙ ВІК) 

Особливості та новоутворення

Вік характеризується відкриттям свого внутрішнього світу. З’являється усвідомлення незворотності часу, розу-
міння завершеності свого існування. Саме розуміння неминучості смерті змушує людину всерйоз задуматися про 
сенс життя, про власні перспективи, своє майбутнє та цілі. 

Вимальовуються подальші плани. Дії спрямовані на врахування віддалених та очікуваних результатів. У цей час 
складається світогляд – система стійких поглядів на світ і своє місце в ньому. Формується цілісне уявлення про 
себе та ставлення до себе, причому спочатку людиною усвідомлюються й оцінюються особливості свого тіла, 
зовнішності, привабливості, а вже потім – морально-психологічні якості. 

Цьому вікові притаманні пристрасність у відстоюванні своєї точки зору та юнацький максималізм в оцінках: є 
лише «добре» або «погано», «біле» або «чорне» – жодних напівтонів. 

Перехід стосунків від «дитина – дорослий» до «дорослий – дорослий»

Однолітки та їх значення у цьому віці переходять на другий план, поступаючись місцем вибірковим дружнім 
стосункам. Однією з головних неусвідомлюваних функцій юнацької дружби є підтримка самоповаги. Юнацька 
дружба іноді виступає як своєрідна форма «психотерапії», дозволяючи молодим людям висловити почуття, що 
їх сповнюють, і знайти їм підтвердження у того, хто поділяє їхні сумніви, надії, тривоги. Потребуючи сильних 
емоційних уподобань, молоді люди часом не помічають реальних властивостей партнера. 

Повне статеве дозрівання

Юнацька сексуальність відрізняється від сексуальності дорослої людини, в якої гармонійно виражена єдність 
чуттєво-сексуального і духовного компонентів. Ці два потяги дозрівають не одночасно, до того ж по-різному 
в юнаків та дівчат. У дівчат раніше настає фізіологічна зрілість, але потреба в ніжності, розумінні у них сильніше, 
ніж бажання фізіологічної близькості. У юнаків – усе навпаки.

Сім’я у цьому віці продовжує відігравати значну роль, і якщо виступає як надійна фортеця, що завжди забезпе-
чує прийняття та підтримку, це сприяє позитивному розвиткові особистості. Також одним із основних завдань 
сімейного оточення дитини є завдання передачі їй певних цінностей, які стали б її внутрішніми орієнтирами та 
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стимулювали б подальший самостійний розвиток у соціально схвалюваному напрямі. 

Рання юність, окрім того, пов’язана з емоційними сплесками та проблемами самовизначення, що є нормальними 
на шляху становлення особистості. І якщо батьки постійно критикують, засуджують і не підтримують свою ди-
тину, це спричиняє її психологічне відчуження від батьків. 

Найбільш складними для даного віку є ситуації, в яких потрібно самому надати підтримку або прийняти під-
тримку і співчуття інших людей; знаходити вихід із ситуацій, пов’язаних з умінням реагувати на провокативну 
поведінку інших; вміти коректно відповідати на несправедливу критику. 

Центральним новоутворенням цього періоду стає самовизначення, до певної міри сформований світогляд (си-
стема моральних поглядів і переконань, яка призводить до змін у прагненнях), а також система ціннісних орієн-
тацій і соціальних установок. 

Самовизначення на цьому етапі ще не завершене, не остаточне, оскільки не пройшло перевірки життям. Тому 
до юності відносять і вікову групу від 18 до 23–25 років, яку умовно називають «початком дорослості» (І. Кон). 
Провідна діяльність цього періоду – пізнання навколишнього світу та себе. 

Вікова криза 

На даному етапі дорослішання може виникати криза «відірваності», що ґрунтується на відчутті ізольованості 
від зовнішнього світу, самотності («я нікому не потрібен», «мене ніхто не розуміє»), яке юні не завжди можуть 
подолати самостійно. 

Життєві невдачі та відсутність підтримки рідних можуть викликати депресії та навіть думки про самогубство 
(20% осіб цього віку стикаються з такими думками). Зазвичай юнацька депресія ховається за показною нудьгою, 
іпохондрією, агресивністю, бунтом, капризами або девіантною поведінкою аж до протиправних вчинків. 

Основна потреба 

Прийняття дорослості та моральна підтримка. Високорозвинена потреба в інтимному спілкуванні. При цьому 
поряд з потребою у спілкуванні існує й потреба в усамітненні, що є однією з умов повноцінного особистісного 
розвитку. 

Що робити дорослим?

• Обіймати, якщо юнак/дівчина не проти.

• Підтримувати у починаннях, підбадьорювати у разі невдач. Це допомагає дітям повірити в себе і в свої 
здібності, уникнути помилок. Сприяє позитивній самооцінці.

• Створювати умови для саморозвитку. 

• Обговорювати майбутнє, допомагати у побудові життєвої перспективи. 

• Спілкуватися на рівних, сприймати молоду людину як повноцінну особистість. 

• Залучати до прийняття важливих для родини рішень.

• Хвалити. 

• Проводити спільно час, підтримувати сімейні традиції.
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Додаток 0.3

Зміст Програми «Попередження вживання психоактивних речовин»

Заняття 1 Знайомство. Вступ до Програми. Здоров’я та звички

МЕТА:  відкрити Програму, познайомити учасників з ведучим (-ми) та між со-
бою. Повідомити цілі занять. Сформувати розуміння власної відпові-
дальності за здоров’я та керування своїм життям.

дата:

__________

Заняття 2 Що таке залежність

МЕТА:  ознайомити з процесом формування залежності та стратегіями, які 
сприяють саморегуляції.

дата:

__________

Заняття 3 Причини та наслідки вживання Психоактивних речовин

МЕТА:  сприяти відповідальному ставленню до прийняття рішень та усвідом-
ленню наслідків власних дій; розвивати юридичну грамотність.

дата:

__________

Заняття 4 Як зменшити шкоду

МЕТА:  надати інформацію про шляхи передачі ВІЛ та гепатитів В і С. Сприяти 
розвитку навичок зменшення шкоди при вживанні ПАР. 

дата:

__________

Заняття 5 Планування змін 

МЕТА:  розвинути навички критичного ставлення до поведінки вживання ПАР. 
Сприяти розвитку альтернативних вживанню ПАР форм поведінки.

дата:

__________

Заняття 6 Визначення зовнішніх провокаторів

МЕТА:  розвивати навички самоаналізу впливів зовнішніх факторів на поведінку 
вживання ПАР.

дата:

__________

Заняття 7 Визначення внутрішніх провокаторів 

МЕТА:  сформувати уявлення про наслідки вживання ПАР; розвивати навички 
розпізнавання внутрішніх факторів, що спричиняють та підкріплюють 
таку поведінку.

дата:

__________

Заняття 8 Як керувати провокуючими ситуаціями 

МЕТА:  сприяти розвитку навичок моніторингу ситуацій різного ступеню ризи-
ку вживання ПАР та контролю над власною поведінкою.

дата:

__________

Заняття 9 Розірви коло «стимул – думка – потяг – вживання»

МЕТА: сприяти розвитку навичок саморегуляції та управління силою потягу. 

дата:

__________

Заняття 10 Як сказати «Ні»

МЕТА: розвивати навички протистояння тиску соціального оточення щодо 
вживання ПАР.

дата:

__________

Заняття 11 Поліпшуємо самопочуття та розвиваємо здорове мислення

МЕТА: розвивати навички поліпшення самопочуття та позитивного ставлення 
до себе.

дата:

__________

Заняття 12 Мережа підтримки

МЕТА:  розвивати навички прохання про допомогу та її отримання, а також 
планування подальших змін для підтримки тверезості.

дата:

__________
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Додаток 0.4

Підтримка на етапах зміни поведінки
Основний принцип зміни поведінки полягає у тому, що така зміна – це природний процес. Він може бути усвідом-
леним та неусвідомленим, адже людина несвідомо змінює свою поведінку під впливом обставин, які мають для 
неї функціонально і життєво важливе значення. І змінює свідомо, якщо зміни пов’язуються з чимось важливим та 
цінним, тобто за наявності усвідомленого інтересу.

Відомо, що прийняття рішення з приводу зміни деяких видів поведінки дається людині нелегко. Досить часто 
люди заявляють про свої наміри, але не наважуються зробити принаймні хоча б щось, або роблять кроки до змін 
непослідовно чи нерішуче. Нерідко людина може довгий час перебувати у стані роздумів та сумнівів з приводу 
того, змінювати їй поведінку чи ні. Іноді, вже прийнявши рішення, людина раптом змінює його ще до того, як 
встигає зробити перші кроки. Таким чином, процес зміни поведінки складається з двох компонентів: 

1) роздумів з приводу зміни поведінки; 

2) власне зміни поведінки.

ОБДУМУВАННЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ передбачає:

• усвідомлення проблеми (людина отримує нову інформацію про наслідки своєї певної поведінки або 
переваги нової поведінки, що змушує її замислитись);

• емоційні переживання з приводу проблеми (переживання емоцій різної інтенсивності через наслідки 
своєї поведінки – дій або бездіяльності та бажання відчути наслідки нової поведінки);

• усвідомлення впливу поведінки на інших людей, особливо близьких;

• переосмислення власних цінностей та пріоритетів (людина намагається з’ясувати, чому саме її не за-
довольняє дана поведінка, або що їй дасть нова поведінка);

• оцінка власних та соціальних ресурсів (людина обдумує, чи вистачить у неї сил для змін, і які додаткові 
переваги з боку соціального оточення можуть стимулювати та підтримати ці зміни. 

ЗМІНА ПОВЕДІНКИ передбачає:

• активізацію власних ресурсів (заохочення себе до активних дій, готовність до дій з метою зміни пове-
дінки);

• формування підтримуючих стосунків (налагодження контакту з іншими людьми та обговорення з ними 
зміни поведінки);

• створення умов, які сприяють зміні поведінки та закріпленню нової поведінки (дії або бездіяльності);

• створення системи заохочення та підтримки зміненої поведінки;

• формування нової моделі поведінки та її закріплення.

Для глибшого розуміння стратегій підтримки особам із залежністю необхідно розглянути етапи змін, які прохо-
дить людина, змінюючи свою поведінку. Ці зміни американські фахівці Джеймс Прочазкі та Карло ді Клементе 
представляють у вигляді руху по колу.

підготовка
змін

роздуми
про зміну

підтримка
змін

рецидив

здійснення
змін

Безпечний
спосіб життя 

Незацікавленість 
у зміні

ризикованого 
стилю життя 
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Етап Яка допомога потрібна?

Незацікавленість Жодних засуджень людини, але й не потурання не-
безпечному способу життя. Приймаючи людину як 
особистість, яка може помилитися, необхідно спро-
бувати похитнути її впевненість, змусити піддати 
сумніву вибір небезпечної поведінки. Допомогти у 
цьому може надання об’єктивної інформації (без за-
лякування та перебільшення) про очевидні наслідки 
небезпечного способу життя для людини та її пове-
дінки, наснажуючи прикладами інших людей, нада-
ючи адреси установ та закладів, де можна отримати 
допомогу, тощо.

Рішення змінити свою поведінку (роздуми про зміну) Необхідно обговорити переваги та недоліки можли-
вих змін. І якщо людина не бачитиме позитиву у май-
бутніх змінах, то спробувати допомогти їй виявити ті 
фактори, які будуть сприяти прийняттю рішення про 
необхідність подальших змін у житті.

Підготовка до змін Обговорення бар’єрів, які потрібно буде здолати, та 
планування змін. Людина має обдумати, чого вона 
хоче, як вона досягне цього, хто їй допоможе у цьо-
му, і які для цього необхідні ресурси. Важливо, щоб 
людина побачила перед собою чіткий план дій, який 
можна виконувати «прямо зараз». Слід зауважити, 
що план – не догма, він може зазнавати змін, що за-
лежать від конкретної ситуації.

Здійснення змін

Підтримка змін

Необхідно подумати над системою підтримки та за-
кріплення змін. Людина повинна чітко усвідомлювати, 
хто і коли може її підтримати у змінах. До такої сис-
теми підтримки можуть входити соціальні працівни-
ки, рідні, друзі, група самодопомоги тощо. Якщо була 
добре сформована система підтримки і процес змін 
був тривалим, то особа має всі шанси перейти на рі-
вень безпечного способу життя.

Рецидив Це нормально. Це – не катастрофа, а новий досвід, 
який необхідно оцінити, врахувати і виробити план 
дій надалі. Разом з тим, рецидив не є неминучим, але 
при цьому він – частина процесу. Зрив асоціюється 
із ситуаціями підвищеного ризику, які можуть підпа-
дати під такі категорії: негативні емоційні стани, які 
складно подолати (сум, агресія, нудьга тощо); міжо-
собистісні конфлікти, соціальний тиск. Важливою є 
профілактика рецидиву через навчання людини тому, 
як справлятися із ситуаціями підвищеного ризику. 
Оскільки етапи змін зображені у вигляді руху по колу, 
то з етапу зриву людина рухається знову до етапу 
роздумів, і так далі.

Таким чином, люди просуваються вперед або назад за стадіями змін, проводячи різну кількість часу на кожній 
стадії. Але так чи інакше, люди, які успішно змінили свій спосіб життя, пройшли всі стадії.
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Заняття 1. Знайомство. Вступ до Програми. Здоров’я та звички.

МЕТА:  відкрити Програму, познайомити учасників з ведучим (-ми) та між собою. Повідомити цілі занять. 
Сформувати розуміння власної відповідальності за здоров’я та керування своїм життям.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (15 хв)

2. Вправа на знайомство «Дерево» (20 хв)

3. Прийняття правил (20 хв)

4. Вправа «Фактори впливу на здоров’я» (10 хв)

5. Вправа «Як розпорядитися своїм життям» (15 хв)

6. Вправа «Скріпка» (5 хв)

7. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання та вступ до Програми

МЕТА: привітати учасників, розповісти про мету, завдання та структуру тренінгової Програми.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ:  аркуш для фліпчарту із написаними заздалегідь метою та завданнями Програми, роздаткові матеріали 
зі структурою (тематикою) та графіком тренінгових занять для кожного учасника (Додаток 0.3).

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер коротко представляє Програму, оголошує її цілі та завдання, назви занять та їх 
структуру:

«Доброго ранку/дня/вечора! 

Радий (-а) вітати вас на Програмі «Попередження вживання психоактивних речовин». Хотілося би спочатку роз-
повісти, чим саме будемо займатися, і в якій формі проходитимуть наші зустрічі.

Наші зустрічі будуть проходити у формі тренінгу. Хто знає, що таке тренінг?».

Тренер надає учасникам можливість висловитися. Після того, як усі бажаючи надали відповідь, тренер резюмує:

«Тренінг – це така форма взаємодії, в умовах якої всі члени групи є рівними, а думка кожного – однаково важ-
лива. Під час тренінгів ми з вами будемо працювати у колі для того, щоб ви могли бачити одне одного та мали 
однакову можливість долучатися до роботи.

Головною відмінністю тренігових занять є те, що навчання відбувається у практичному форматі – все, про що ви 
дізнаєтеся, ви зможете апробувати на практиці.

Сьогодні на нас чекає перше тренінгове заняття із дванадцяти.

Упродовж наших зустрічей ви:

• навчитесь аналізувати свої вчинки та звички;

• дізнаєтесь, як протистояти провокуючим факторам;

• ознайомитеся з різними способами подолання життєвих негараздів;

• оволодієте навичками, які допоможуть вам відмовитися від вживання».

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Спочатку нам необхідно розібратися з визначеннями, щоб ми розуміли, про що йдеться в нашому спілкуванні. 
Отже, ми говоримо про психоактивні речовини (скорочена назва – ПАР). Що це таке? (тренер приймає відповіді 
та резюмує). ПАР – це такі речовини, що викликають звикання або залежність за умови систематичного вжи-
вання, внаслідок чого змінюється поведінка людини. До них належать наркотичні речовини, алкоголь, лікарські 
засоби. Багато хлопців та дівчат не думають про наслідки, коли вперше пробують ПАР. У кожного були свої 
причини для того, щоб вжити це вперше. Але, однозначно, вони робили це не для того, щоб відчути страждання 
та біль. Поступово вживання ПАР стало для них мало схожим на забавку або ж мрію, що давали змогу втекти 
від буденного життя. Воно стало основновною діяльністю та сенсом буття. Вже перестають хвилювати потреби, 
досягнення будь-яких цілей. Людина стає байдужою до сім’ї, здоров’я, зовнішнього вигляду, стосунків та ін. 
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Здібності людини тепер починають працювати на пошук дози – і ВСЕ!

Серед людей, що пов’язали своє життя з ПАР, в усьому світі немає жодної щасливої людини. Залежні від нар-
котиків мріють про те, щоб можна було знову відчувати себе нормальними, бути незалежними, вільними від 
уживання. Й ніхто із тих, кому вдалося вирватися із залежності, не згадує своє минуле, пов’язане з наркотиком 
чи алкоголем з радістю, з любов’ю чи ніжністю. Ніхто не хоче повертатися до вживання».

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ тренер запитує:

«Як ви думаєте, скільки відсотків залежних людей повертаються знову до нормального життя, звільняючись від 
залежності?»

Вислухавши відповіді учасників, тренер продовжує: 

«Менше 10%! Також тут потрібно розуміти, що 10% – це ті люди, які готові були чути, розуміти та докладати 
неймовірних зусиль для того, щоб подолати хворобу. Можна порівняти життя наркозалежних людей з еска-
латором, який рухається вниз… Людина, яка вживає вперше наркотичну речовину, ступає на цей ескалатор і 
рухається однозначно тільки донизу. Повернути назад можна у будь-якому разі, але чим раніше, тим простіше 
зійти нагору.

На сьогоднішньому занятті ми познайомимося та розглянемо питання здоров’я та способу життя». 

2. Вправа на знайомство «Дерево»

МЕТА:  познайомитися з учасниками, налагодити позитивну атмосферу в групі, сприяти більш тісній взаємодії 
між учасниками тренінгу.

ЧАС: 20 хв.

РЕСУРСИ: кулькові ручки, бейджі та зошити або Додаток 1.1 для кожного учасника, маркери.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер роздає всім ручки та спеціальні зошити для учасників, просить їх підписати та ого-
лошує алгоритм дій:

«Відкрийте ваші зошити на сторінці 10. Розгляньте уважно кожну зображену на малюнку людину. Оберіть ту з 
них, яка розміщена саме там, де зараз, на вашу думку, й ви. Обведіть її. На виконання завдання у вас 3 хвилини».

Після того, як час вийшов, тренер просить учасників по черзі представитися: 

1. Назвати своє ім’я.

2. Показати, де знайшли «себе» на малюнку.

3. Прокоментувати, чому саме це місце визначили як своє.

До уваги тренера!

Тренер разом із учасниками виконує завдання та презентує його групі.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер роздає всім учасникам маркери та бейджі, просить їх розбірливо підписати та надіти. 

До уваги тренера!

Тренер разом із учасниками підписує свій бейдж і також надіває його.

В кінці кожної зустрічі учасники складають свої бейджі у спеціально відведене місце, а на початку наступ-
ного тренінгу знов надівають їх.
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3. Прийняття правил

МЕТА:  ознайомити учасників з правилами роботи, прийняти їх та створити умови для ефективної взаємодії 
під час тренінгу.

ЧАС: 20 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» із заздалегідь написаними правилами роботи, маркери.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників: 

«Щоби нам легко та комфортно було проводити час разом, ми повинні дотримуватися певних правил роботи. 
Спочатку нам необхідно з’ясувати:

• Що таке правила?

• Яку роль відіграють вони у нашому житті? Для чого вони нам потрібні?»

Тренер приймає відповіді учасників почергово до кожного запитання, після чого резюмує сказане:

«Правила – це система норм поведінки, яка допомагає людям успішно взаємодіяти, ефективно та максимально 
швидко досягати поставлених цілей. Тому на початку наших зустрічей ми маємо сформувати та прийняти список 
правил, за якими будемо працювати. Але вони дещо відрізняються від звичних для нас».

До уваги тренера!

При проведенні Програми в індивідуальному форматі прийняття правил рекомендовано проводити у вигля-
ді обговорення з учасником та подальшим записом напрацьованих правил на аркуші для фліпчарту.

Тренер закріплює плакат «Правила», пояснюючи кожний пункт.

Дотримуватися регламенту. Це правило означає, що всім учасникам необхідно приходити точно у призначений 
час, і це є головною умовою того, що заняття завершиться вчасно. На виконання завдань у групі ми теж мати-
мемо певний час, і його також необхідно дотримуватися.

Використовувати «Правило піднятої руки» дуже просте: коли ми хочемо висловитися – підіймаємо руку.

Бути добровільно активними передбачає, що ви можете, за бажанням, брати активну участь в обговоренні. Але 
це правило не стосується інших активностей, передбачених Програмою. Пам’ятайте: чим активніше ви залучені 
до роботи, тим більше корисного зможете отримати для себе, і час збігатиме швидше, коли ви зайняті справою.

Поважати інших – означає, що важливо звертатися одне до одного на ім’я, уважно слухати, коли говорить інший 
учасник/учасниця.

Спілкуватися без критики – означає утримування від зауважень та вказівок. Якщо ви маєте іншу думку, то просто 
підійміть руку та скажіть, що ви думаєте. Кожен має право висловитися, при цьому думки можуть мати розбіж-
ності, та це не означає, що хтось правий, а хтось ні. Це означає лише те, що скільки людей – стільки й думок.

Перевести телефони на «вібро». Усі ми маємо телефони та інші гаджети, але під час наших зустрічей необхідно 
переводити їх у беззвучний режим, щоби дзвінки не відволікали вас та інших під час тренінгу.

Використовувати «Я-висловлювання» – означає говорити від свого імені та уникати узагальнень. Наприклад: «Я 
вважаю, що це має бути так…», замість «Усі так думають». 

Ось такі правила я пропоную. Можливо, є ще правила, які не були озвучені, але також можуть допомогти нам у 
роботі».

Тренер приймає відповіді учасників та продовжує:

«Коли всі правила озвучені та зрозумілі, пропоную затвердити їх підписами у ваших робочих зошитах на стор. 11». 

Тренер розміщує список на видному місці, але так, щоб він не заважав подальшій роботі, коментуючи:

«Цих правил ми будемо дотримуватись упродовж всіх наших зустрічей, вони завжди знаходитимуться на видно-
му місці, щоб кожен міг пригадати їх».
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До уваги тренера!

Необхідно заздалегідь написати список правил великими друкованими літерами, щоби кожен учасник, си-
дячи на своєму місці, зміг прочитати їх.

Не бажано нумерувати список, оскільки нумерація часто передбачає ранжування. У нашому випадку всі 
правила рівноправні, і неможливо визначити, яке з них головне.

Закріпити правила можна на вільній стіні приміщення за допомогою паперового/малярного скотчу (він не 
залишає слідів та не псує стін).

4. Вправа «Фактори впливу на здоров’я» 

МЕТА: визначити, що основна відповідальність підлітків за їхнє здоров’я лежить на них.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: діаграма «Фактори, що впливають на життя та здоров’я людини» (Додаток 1.2), аркуші для фліпчарту, 
маркери.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ вправи тренер нагадує визначення поняття «здоров’я» Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ): 

«Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб 
і фізичних вад. Це визначення ще раз підкреслює, що здоров`я людини не обмежено суто медичним підходом, 
який визначає здоров`я як відсутність хвороби».

На ДРУГОМУ ЕТАПІ вправи тренер запитує в учасників:

«Як ви вважаєте, від чого залежить наше здоров’я?» 

Всі відповіді учасників тренер записує на аркуші для фліпчарту. 

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ після того, як відповіді будуть озвучені, тренер групує всі названі фактори у 4 категорії: 
спадковість, екологія, рівень медичного обслуговування, спосіб життя, після чого просить учасників визначити 
(висловити свої здогадки) у відсотках вірогідного впливу кожного з факторів на життя та здоров’я людини.

На ЧЕТВЕРТОМУ ЕТАПІ тренер наводить дані ВООЗ щодо впливу визначених факторів на життя та здоров’я людини:

• від спадковості здоров’я залежить на 20%;

• від екології – на 20%;

• від рівня медичної допомоги – на 10%;

• від способу життя – на 50%.
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До уваги тренера!

Тренер акцентує увагу учасників на тому, що саме від людини, її особистого ставлення до здоров’я та 
власної поведінки найбільше залежить її здоров’я та самопочуття. 

Тренеру варто детально обговорити з учасниками, який саме спосіб життя та поведінка сприяє покращен-
ню здоров’я, а який, навпаки, погіршує його, та наводить приклади. 

ФАКТОРИ, ЩО ПОЗИТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ (ЗСЖ): дотримання режиму дня; раціо-
нальне харчування; загартовування; заняття фізкультурою (спортом); хороші взаємини з оточуючими людьми.

ФАКТОРИ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗСЖ: емоційна і психічна напруженість у спілкуванні з оточую-
чими; шкідливі звички (порушення режиму праці та відпочинку, малорухливий спосіб життя, зокрема трива-
ле перебування за комп’ютером, вживання ПАР, безладні статеві стосунки, зміна партнерів та незахищений 
секс (без презерватива).

Важливо акцентувати увагу на ЗВИЧКАХ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗБЕРЕЖЕННЮ І ЗМІЦНЕННЮ ЗДОРОВ’Я:

• жити в режимі рухової активності;

• слідувати правилам гігієни і харчування;

• дотримуватися режиму праці та відпочинку;

• мати оптимістичний настрій, рухатися шляхом зміцнення здоров’я;

• запобігати вживанню ПАР;

• ставити перед собою досяжні цілі, не перебільшувати невдачі;

• радіти успіхам, оскільки успіх породжує успіх;

• чітко формулювати мету життя і мати психологічну витривалість;

• прагнути бути господарем свого життя;

• щодня отримувати від життя хоча б маленькі радощі;

• розвивати в собі почуття самоповаги й усвідомлення того, що ви не дарма живете, що всі завдан-
ня, які постають перед вами, ви взмозі вирішити і знаєте, як це зробити.

5. Вправа «Як розпорядитися своїм життям» 

МЕТА:  наочно зобразити, як щоденний вибір впливає на життя. Акцентувати увагу на негативному впливі 
шкідливих звичок.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: зошити, ручки на кожного учасника, попередньо підготовлені записи на аркушах фліпчарту, Додаток 1.3.

Хід проведення

Тренер просить учасників відкрити зошити на сторінці 13 та продовжує:

«А зараз давайте зіграємо у гру «Як розпорядитися своїм життям».

У ваших зошитах ви бачите «монети», їх десять. Протягом кількох наступних хвилин так звані монети стануть 
для вас символічними грошима, тобто засобом купівлі певного товару. Через хвилину перед кожним постане 
вибір: втратити чи заощадити свої монети (в нашому випадку – втратити чи зберегти себе самого або частину 
себе). На продаж будуть виставлені різноманітні «товари» у парах. Правила гри не дозволяють купити обидва 
товари одночасно – тільки щось одне з пари або нічого. Якщо ви обрали товар, вартість якого 2 монети, то на 
двох монетах ви записуєте, що купили. Зрозуміло, що коли закінчаться ваші монети, то вже нічого не можна 
буде купити.

Всі покупки можна робити лише тоді, коли «товари» пропонуються на продаж. Не можна повернутися до по-
передньої пари, якщо на продаж уже виставлено наступну пару. Пропонується той «товар», який написаний на 
фліпчарті. Ціна кожного товару вказується в кількості монет, які покупцю треба віддати за нього».
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Тренер оголошує записи на фліпчарті:

До уваги тренера!

Необхідно підготувати заздалегідь картки з «товарами» так, щоб учасникам було видно лише ту пару това-
рів, продаж яких наразі оголошується, тобто кожна пара «товарів» має бути записана на окремому аркуші.

Якщо тренеру відомо про те, що учасники мають проблеми з уживанням ПАР, то карточку з товаром «мож-
ливість спробувати найдорожчий та модний наркотик» рекомендовано конкретизувати актуальними для 
споживачів видами ПАР (це треба уточнити заздалегідь). Наприклад: «можливість спробувати найдорожчий 
алкогольний коктейль», «можливість спробувати найдорожчий екстазі» або «можливість спробувати най-
дорожчу галандську марихуану» тощо. 

1) - чудова квартира (1 монета);

 - новий автомобіль на вибір (1 монета); 

 - можливість спробувати найдорожчий та/або «модний» наркотик/алкоголь (0 монет, безкоштовно);

!!! Якщо хтось обрав наркотик/алкоголь, то після кожної з подальших пар вибору, зобов’язаний закрес-
лювати додатково по одній монеті, оскільки кожен наркотик/алкоголь має свою ціну. Але цю інформа-
цію «покупець» отримує лише після того, як зробить свій вибір.

2)  - повністю оплачена поїздка на канікулах терміном на один місяць у будь-яку країну світу разом із другом/
подругою (2 монети);

  - гарантія того, що людина, з якою тобі хотілося б дружити, обов’язково подружиться з тобою в недалекому 
майбутньому (2 монети);

3) - стати найпопулярнішою людиною серед своїх товаришів терміном на два роки (1 монета);

 - мати одного справжнього друга (2 монети); 

4) - здобути престижну вищу освіту (2 монети);

 - заснувати прибуткову компанію (2 монети); 

5) - мати здорову сім’ю (3 монети);

 - здобути всесвітню славу (3 монети);

!!! Після завершення вибору з цієї пари тренер оголошує: ті, хто обрав здорову сім’ю, можуть домалюва-
ти 2 монети у своїх зошитах як винагороду.

6) - можливість змінити якусь одну рису зовнішності (1 монета);

 - відчуття задоволення протягом усього життя (2 монети);

 - можливість спробувати найдорожчий та/або «модний» наркотик/алкоголь (0 монет). 

!!! Якщо учасник обирає наркотик/алкоголь, то закреслює всі свої монети. Ось така ціна цієї спроби… Цю 
інформацію він отримує лише після того, як зробив вибір.

7) - п’ять років безтурботного життя (2 монети);

 - любов та повага найдорожчих для тебе людей (2 монети);

!!! Той, хто обрав п’ять років насолоди, повинен додатково сплатити одну монету (за певні речі ми маємо 
платити більше, ніж здається спочатку).

8) - чиста совість (2 монети);

 - здатність досягти успіху у тій сфері, де найбільше цього прагнеш (2 монети);
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9) - зробити диво для того, кого любиш (2 монети);

 - можливість прожити все заново (або повторити одну подію з власного життя) (2 монети);

10) - сім додаткових років життя (3 монети);

 - безболісна смерть, коли настане час (3 монети).

«Наші торги завершені, перегляньте ще раз свої покупки і дайте відповіді на запитання».

Запитання для обговорення:

• Чи залишились у когось невикористані монети? Як ви думаєте, що вони символізують?

• Яка покупка подобається вам понад усе?

• Чи шкодуєте ви, що не зробили якусь покупку?

• Чи хотілося б вам змінити деякі правила гри?

• Як ви вважаєте, чому наркотик/алкоголь пропонують безкоштовно?

• Якщо першою покупкою був би наркотик/алкоголь, чи змогли б ви обирати далі інші товари? За якої 
умови?

До уваги тренера!

Наприкінці важливо дійти такого висновку: ПРАВИЛА ГРИ МОЖНА ЗМІНИТИ, АЛЕ ЖИТТЯ – ЦЕ НЕ ГРА. Не 
відмінити вже зроблений вибір. Не скасувати прийняте у минулому рішення. Не охопити абсолютно все. Не 
скористатися кожною можливістю. Не передбачити, які можливості будуть у вас через тиждень або через 
рік. Вам завжди бракуватиме часу, варіантів вибору, грошей, можливостей тощо. Ви повинні будете платити 
за кожен свій вибір у житті, і часто ця плата буде перевищувати ваші сподівання. Одного разу, спробував-
ши наркотик чи зробивши вибір зловживати алкоголем, ми будемо змушені розраховуватися за нього все 
життя.

Наш вибір залежить від того, що насправді є цінним для нас.

Важливо усвідомлювати, що вибір, зроблений сьогодні, може вплинути на все життя.

6. Вправа «Скріпка» 

МЕТА: наочно проілюструвати незворотність змін у разі погіршення здоров’я.

ЧАС: 5 хв.

РЕСУРСИ: скріпки для кожного учасника.

Хід проведення

Тренер роздає кожному учаснику звичайну канцелярську скріпку та подає таку інформацію: 

«У кожного в руках є по одній скріпці, і ваше завдання – розігнути її». 

Коли майже вся група виконала завдання – дайте наступну установку: 

«А тепер спробуйте повернути скріпку до її звичайного стану».

Запитання для обговорення:

• Чи вдалося вам повернути скріпку до її звичайного стану?

• Як ви вважаєте, чи можна скріпку порівняти зі здоров’ям? Чому?

• Що роблять наркотики з нашою «скріпкою»?

Коли група виконала завдання, тренер підбиває підсумки, проводячи паралель зі здоров’ям:

«Як видно з експерименту, відновити первинний вигляд скріпки неможливо. Так само і зі здоров’ям людини. Якщо 
його втрачають через невдалий вибір способу життя або вже сформовані негативні звички, то, навіть користу-
ючись найсучаснішими методами та засобами медицини, не завжди можна відновитися без будь-яких наслідків 
для здоров’я. Зберегти його легше, ніж відновити».
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До уваги тренера!

У декого скріпка може зламатися під час виконання вправи. Не слід замінювати її, натомість під час Підве-
дення підсумків треба наголосити, що бувають експерименти, зокрема з наркотиками, які призводять і до 
летальних випадків.

7. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наприкінці кожної зустрічі ви будете отримувати домашнє завдання. Воно не таке, до якого ви звикли, напри-
клад, у школі. Пам’ятаєте, на початку заняття ми з вами говорили про те, чим відрізняється тренінг від інших 
навчальних процесів? Все, про що ми будемо дізнаватися під час наших зустрічей, матиме практичний характер.

Отже, я пропоную вам до наступної зустрічі у ваших зошитах на сторінці 14 зафіксувати дії, які руйнують ваше 
здоров’я (розгинають вашу «скріпку»), та ті, що зміцнюють його».

Що я роблю для зміцнення здоров’я Які мої дії можуть завдати шкоди здров’ю?

Далі тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них 
виникли.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім за роботу.
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Додаток 1.1
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Додаток 1.3 

Картки до вправи «Як розпорядитися своїм життям»

ЧУДОВА КВАРТИРА НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ НА ВИБІР

ПОВНІСТЮ ОПЛАЧЕНА ПОЇЗДКА НА КАНІКУЛИ 
ТЕРМІНОМ НА ОДИН МІСЯЦЬ У БУДЬ-ЯКУ КРАЇНУ 
СВІТУ РАЗОМ ІЗ ДРУГОМ/ПОДРУГОЮ

ГАРАНТІЯ ТОГО, ЩО ЛЮДИНА, 
З ЯКОЮ ТОБІ ХОТІЛОСЯ Б ДРУЖИТИ, 
ОБОВ’ЯЗКОВО ПОДРУЖИТЬСЯ З ТОБОЮ 
В НЕДАЛЕКОМУ МАЙБУТНЬОМУ

СТАТИ НАЙПОПУЛЯРНІШОЮ ЛЮДИНОЮ СЕРЕД СВОЇХ 
ТОВАРИШІВ ТЕРМІНОМ НА ДВА РОКИ

МАТИ ОДНОГО СПРАВЖНЬОГО ДРУГА

ЗАСНУВАТИ ПРИБУТКОВУ КОМПАНІЮ ЗДОБУТИ ПРЕСТИЖНУ ВИЩУ ОСВІТУ

ЗДОБУТИ ВСЕСВІТНЮ СЛАВУ МАТИ ЗДОРОВУ СІМ’Ю

ВІДЧУВАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ 
ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ

МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНИТИ ЯКУСЬ ОДНУ РИСУ 
ЗОВНІШНОСТІ

ЛЮБОВ ТА ПОВАГА НАЙДОРОЖЧИХ 
ДЛЯ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ

П’ЯТЬ РОКІВ БЕЗТУРБОТНОГО ЖИТТЯ

ЗДАТНІСТЬ ДОСЯГТИ УСПІХУ У ТІЙ СФЕРІ, 
ДЕ НАЙБІЛЬШЕ ЦЬОГО ПРАГНЕШ

ЧИСТА СОВІСТЬ

МОЖЛИВІСТЬ ПРОЖИТИ ВСЕ ЗАНОВО (АБО 
ПОВТОРИТИ ОДНУ ПОДІЮ З ВЛАСНОГО ЖИТТЯ)

ЗРОБИТИ ДИВО ДЛЯ ТОГО, КОГО ЛЮБИШ

БЕЗБОЛІСНА СМЕРТЬ, КОЛИ НАСТАНЕ ЧАС СІМ ДОДАТКОВИХ РОКІВ ЖИТТЯ

МОЖЛИВІСТЬ СПРОБУВАТИ НАЙДОРОЖЧИЙ 
ТА/АБО «МОДНИЙ» НАРКОТИК

МОЖЛИВІСТЬ СПРОБУВАТИ НАЙДОРОЖЧИЙ 
ТА/АБО «МОДНИЙ» НАРКОТИК

МОЖЛИВІСТЬ СПРОБУВАТИ НАЙДОРОЖЧИЙ 
АЛКОГОЛЬНИЙ КОКТЕЙЛЬ

МОЖЛИВІСТЬ СПРОБУВАТИ НАЙДОРОЖЧУ 
ГАЛАНДСЬКУ МАРИХУАНУ
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50%

Спосіб життя

Спадковість

Екологія

Рівень медичної
допомоги

10%

20%

20%

Додаток 1.2
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Заняття 2. Що таке залежність

МЕТА: ознайомити з процесом формування залежності та стратегіями, які сприяють саморегуляції.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Найбільше мені подобається…» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (10 хв) 

6. Інформаційне повідомлення «Як формується залежність» (20 хв)

7. Вправа «Піаніно» (25 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу в групі та налаштувати 
учасників на роботу.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту з написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників тренінгу, звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом сьогоднішнього заняття, 
анонсуючи зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора)! Рада (-ий) сьогодні всіх бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогодніш-
ній зустрічі ми поговоримо про залежність і про те, як вона формується».

2. Вправа на знайомство «Найбільше мені подобається…»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу в групі.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

Тренер просить учасників по черзі представитися та продовжити речення «Найбільше мені подобається…», наз-
вавши якусь улюблену справу.

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити його ключові моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та відповісти на запропоновані ним запи-
тання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Від чого залежить наше життя?

• Який фактор найбільше впливає на наше здоров’я?
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До уваги тренера!

Тренер спонукає учасників до відповідей на запитання з метою їхнього активного долучення до роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з опрацьованими раніше правилами).

Хід проведення

Тренер звертає увагу учасників на плакат з правилами, повторює їх та наголошує на важливості дотримання.

Тренер обов’язково наголошує на тому, що всі правила залишаються в силі, що ми їх дотримуємося, адже вони 
допомагають ефективніше побудувати робочий процес.

Запитання для обговорення:

• Яке правило з огляду на досвід попереднього заняття ви можете зазначити як головне? (бажано дійти 
висновку про те, що всі правила важливі)

• З дотриманням яких правил у нашої групи не виникало проблем?

• Дотримання якого правила/правил варто покращити?

• Чи складно дотримуватися правил? Чому? 

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали на минулому занятті.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення:

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер просить учасників пригадати, яке домашнє завдання вони отримали наприкінці ми-
нулого заняття, та цікавиться в них, чи виконали його. Далі тренер демонструє намальовану заздалегідь шкалу 
виконання домашнього завдання:

• Не було думок стосовно домашнього завдання – 0 балів.

• Думав (-ла) про це – 1 бал.

• Я спробував (-ла) щось зробити – від 2 до 7 балів.

• Я спробував (-ла) щось зробити і мав (-ла) успіх у цьому – 10 балів.

Кожному з учасників пропонується подумати про те, на якій саме позиції за шкалою він/вона. По колу тренер 
цікавиться, на якому етапі виконання домашнього завдання перебуває кожен та скільки балів сам собі виставляє. 
Після того, як учасник зробить свій вибір, необхідно уточнити, чому саме ця позиція була обрана, про що саме 
думав учасник, що конкретно робив, що спробував зробити та чому в нього/неї щось не вийшло. 

Запитання для обговорення:

• Чи просто було визначити саме ті дії, які розгинають вашу «скріпку»?

• Чи просто було визначити саме ті дії, які зміцнюють «скріпку»?

• Чи є ті дії, стосовно яких ви не могли визначити, чи шкодять вони вашому здоров’ю, чи навпаки – під-
тримують його?

• Чим важливе було це завдання? Чому? 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Перегляньте ваш перелік дій та визначте, від чого ви можете відмовитися сьогодні (тренер приймає відповіді всіх 
бажаючих). А від чого вам складно відмовитися? Чому?»
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До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто докоряти їм у присутності 
групи. Необхідно залучити всіх до обговорення, після чого попросити їх зафіксувати свій список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку особам, які не підготували домашнього завдання, 
нагадати, що на наступну зустріч необхідно виконати і попереднє, і нове, отримане сьогодні.

Якщо домашнє завдання не виконали всі учасники, його слід виконати в ході даної вправи на тренінгу.

6. Інформаційне повідомлення «Як формується залежність» 

МЕТА: повідомити про етапи формування залежності.

ЧАС: 20 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту, маркери.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників і водночас на фліпчарті схематично ілюструє сказане:

«Отже, що таке ПАР? Це – хімічні речовини, більшість з яких належить до токсинів, тобто отрут, що, спричиня-
ючи отруєння, доводять людину до стану сп’яніння, під час якого виникає велика кількість нових відчуттів. ПАР 
вживають усіма можливими способами: від куріння до ін’єкцій. Вони переважно спричиняють надзвичайно сильну 
фізичну та психологічну залежність. Людина, яка хоч раз їх спробувала, відчуває постійне бажання вживати їх 
знову. Коли запускається механізм залежності, тоді людина ні про що інше, крім наркотика чи алкоголю, не 
може й думати. ПАР спричиняють безліч хвороб і часто стають причиною нещасних випадків, а практично всі дії 
з наркотиками тягнуть за собою кримінальну відповідальність і покарання. 

Спробуймо з’ясувати, як виникає залежність (тренер малює етапи формування залежності, рис. 3). Процес фор-
мування залежності завжди має однаковий перебіг, і неважливо, від чого вона формується – від наркотичних 
речовин чи, наприклад, від комп’ютера…

Коли ми з вами приходимо у цей світ, ми ще не вживали ніяких ліків, наркотиків, алкоголю. У такому стані ми 
проживаємо до деякого періоду – до першої спроби, яка зазвичай диктується нашим середовищем – батьками, 
друзями, суспільством в цілому. Це й є та соціальна залежність, про яку ми з вами говорили раніше. Вона – най-
більш суттєвий чинник початку вживаня речовин, що абсолютно несумісні з її біологічною природою. Зазвичай 
це трапляється у вашому віці (можливо, трохи раніше чи пізніше). 

Тут є різні варіанти розвитку подій: 

А) людині може не сподобатись та ПАР, яку вона спробувала, й вона більше не вживатиме даної речовини (хоча, 
можливо, спробує іншу);

Б) людина припинить вживати будь-які речовини; 

В) зупиниться на тій речовині, яку спробувала, і буде продовжувати вживати її все частіше. 

Цей етап називається етапом пошуку і спроб. Закінчується він саме тоді, коли людина зупиняється на одній або 
декількох речовинах і вживає їх постійно. 

Через деякий час постійного вживання настає етап психологічної залежності. Він характеризується тим, що в 
людини, на відміну від попереднього етапу, виникає потреба постійного вживання певної речовини. Ця потреба 
спостерігається виключно на емоційному рівні – людина не зможе досягти бажаного настрою, якщо не отримає 
вчасно дозу наркотика. 

Проте кожна наступна доза вже не така приємна, як перша, і з кожним разом для досягнення потрібного стану людина 
вживатиме все більше й більше. Це поступово призведе до переходу на третій етап – етап фізичної залежності. Людина 
не може нормально спати, нормально їсти, працювати, думати чи навіть пересуватись, якщо не отримає відповідної дози. 

Останнім етапом, до якого більшість залежних фізично не доживають, є повна деградація. На цьому етапі від-
бувається повна розумова, емоційна та фізична деформація, внаслідок чого зменшується толерантність. На цій 
стадії організм уже не здатен боротися з речовиною, тому для сп’яніння потребує досить невеликої дози. Частка 
тих, хто виліковується на цій стадії, фактично нульова. Залежність як справжня хвороба викрадає усе, що було 
в житті людини, і призводить до смерті».

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер відповідає на запитання, що виникли після його розповіді, та просить учасників зафік-
сувати етапи формування залежності у своїх зошитах на сторінці 17.
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Рис. 3. Процес формування залежності

IV. ДеградаціяЧас

То
ле

нр
ан

тн
іс

ть

IV

IІІ. Етап
 фізичної
 залежності

IІ. Етап
 психологічної
 залежності

I

II III

I. Етап
 пошуку
 в спроб

90%

алкоголь
сигарети
наркотики10%

До уваги тренера!

Працюючи з групою дівчат, тренеру важливо наголосити, що у дівчат стрімкіше розвивається узалежнення 
від ПАР та наслідки вживання несуть для здоров’я дівчат дуже загрозливий характер.

До уваги тренера!

Якщо залишиться час, тренер може надати інформацію про етапи лікування залежності.

ПЕРШИЙ ЕТАП – виведення з організму психоактивної речовини. Він називається детоксикаційний. Його 
метою є видалення ворожого для організму елементу вже засвоєного органами, а також того, що не встиг 
проникнути в усі тканини і клітини. Особливо це стосується передозування наркотичними речовинами. Під-
тримка життєво необхідних функцій організму теж важлива складова цього етапу – кровообіг, водно-е-
лектролітний баланс, дихання та ін. Але найголовне – позбавлення людини можливості вживати ПАР. До 
вирішення даної проблеми є два підходи: 1) поступове припинення вживання; 2) різке припинення вживання. 
Люди бояться цього етапу. За їхнім уявленням так звана «ломка» (або «похмілля» у контексті алкоголю) – 
це найстрашніше, що очікує на них у процесі лікування залежності. Проте вони помиляються. Страшніше – 
попереду.

Фізична залежність в типових та неускладнених залежністю випадках зникає, як правило, протягом кількох 
тижнів або місяців. Цього не можна сказати про психологічну залежність. Вона зберігається роками й іноді 
триває все життя. Основні лікувальні заходи спрямовані саме на боротьбу із психологічною залежністю.

ДРУГИЙ ЕТАП – позбавлення наслідків впливу на організм ПАР. На даному етапі лікування спрямоване на від-
новлення фізичних сил та функцій організму настільки, наскільки це можливо. Потрібно пам’ятати, що ПАР 
дуже швидко руйнує організм людини. Людина зі «стажем» вживання – це людина з «букетом» різноманіт
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них захворювань, починаючи з тих, що передаються статевим шляхом, запалень судин, порушень у роботі 
внутрішніх органів (печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту), і завершуючи вірусними гепатитами та 
ВІЛ-інфекцією. Особливо це стосується вживання наркотиків ін’єкційним шляхом.

ТРЕТІЙ ЕТАП лікування найскладніший. Його заходи спрямовані на подолання психологічної залежності та 
формування негативного ставлення до вживання ПАР. Медикаментозні препарати безсилі перед вирішенням 
цієї проблеми. Тут дуже важливо тісне співробітництво між споживачем, лікарем, психологом і родичами 
споживача. Потрібно виробити у людини чітке розуміння того, що «нарко-/алкозалежність – це хвороба з 
патологічною пристрастю до вживання ПАР, з якою доведеться боротися тривалий час». Для цього існують 
програми «12 кроків», відвідуючи які людина спілкується з тими, хто має подібний досвід і, як ніхто інший, 
розуміє її переживання та може дати слушну пораду. Головне завдання Програми «12 кроків» - зміна вну-
трішнього світу, правильна розстановка пріоритетів, повернення людини до нормального життя та звичай-
них людських цінностей. Це свого роду реабілітаційна Програма, але своєрідними «лікарями» стають люди, 
які мають (-ли) проблеми зі вживанням ПАР.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП – соціальна реабілітація. Мета цього етапу полягає в тому, щоб повернути людей до су-
спільного життя, до сім’ї, роботи, друзів (якщо такі ще залишилися). Тут важливу роль відіграють родичі і 
близьке оточення. Перебуваючи поруч, вони повинні підтримати того, хто має проблеми з уживанням ПАР. 
Дуже важливо не допустити їхнього зриву і повернення до вживання наркотиків, бо це – найкоротший 
шлях до забуття, відходу від вирішення всіх проблем, до залежності. 

Як бачите, етапи лікування залежності представлені дуже чітко й ясно. Здавалося б, усе просто. Але ні, 
залежність від ПАР – це велика біда сучасного суспільства, і наодинці здолати її неможливо. Знайте, що ви 
завжди можете звернутися по допомогу до фахівців.

Тренер повинен мати перевірену інформацію про місцеві реабілітаційні центри, лікарні, спільноти тощо, їх 
адреси, телефони та послуги, які вони надають. 

Запитання для обговорення:

• Як ви вважаєте, від чого залежить, вживатиме людина ПАР чи ні?

• Яким чином можна не піддаватися впливу оточуючих, які провокують вас до вживання ПАР?

• Що потрібно робити, аби не виникло бажання вживати ПАР?

7. Вправа «Піаніно» 

МЕТА:  створити можливість для роздумів про сутність проблеми наркозалежності; спонукати учасників до 
міркувань про причини вживання наркотиків, а також про варіанти способів саморегуляції.

ЧАС: 25 хв.

РЕСУРСИ: вузькі довгі аркуші паперу білого та червоного кольорів для імітування клавіш піаніно.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників: 

«Подумайте і згадайте, будь ласка, що ви робите, коли у вас погане самопочуття або стрес? Як ви долаєте такий 
стан? Назвіть свої способи».

У момент, коли учасники називають свої способи подолання поганого стану, тренер записує кожен спосіб на 
окремому продовгуватому аркуші паперу й викладає їх на столі (підлозі, вішає на аркуші фліпчарту) подібно до 
клавіш піаніно (позитивні – білого, негативні – червоного кольору). 

Наприкінці тренер пропонує варіанти відповідей, які не були названі.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер наголошує: 

«Отже, в нашій групі діють такі способи (зачитує написане на «клавішах піаніно» і робить особливий наголос на 
таких відповідях, як алкоголь, наркотики, солодощі, комп’ютер, агресія тощо). 

У кожної людини є свої способи подолати погане самопочуття чи стрес. У когось їх багато, у когось мало. Як 
вам здається, що краще – мати багато чи мало таких «клавіш»? Наприклад, в однієї людини десять клавіш, а в 
іншої – лише три. 

Правильно, краще, коли таких «клавіш» багато. Це означає, що людина знає різні способи подоланя поганого 
самопочуття і використовує їх залежно від ситуації. Наприклад, в одній ситуації можна поплакати, в іншій треба 
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добряче подумати, в третій потрібно звернутися по допомогу тощо. А якщо в людини є лише одна «клавіша»? 
Тоді в кожній ситуації вона діятиме однаково, бо інакше вона просто не вміє. 

А якщо ця «клавіша» – наркотики чи алкоголь? Тоді у людини через певний час виникає залежність від ПАР». 

Запитання для обговорення: 

• Яка кількість «клавіш» у вас?

• Які думки й відчуття з цього приводу? 

• Що треба робити для збільшення кількості «клавіш»?

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, і настає час для пояснення домашнього завдання.

До наступної зустрічі вам необхідно створити власне «піаніно». Запишіть усі способи, за допомогою яких ви 
долаєте стрес або покращуєте поганий настрій. Позначте всі «клавіші», які не викликають залежності або не 
призводять до ризиків потрапити у конфлікт із законом. Домашнє завдання ви знайдете на сторінці 18». 

Далі тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них 
виникли. 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім за роботу.
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Заняття 3. Причини та наслідки вживання психоактивних речовин

МЕТА:  сприяти відповідальному ставленню до прийняття рішень та усвідомленню наслідків власних дій; роз-
вивати правову грамотність.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Ми з тобою схожі тим, що…» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил ( 10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Вправа «Емоційна шкала та вплив ПАР на неї» (25 хв)

7. Вправа «Пошук фактів» (15 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налаштувати їх на роботу, налагодити позитивну атмосфе-
ру у групі. 

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту з написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників тренінгу, звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом заняття, анонсує зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора) всім! Рада (ий) сьогодні вас бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогод-
нішній зустрічі ми поговоримо про причини та наслідки вживання ПАР, зокрема, згадаємо про конфлікт із законом, 
що виникає внаслідок їх вживання».

2. Вправа на знайомство «Ми з тобою схожі тим, що…»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу в групі.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ учасники об’єднуються у дві команди. Кількість учасників в обох командах повинна бути 
однаковою.

До уваги тренера!

Якщо кількість учасників на тренінговому занятті непарна, то тренер приєднується до команди, в якій не 
вистачає учасника.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер просить команди утворити два кола: команда 1 – внутрішнє, команда 2 – зовнішнє.

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ учасники стають парами обличчям один до одного. За командою ведучого вони почергово 
завершують фразу «Ми з тобою схожі тим, що…» (наприклад: ми с тобою схожі тим, що живемо на планеті Зем-
ля, навчаємося в одному закладі тощо).

Після чого учасники зовнішнього кола роблять крок праворуч та зупиняються навпроти іншого учасника, який 
стоїть у внутрішньому колі.
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Так відбувається до тих пір, поки всі не зустрінуться і не обміняються фразою «Ми з тобою схожі тим, що…»

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити ключові моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані ним 
запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? Які вправи сподобалися?

• Які етапи формування залежності ви знаєте?

• Про що вправа «Піаніно»? Що символізували білі та червоні смуги?

До уваги тренера!

Тренеру варто спонукати учасників до відповіді на запитання з метою їхнього активного долученння до 
роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи. 

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали на минулому занятті.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників:

Запитання для обговорення:

• Чи просто було пригадати та записати всі способи подолання стресу або поганого настрою?

• Скільки «клавіш» у вас вийшло?

• Яких більше – білих чи червоних?

• Скільки з них не несуть загрози вашому здоров’ю та убезпечують вас від конфліктів із законом?

Можливо, хтось із вас пригадав такий спосіб, який не був озвучений під час минулої зустрічі? Якщо так, то назвіть 
його.
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До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто обговорювати це в групі. Не-
обхідно долучити всіх учасників до роботи, після чого попросити зафіксувати свій список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що на наступну зустріч необхідно викона-
ти і попереднє домашнє завдання, і нове, отримане сьогодні.

Якщо всі учасники не виконали домашнього завдання, його слід виконати під час тренінгу.

6. Вправа «Емоційна шкала та вплив ПАР на неї»

МЕТА:  навчити учасників вирізняти і розуміти власні емоційні стани, а також розглянути вплив емоційних 
станів на прийняття рішення про вживання наркотиків.

ЧАС: 25 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту, маркери, Додатки 3.1, 3.2.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер подає інформаційне повідомлення, представлене у Додатку 3.1.

Наприкінці цього етапу вимальовується «шкала емоційних тонів».

 4,0	 Ентузіазм

	 3,5	 Веселощі

	 3,3	 Сильна	зацікавленість

	 3,0	 Консерватизм

	 2,5	 Нудьга

	 2,0	 Антагонізм

	 1,5	 Гнів

	 1,1	 Прихована	ворожість

	 1,0	 Страх

	 0,5	 Горе

	 0,05	 Апатія

	 0	 Смерть

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер разом із учасниками визначає, як емоції впливають на вибір людини – вжити наркотик 
чи ні, та що відбувається з емоціями під впливом наркотиків. Матеріал інформаційного повідомлення поданий у 
Додатку 3.2.

На завершення вправи вимальовується таке зображення:
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Ентузіазм

Веселощі

Сильна зацікавленість

Консерватизм

Нудьга

Антагонізм

Гнів

Прихована ворожість

Страх

Горе

Апатія

Смерть0

До уваги тренера!

Відео з проведенням даної вправив можете переглянути за цим посиланням: https://www.youtube.com/
watch?v=eMfqLaxgo10 (лекція Марини Грибанової).

АПАТІЯ – симптом, що виражається в байдужості до подій навколо, у відсутності прагнення якоїсь діяльно-
сті. Супроводжується відсутністю зовнішніх емоційних проявів, зниженням вольової активності.

ГОРЕ – негативно забарвлений емоційний процес, пов’язаний із відчуттям об’єктивної або суб’єктивної 
втрати.

СТРАХ – внутрішній стан, обумовлений загрозою реального або уявного лиха.

ПРИХОВАНА ВОРОЖІСТЬ – непряме, завуальоване недоброзичливе ставлення. 

ГНІВ – негативно забарвлений афект, спрямований проти певної несправедливості, що супроводжується 
бажанням усунути її.

АНТАГОНІЗМ – суперництво, конкуренція, боротьба, протистояння, протиріччя.

НУДЬГА – вид негативно забарвленої емоції чи настрою; пасивний психічний стан, що характеризується 
зниженням активності, відсутністю інтересу до якоїсь діяльності, навколишнього світу та інших людей. 
Нудьга, на відміну від апатії, супроводжується дратівливістю і занепокоєнням.

КОНСЕРВАТИЗМ – ідеологічна прихильність традиційним цінностям і порядкам, соціальним або релігійним 
доктринам, дотримання певних поглядів. 

РАДІСТЬ – одна з основних позитивних емоцій людини, внутрішнє відчуття задоволення і щастя.

ЕНТУЗІАЗМ – позитивно забарвлена емоція, стан наснаги, а також бажання та вчинення активних дій для 
досягнення певних цілей під впливом цього настрою.
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7. Вправа «Пошук фактів»

МЕТА: поінформувати учасників про міфи, факти та деякі законодавчі обмеження стосовно ПАР .

ЧАС: 15 хв.

Хід заняття

Тренер пропонує учасникам пограти у гру «брейн-ринг» та обговорити низку питань. Для цього він об’єднує їх 
у міні-групи та зачитує запитання з варіантами відповідей із анкети. Підлітки мають коротко обговорити запро-
поноване та визначитися з правильною відповіддю. Потім плеснути в долоні, що є сигналом готової відповіді, та 
озвучити її. Якщо відповідь була не правильною або не повною, інша команда має можливість відповісти на це 
саме запитання або доповнити відповідь. Після цього – коментарі тренера.

До уваги тренера!

При проведенні Програми в індивідуальному форматі дану вправу рекомендовано проводити у вигляді об-
говорення з учасником.

1. НАЗВІТЬ, ЩО З НИЖЧЕНАЗВАНОГО СУПЕРЕЧИТЬ ЗАКОНАМ УКРАЇНИ:

• виготовлення наркотиків;

• залучення до вживання;

• розповсюдження наркотиків;

• вживання наркотиків;

• організація місця для виготовлення наркотиків (наприклад, варки);

• вирощування у себе на городі коноплі (марихуани);

• вирощування у себе на городі маку.

КОМЕНТАР ТРЕНЕРА:

Нормативно-правовими актами, що спрямовані на попередження поширення наркотиків в Україні та попереджен-
ня наркоманії, є Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів», 
Кримінальний кодекс України (КК), Кодекс України про адміністративні правопорушення. Цими документами пе-
редбачено також контроль немедичного вживання наркотичних і психотропних речовин. Деякі з них легально ви-
користовуються в медицині, але тільки за призначенням лікаря (наприклад, морфін, бупренорфін, транквілізатори). 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАСТАЄ ЗА:

• незаконне зберігання наркотиків, психотропних речовин чи їх аналогів;

• незаконне виробництво чи виготовлення наркотиків, психотропних речовин чи їх аналогів;

• незаконне перевезення чи пересилання наркотиків, психотропних речовин чи їх аналогів;

• незаконний збут наркотиків, психотропних речовин чи їх аналогів;

• посів або вирощування снодійного маку чи конопель;

• схиляння до вживання наркотиків, психотропних речовин чи їх аналогів;

• схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не є наркотиками, психотропними 
речовинами чи їх аналогами;

• незаконне публічне вживання наркотиків;

• незаконне введення наркотиків, психотропних речовин чи їх аналогів в організм іншої особи проти її волі;

• незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів 
з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних чи психотропних речовин;

• організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків, 
психотропних речовин чи їх аналогів.

Отже, лише безпосереднє вживання наркотика не карається законом. Однак, якщо людина не зможе довести, 
що знайдені у неї наркотики призначені тільки для її особистого споживання, її можуть притягнути до відпові-
дальності (за зберігання)».
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2. ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЯКЕ ПОКАРАННЯ ЗАГРОЖУЄ ОСОБІ ЗА ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛКУ, ВИГОТОВЛЕННЯ 
НАРКОТИКА:

• штраф;

• публічне вибачення;

• позбавлення волі (в’язниця) на 5 років.

КОМЕНТАР ТРЕНЕРА:

Види покарання за правопорушення, пов’язані з наркотиками, часто суворі. Вони різняться в залежності від типу пра-
вопорушення. Наприклад, відповідальність за незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, переве-
зення чи пересилання речовин без мети збуту менша, ніж за те ж саме з метою збуту. А ще залежать від виду та розмі-
рів цих речовин, повторності правопорушення чи попередньої змови групи осіб (в цьому разі покарання підсилюється). 

Приклади строків позбавлення волі:

• незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання речовин без 
мети збуту – до 3 років (повторно – від 2 до 5 років) – стаття 309 КК;

• незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання речовин 
з метою збуту – від 3 до 8 років (повторно – від 5 до 10 років з конфіскацією майна) – стаття 307 КК;

У деяких випадках особа, яка добровільно здала наркотики, психотропні речовини чи їх аналоги, і вказала дже-
рело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кри-
мінальної відповідальності за їх незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання – статті 307 і 309 КК. 

Вчинення злочину особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням 
наркотичних або інших одурманюючих засобів, обтяжує покарання – стаття 67 КК.

3. З ЯКОГО ВІКУ ДОЗВОЛЕНО КУПУВАТИ АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ?

• з 14 років;

• з 21 року;

• з 18 років.

• хлопцям – з 18, дівчатам – з 21;

• з дозволу батьків можна у будь-якому віці.

КОМЕНТАР ТРЕНЕРА:

Купувати алкогольні напої дозволено з 21 року.

4. ДО РЕЧОВИН, ЗА ЗБЕРІГАННЯ ЯКИХ МОЖЕ НАСТАТИ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВІДНОСЯТЬ:

• марихуану (коноплю);

• нікотин;

• кокаїн;

• каву;

• чай;

• алкоголь;

• героїн;

• клей.

КОМЕНТАР ТРЕНЕРА:

Марихуана (конопля), кокаїн, героїн можуть стати причиною кримінальної відповідальності особи. Наприклад, 
за незаконне вирощування, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання марихуани без мети збуту може 
загрожувати 3 роки (повторно – 5 років) позбавлення волі, а з метою збуту – 5 років (повторно – 10 років з кон-
фіскацією майна).

5. ЧИ МОЖНА ПОТРАПИТИ ЗА ГРАТИ, ЯКЩО ЗАЛУЧИТИ ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ ДИТИНУ (ОСОБУ ДО 18-ТИ 
РОКІВ)?

• Так 

• Ні

КОМЕНТАР ТРЕНЕРА:

Так, відповідальність настає за схиляння будь-якої людини до вживання наркотиків, психотропних речовин чи їх 
аналогів, а особливо – неповнолітньої. Окрім того, відповідальність також настає за схиляння неповнолітніх до 
вживання одурманюючих засобів, що не є наркотиками, психотропними речовинами чи їх аналогами.
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6. СПИРТНІ НАПОЇ ПРОДАЮТЬСЯ В МАГАЗИНАХ, ТОМУ ЇХ ВЖИВАННЯ НЕ ОБМЕЖЕНЕ ЗАКОНОМ:

• Так

• Ні 

КОМЕНТАР ТРЕНЕРА:

Ні, це не так. Купувати алкоголь можна лише особам, яким виповнився 21, рік і лише у ліцензованих закладах. 

Вживати алкоголь (в тому числі – пиво, слабоалкогольні напої, міцні напої) в громадських містах (на вулицях, на 
стадіонах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту тощо) заборонено законом (ст. 178 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення). Такі дії тягнуть за собою попередження або накладення штрафу. 

Водіям з ознаками вживання алкоголю заборонено керувати транспортними засобами. Їх можуть оштрафувати 
та позбавити права керування всіма видами транспортних засобів на строк від одного до двох років (ст. 130 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення). 

Продаж алкогольних напоїв, виготовлених вдома, заборонено. 

Збут, а також придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених напоїв є кримі-
нальним правопорушенням. 

Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння батьками неповнолітнього або іншими особами тягне за собою 
адміністративне покарання (ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення)».

7. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ НАСТАЄ З:

• 18 років;

• 14 років;

• 16 років;

• 21 року;

• коли людина отримає паспорт.

КОМЕНТАР ТРЕНЕРА:

Кримінальна відповідальність настає з 16 років, а в особливо тяжких випадках – з 14-ти років».

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, і настав час для домашнього завдання.

Отже, до наступної зустрічі вам необхідно подумати та записати, яким чином вживання ПАР може вплинути на 
людину. Наприклад, якщо розглядати здоров’я, то як уживання ПАР може відобразитися на ньому? (зниження 
імунітету, ураження печінки, тьмяна шкіра, каріозні зуби тощо). Дане завдання ви знайдете у своїх зошитах на 
сторінці 20». 
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Сім’я

Навчання/ 
робота

...

...

Здоров’я

Одно
літки

Фінанси

...

...

...

На НАСТУПНОМУ ЕТАПІ вашого завдання треба написати на силуеті людини, які органи/системи/частини тіла 
можуть зазнати наслідків уживання (зошит, сторінка 21).

Далі тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, наводить приклади та відповідає на запи-
тання, які у них виникли. 

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім за роботу.
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Додаток 3.1

Шкала емоційних тонів

Інформаційне повідомлення тренера:

«Хочу вас запитати: люди помиляються? (тренер вислуховує відповіді).

Кожен та кожна можуть помилитися, адже ми – люди. Але кожен та кожна здатен зробити так, щоби помиля-
тися якомога рідше. Є всього ДВІ ПРИЧИНИ, через які людина помиляється або приймає неправильні рішення, 
внаслідок яких може захворіти чи, наприклад, стати залежною.

ПЕРША ПРИЧИНА: брак інформації чи досвіду (людина може чогось не знати).

ДРУГА ПРИЧИНА: певний емоційний, душевний стан людини, її настрій.

Виявляється, що є стани, в яких людина робить помилки, а є такі, коли вона припускається помилок менше або 
взагалі їх уникає відповідно до своїх знань. Людина може мати дві, а то й три вищі освіти, прочитати велику кіль-
кість книжок, проводити час у бібліотеці, а вийде на вулицю – і потрапить у якусь прикру пригоду. Хтось про неї 
може сказати: не поталанило. Не буває такого, що не таланить, просто люди бувають у різних емоційних станах, 
іншими словами – у різному настрої. І зараз про ці стани/настрої/тони ми поговоримо детальніше.

Зараз я намалюю своєрідну шкалу [на фліпчарті тренер малює горизонтальну лінію]. Слово «шкала» всім зро-
зуміле? Одним із прикладів шкали є термометр для вимірювання температури тіла, повітря тощо. Наша шкала 
буде вимірювати наш настрій. Ось тут буде мінус, а тут буде плюс [тренер знизу малює знак «-», нагорі – «+»].

Починаємо знизу. Тут – нуль. Тобто гірше не буває. Що це може бути? [приймаються відповіді, доки не назвуть 
«СМЕРТЬ». Якщо група не дає такої відповіді, тренер називає її пояснює: «нічого людина не відчуває тільки тоді, 
коли померла». Знизу записує слово «Смерть»].

Наступний тон називається «АПАТІЯ» [записує вище за шкалою]. Апатія – це повна байдужість до всього. Лю-
дина не хоче ні їсти, ні спати, ні спілкуватися. Взагалі нічого не хоче й не може. Людина може опинитися в цьому 
стані з різних причин, наприклад, на її очах відбулося щось жахливе. Або ж інший варіант: ви йдете ввечері 
додому і біля магазину, у парку чи на лавках бачите таку картину: лежать люди в стані сп’яніння – у повному 
«вимкненні», отже – в повній апатії».

Запитання для обговорення:

• Як ви вважаєте, людина у цьому стані добре оцінює ситуацію?

• Швидко приймає рішення?

«У подальшому емоційному тоні ми всі буваємо з дитинства. Тон називається «ГОРЕ» [запишіть назву вище за 
шкалою]. До цого тону людина потрапляє з однієї єдиної причини – коли втрачає щось важливе для себе».

Запитання для обговорення:

• Наведіть приклади, коли людина відчувала цей тон?

• Якщо людина у стані горя, яка швидкість реакцій у неї? 

«Наступний тон спостерігати цікаво, бути в ньому – ні. Тон називається «СТРАХ» [запишіть назву вище за шка-
лою]. У тоні «страху» людина найчастіше робить дві основні речі:

1. Намагається якомога швидше залишити місце, що її налякало, або де її налякали. Якщо вона не може 
втекти, починають «бігати» її очі.

2. Коли не може говорити правду – обманює.

Наприклад, учень прогуляв уроки, і наступного дня його викликають до директора, а в кабінеті вже… батьки».

Запитання для обговорення:

• Що учень відчуває?

• Як він буде поводитися в цій ситуації?

«Дехто, почувши таке пояснення, посміхнеться і подумає: «Ось коли я брешу, то дивлюся прямо в очі, і мені це 
навіть подобається. Я спочатку довго придумую, що казатиму…». Цей емоційний тон також має свою назву – 
«ПРИХОВАНА ВОРОЖІСТЬ». Слово «ворожість» зрозуміле всім? 

«Ти мені не подобаєшся. Ненавиджу!» – це відкрита ворожість. Якщо людина мені не подобається, я не можу 
її терпіти поруч, але мені не хочеться, щоб вона мою ворожість помітила, то, відповідно, я буду її приховувати. 
Наприклад: «Щось у тебе взуття старомодне. Час нове купувати». Що криється за таким висловлюванням? 
Насправді одна людина іншій не подобається, і вона хоче її образити. Чи можна собі уявити людину, яка звер-
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тається до вас із таким запитанням: «Можна, я у тебе гаманець вкраду?» Тому саме у такому емоційному тоні 
часто скоюються правопорушення. 

Найбільш яскравим прикладом буде наступного стану раптова гра тренера – перейти раптом на крик і робити 
зауваження щодо дисципліни учасникам групи]: «Я не зрозумів (-ла), що це за шум? Ось ця група весь час зава-
жає мені й заважає!!! Скільки можна?! [потім знижує голос до звичайного]. Дякую вам за те, що ви це зробили. На 
кого б я ще підвищив (-ла) голос? Тон називається «ГНІВ» [запишіть назву на шкалі вище]».

Запитання для обговорення:

• Ви колись спостерігали такий стан?

• А самі ви в такому стані перебували?

• Може, хтось когось навіть бив?

«Ви колись спілкувалися з людиною, яка перебувала в цьому стані? Уявіть: іде людина у стані гніву, а ви її запи-
туєте: «Котра година?», а вона у відповідь: «Відчепись!!!» Людина навіть запитання не чує, вона – у стані напруги. 
А ви вже помітили, що цей тон активніший за інші. 

Наступний тон називається «АНТАГОНІЗМ» [дане слово необхідно проговорити по складах, щоб уникнути пере-
питувань у групі, та паралельно записати його на фліпчарті]. Це слово означає непогодження з усім запропо-
нованим. Наприклад: «Ідемо гуляти? – Ні!»; «Давай телевізор подивимося? – Який телевізор! Оцей?! Там нічого 
цікавого немає!»; «Доню, допоможи мамі помити посуд. – Ти що, мамо, у мене завтра сім… ні, вісім уроків! Коли 
мені посуд мити?!» У стані прихованої ворожості відповідь звучала би так: «Може, сама помиєш?» [проговорюючи 
цю фразу, тренер супроводжує її «натягнутою посмішкою]». 

Запитання для обговорення:

• Коли людина не погоджується з усім, що їй пропонують, чи може вона обрати правильне рішення? (ні)

«У будь-якому з названих станів людина може опинитися в певний момент свого життя. Було би ненормальним, 
якщо людину, наприклад, кривдять, а вона посміхається та радіє. Але в таких тонах перебувати постійно неможливо. 

Наступний стан (тон) ви самі назвете. У ньому людина не плаче [тренер вказує рукою на «горе»], вона не бігає, 
не боїться [вказує на «страх»], вона не завдає прикростей іншим [вказує на «приховану ворожість»], не кричить 
ні на кого й нікого не б’є [вказує на «гнів»], вона ні з ким не сперечається [вказує на «антагонізм»]. Вона взагалі 
нічого не робить у цьому тоні.

Наприклад: «Давай телевізор подивимося» – «Ні, не хочу», «Ходімо до магазину?» – «Ні!». 

[Група називає лінощі, байдужість …]. Все правильно. За нашою шкалою цей тон називається «НУДЬГА» [за-
пишіть на шкалі вище]. Це середина шкали. Все, що знаходиться нижче нудьги, називають «НЕВИЖИВАННЯ». 
У цьому тоні ми ще не можемо приймати правильних рішень. Не можемо адекватно спілкуватися з іншими, а 
відповідно – і мати справжніх друзів. Не можемо мати нормального життя.

Наступний тон – перший, що вище за «нудьгу». Це ще не дуже весело і не дуже круто, але він кращий за по-
передні. Він називається «КОНСЕРВАТИЗМ» [запишіть назву]. У цьому тоні людина не хоче нічого змінювати, але 
поганим його не назвеш. Його застосовують, коли ми, наприклад, приходимо на іспит або відповідаємо на занят-
ті/уроці. В такому тоні ми не кричимо, не сміємося. Ми офіційно про щось говоримо. Тобто є місця та умови, де 
ми маємо дотримуватися саме цього тону. Але перебувати в стані консерватизму означає стояти на місці. Життя 
триває Ви стоїте десь позаду. 

Наступний тон – «СИЛЬНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ». Приклад абсолютно простий – інтереси у всіх різні, але я впевне-
ний (-на), що бувають такі фільми, які цікаво подивитися всім. Є такі? Отже, уявіть, прийшли додому, увімкнули 
кіно, яке вам дуже подобається, а мама в цей час повернулася з роботи, приготувала вечерю і кличе вас. А а ви 
їй: – «Мамо, давай пізніше!», або «Мамо, а можна я тут їстиму?» Ви не можете «відірватися» від екрану, адже ви 
дуже зацікавлені тим, що на ньому відбувається. 

Наступний приклад: ви граєте на комп’ютері, проходите складний рівень і нічого навколо не помічаєте. Буває 
таке? Маю надію, що серед вас є люди, які перебувають у такому ж стані, коли читають книжки. 

Тепер опишу ситуацію, а ви визначите, в якому тоні людина. Уявіть: для школи закупили нові парти, а одному 
учневі днями батьки зробили скромний подарунок – маркер. І ось він сідає за останню парту (нову парту!), і цілий 
урок обмальовує її так, як йому подобається».

Запитання для обговорення:

• В якому тоні він перебуває? (діти зазвичай кажуть, що це – сильна зацікавленість).

• Невже це сильна зацікавленість? Невже він не знає, що псуючи майно, завдає шкоди?

• Чи, може, він на уроці підведе руку і покличе вчителя, щоб той подивився, який гарний малюнок на парті?

• То ж який це емоційний тон? (приймає відповіді учасників доти, поки вони не назвуть вірний тон «При-
хована ворожість»).
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«Наступний тон називається «РАДІСТЬ», і він вам знайомий. Наведу маленький приклад: ідуть дві дівчини зимою 
на високих підборах, одна підвертає ногу і каже «ой, боляче», а друга в цей час починає сміятися. Що це за 
стан? [зазвичай діти називають «радість»]. Але це не радість, це знову тут [вказує на «приховану ворожість»]. 
«Радість» – це коли весело обом. 

Ми дійшли до верхівки нашої шкали – «ЕНТУЗІАЗМ» [запишіть вгорі назву]. З «ентузіазмом» все просто – це 
коли людина відчуває найвищий підйом. Наприклад: хтось із вас вигравав колись командні спортивні змагання? 
Згадайте, що відчували. Або ви цілу годину витратили на розв’язання складної задачі, і ось, нарешті, вам це 
вдалося. Самостійно! Або ви отримали на день народження ті подарунки, які дуже хотіли? Оцей підйом настрою 
і називається «ентузіазмом».

Запитання для обговорення:

• Чи зрозумілі вам всі названі мною емоційні стани (тони)?

• Подумайте та скажіть, в якому емоційному стані ви перебуваєте найчастіше?
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Додаток 3.2

Вплив наркотиків на емоції

«А тепер давайте поговоримо про те, як наші емоційні стани можуть бути пов’язані з рішенням про вживання 
наркотиків.

Які є думки з цього приводу?»

Тренер вислуховує відповіді учасників та продовжує:

«Скажіть, чи може людина у стані «ентузіазму» подумати: «Може, почати вживати наркотики?». Якщо у групі 
хтось сказав «так», не пропускайте це повз вашої уваги. Запитайте, що мав на думці учасник, коли давав таку 
відповідь. Може бути, що він пожартував або подумав про варіант святкування якогось успіху (традиційне «об-
мити» перемогу). У такому разі наведіть приклад: «Уявіть, що дитина грає в пісочниці, в неї щось не виходить, і 
вона, звісно, починає засмучуватися. Ви бачили ображених дітей? І тут мама відкриває їй таємницю «пасочки» 
и показує, що необхідно до пісочка додати води, і тоді пасочки ліпляться! Дитина робить, як мама показала, і в 
неї виходить. ВАУ! «Обмити!». Ви уявляєте, що дитина 2-х років думає про те, як «обмити»? Яка ж наступна дія? 
[почекати відповіді групи]. Так, вона захоче зробити ще одну, і ще одну, а потім почне ускладнювати завдання. 
Буде щось будувати з них, викладати одну на одну тощо. Отже, вона ставитиме собі нові цілі.

Якщо у вас перша думка «обмити», то ви не в «ентузіазмі», ви незрозуміло де… [показує рукою на нижню частину 
шкали].

«Радість». Ви дивитеся кінокомедію, у вас вже навіть живіт болить від сміху, вам весело. У цей момент чи може 
з’явитися бажання почати приймати наркотики? 

«Сильна зацікавленість». Ви зацікавилися комп’ютерною грою, книгою, спортом, чим завгодно! Чи в цей момент 
виникає думка про наркотики?

«Консерватизм». Ви нічого не хочете змінювати. Все буде, як учора, і це вас влаштовує. Чи почне людина вживати 
в такому разі?

«Нудьга». Людина не береться щось робити, вона не знає, куди себе подіти. Вона може почати вживати нарко-
тики або алкоголь? [дочекайтеся відповіді «Так»].

Зараз я вам розкажу історію-триллер про Васю та Петю. Готові? Хлопчик Вася, не ваш і не наш, просто Вася, пе-
ребуває у стані нудьги [поставте навпроти цього тону крапочку як вихідну точку]. Він сидить удома і спостерігає, 
як повзуть дві мухи по вікну. Йому дуже нудно, і він не знає, чим зайнятися. А тут йому телефонує хлопчик Петя. І 
загадковим голосом каже: «Васько, у мене є така крута річ… Супер!!!! Саме тобі залишилося трішки, безкоштовне 
море «кайфу». Вася не знає, чим себе зайняти, а тут йому щось пропонують та ще й безкоштовно. Уявляєте, 
БЕЗКОШТОВНО! І Вася питає «ДЕ?», і до якої емоції підіймається? До «сильної зацікавленості» [навпроти позиції 
на шкалі «сильна зацікавленість» тренер малює таку саму крапку і з’єднує із крапкою, що навпроти «нудьги»]. 
Петя каже: «Біжи скоріше, а то запізнишся». Вася прибігає до Петі, а той пропонує йому спробувати наркотика. 
Для прикладу візьмемо те, що зараз найбільш поширене – травку (марихуану, коноплю, косяк…) [продовжуйте 
називати різні наркотичні речовини, доки не побачите, що всі учасники розуміють, про що йдеться]. Петро про-
понує Василеві «косяк», а той дивиться на Петю і згадує, що здавна чув і знає: наркотики – це погано. Та й каже 
Василь у відповідь: «Ти що, це ж небезпечно! Нам і в школі розказували, і мама говорила, що це дуже погано!» А 
Петя йому: «Ха-ха, нормально! Я вже два роки вживаю, і все нормальок… Ти кому віриш? Мамі?! Коли мама казала 
щось корисне? Тільки забороняє». І Вася змінюється обличчам. А Петя бачить, що він змінюється, і продовжує 
«працювати»: «Ну чого ти «ламаєшся», давай!». Вася починає переминатися з ноги на ногу: «Ну, я подумаю і 
прийду завтра». – «Ти що, яке завтра?» – продовжує Петро «тиснути» на Васю. Якщо той спочатку спустився в 
«антагонізм» (ні, я прийду завтра), то далі його починають бентежити сумніви, і він спускається ще нижче. Якби 
Вася відразу сказав «Ні» (але за умови, якщо це «НІ» було б сказано впевнено та чітко), то Петя б і залишився 
ні з чим. Але Вася не каже «ні», він замислився. Тому Петя продовжує на нього тиснути: «Я не зрозумів, ти що, 
лох?! Ти мені в очі кажи, будеш пробувати чи ні? Що, маму боїшся, матусин синок? Ти що, онімів? Відповідай мені 
швидко, будеш пробувати? Сьогодні є, а завтра немає!»

Запитання для обговорення:

• В якому тоні перебуває Петя? Який його хронічний тон? [учасники можуть припустити, що це гнів]. 
Насправді він знаходиться у стані «прихованої ворожості». Не забувайте: це – тон скоєння злочинів. 
Розповсюджувати наркотики – це злочин, чим саме і займається Петя.

• Знаєте, коли він вам продасть їх? Коли ви їх купите? Коли йому вдасться вас опустити нижче за шкалою? 
Ось тут [показуєте на «нудьгу»] ви не будете купувати і тут [показуєте на «гнів»] не будете цього робити. 
А коли ви будете тут [показуєте на тони, що нижче за «приховану ворожість»], тут він вам і продасть.

У цієї шкали є маленький секрет: коли ви в тому стані (тоні), що вище за шкалою [показуєте на верхню половину], 
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а той, з ким ви спілкується, – нижче, ніж ви, то можете керувати ним і контролювати його.

Отже, Вася вирішив спробувати наркотик і спробував… Куди він пересувається за шкалою – вгору чи вниз? Звіс-
но, вгору [малюєте крапку навпроти «ентузіазму» і з’єднуєте її з попередньою]. Вася приходить на дискотеку. 
Дівчатам хіба подобаються хлопці, які приходять на дискотеку, щоб постояти в кутку, яким усюди нудно? Їм так 
само це не подобається. Єдиний спосіб не бути таким – просто не бути таким. Якщо ви не вмієте танцювати, по-
тренуйтеся вдома перед дзеркалом. У нас є хлопчик Вася, який на дискотеці поводить себе саме так. Він нудьгує, 
він нічого не може в собі тренувати, в нього сили волі немає … А тут… Він вжив наркотик і такий зробився – Вааау!!! 
Може без сорому танцювати та до дівчат залицятися! А дівчата до нього: «Вааау, який прикольний!» Дівчатам 
я відкрию секрет: наш Вася як перебував у стані нудьги, так у ньому й залишився, тільки з «батарейками», які 
тимчасово дав йому наркотик, щоб потім забрати назавжди...

Отож, тепер Вася у стані «ентузіазму», але все рано чи пізно закінчується. Куди він подінеться за шкалою? Зно-
ву – до «нудьги» [малюєте нову лінію вниз, до «нудьги»]. І що найгірше – Вася «під наркотиками» побував на 
підйомі і повернувся до попереднього стану… От якби він під дією наркотиків опинився десь знизу, йому навряд 
чи сподобалось би те, що він відчув… А так він піднявся вгору, відчув тимчасові зміни і повернувся до попе-
реднього стану. Перша думка яка? Хочу ЩЕ! Петя був правий: «Шкоди ж ніякої, живий! А «кайфу» багато!» Та й 
ще безкоштовно.

Вася йде до Петі: «Петю, дай ще!», і що Петя йому відповідає?– «Плати!» І тепер Вася вже витрачає гроші і думає: 
«Кожного дня мені батьки дають на кишенькові витрати. Я буду економити і через тиждень або місяць наберу 
необхідну суму і зможу купити собі ще. А потім класно відпочину. Ура, я знайшов спосіб!» 

Я вас розчарую. Якщо людина знайшла спосіб покращити свій настрій завдяки тому, що вона щось вип’є, з’їсть, 
покурить, – це означає: «Я – лузер! Здатності в мене бути щасливою людиною немає і навряд чи буде колись».

Але Вася думає інакше: «Відтепер в мене є чарівна паличка». Він іде до Петі, купує, вживає, підіймається до «енту-
зіазму» і каже: «Ой, супер, все правильно, як я думав, так і виходить» [знову малюєте пряму, яка з’єднує «нудьгу» 
з «ентузіазмом»]. Але наступного разу він «падає» трохи нижче, ніж минулого [опускаєте лінію до «антагонізму»]. 
Це вже його хронічний тон. І це дуже швидко стається. Тепер у нього життя: «туди – сюди» [продемонструйте 
на шкалі рухи вниз і вгору], туди – сюди, туди– сюди… «Дістало вже все!» Ось вам і «антагонізм»! У Васі вже не 
«нудьга», у нього «антагонізм»: «Дістали вже, неможливо ні з ким спілкуватися!» – «Васю, ти уроки зробив?» – 
«Не зробив. Відчепіться!» – «Васю, сходи по хліб!» – «Ні, я уроки робитиму, зрозуміло?» – «Васю, в тебе про-
блеми?» – «Це в тебе, мамо, проблеми!». І Вася у своїх очах на такого «крутого» перетворюється... Коли його 
всі дратують, він знову йде до Петі. «Петю, прикинь?!» – «Та чого ти переживаєш? Давай поправимо здоров’я!» І 
вони його «поправляють». А ось і знову «веселість» з’являється, а слідом – висока зацікавленість до всього, що 
навколо (проводите лінію, яка з’єднує «антагонізм» з «сильною зацікавленістю»). Наприклад: косяк викурив, на 
шматок крейди дивиться, сміється три години. Ось він раз сміється, два сміється, десять, двадцять… Я не знаю, 
скільки разів він буде сміятися, як здоров’я йому дозволить, але тон незмінно кожного разу його все нижче й 
нижче тягне! [на шкалі з’єднуєте вже «сильну зацікавленість» з «гнівом»], і тепер, коли дія наркотика закінчи-
лася, хлопчик Вася у «гніві». Його знову все дратує. Його вже все конкретно дратує, дуже сильно: «Я учора, як 
нормальний пацан, прийшов о третій ночі, а мені мати каже: пізно! Я ж не о п’ятій прийшов, я о третій! Вона мені 
каже: «не спала». Я що заважав? Мене там не було, а вона каже: «не спала!»

Насправді йому погіршало, а що він відчуває? А те, що всі стали гіршими, а він залишився таким, як і був. Скажіть 
будь ласка, він зараз вживає наркотики раз на місяць чи частіше? Чого б «корисну річ» не вживати частіше? Він 
частіше, звичайно, і вживає. А на «частіше» потрібно більше чого? Грошей. А підіймається він вже до «консерва-
тизму» і почувається там краще, ніж у «гніві» [з’єднайте ці два тони на фліпчарті]. Він викурює «косяк», і тепер у 
нього може бути такий вигляд, ніби він вивчає молекулярну структуру маркера [тренер може наочно зобразити, 
уважно роздивляючись маркер], як кажуть «випав на умняк», «втикає». Він може креслити рисочку на одному 
місці при абсолютній зосередженості протягом 2-3 годин. Вже й дірка у зошиті, а він усе креслить. Але тон про-
довжує падати, і Вася потрапляє до «прихованої ворожості» [наступна крива з’єднує тон «консерватизм» з «прихованою 
ворожістю»].

Якщо людина вживає наркотики часто чи навіть кожен день, їй потрібно більше грошей? А де їх брати? Вася пра-
цювати не піде. Ви ж розумієте, що у «прихованій ворожості» люди не працюють. Їм треба легко і швидко дістати 
грошей, тому Вася, щонайменше, почне красти. Звичайно, він вважає, що не краде, він просто у мами «бере своє»: 
«А чого вона не дає? Вона мені зобов’язана. Не дає, я сам візьму». От і бере тихо й так, щоб ніхто не помітив. 
Тепер він може сам продавати наркотики. Як колись у Петра, в нього теж приємне обличчя. Запитує з посмішкою: 
«Хочеш спробувати?..» І так людина опускається все нижче і нижче [кресліть далі спуски і підйоми доти, доки не 
дійдете до тону «смерть»], поки не припинить [зупиняє похилу на останньому тоні і ставить крапку].

Але є й ті, хто так не завершує, хто зміг зупинитися і припинити вживання. Та їх обмаль – лише 10% від числа 
усіх споживачів.
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Заняття 4. Як зменшити шкоду

МЕТА:  надати інформацію про шляхи передачі ВІЛ та гепатитів В і С. Сприяти розвитку навичок зменшення 
шкоди при вживанні ПАР. 

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Страхи дитинства» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Інформаційне повідомлення «Ризики інфікування ВІЛ та гепатитом при вживанні психоактивних речовин» (15 хв) 

7. Вправа «Зменшення шкоди» (25 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу в групі та налаштувати 
усіх на роботу.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту з написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників тренінгу, звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом заняття, анонсує зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора) всім! Рада (-ий) вас бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогоднішній 
зустрічі ми поговоримо про наслідки вживання ПАР для здоров’я, а також про те, яким чином зменшити шкоду 
від вживання, щоб максимально зберегти його, поки не буде прийняте рішення позбавитися від цієї звички».

2. Вправа на знайомство «Страхи дитинства»

МЕТА:  продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу у групі, підвести до теми заняття.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ:  аркуші паперу А4 та ручки на кожного учасника.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер роздає всім учасникам по аркушу паперу та оголошує завдання:

«За 5 хвилин після моєї команди ви маєте зобразити схематично те, чого боялися у дитинстві, але зараз вже не 
боїтеся. Наприклад, це міг бути страх висоти, ймовірність загубитися в незнайомому місці, побоювання якихось 
надприродних або природних явищ – привидів, павуків, грози тощо. 

А потім – розказати, як ви подолали свої страхи».

Після презентації тренер узагальнює, що сьогоднішня тема пов’язана зі страхами щодо нашого здоров’я. Є об-
ґрунтовані страхи, і нам треба зменшити їх вплив. Разом з тим, є й такі, що легко можна науково спростувати.

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити їх ключові моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що вібувалося минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані 
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ним запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Коли та чому люди помиляються?

• Які покарання є наслідком зберігання та збуту наркотичних речовин?

До уваги тренера!

Тренер спонукає учасників до відповідей на запитання з метою їхнього активного долучення до роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними заздалегідь правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи.

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників:

Запитання для обговорення:

• Які наслідки вживання ПАР для людини ви записали?

• В якій сфері ви найбільше зафіксували вплив ПАР?

• Яких змін більше: негативних чи позитивних?

До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не слід докоряти їм у присутності гру-
пи. Необхідно долучити всіх до обговорення, після чого попросити їх зафіксувати свій список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що на наступну зустріч необхідно викона-
ти і попереднє домашнє завдання, і нове, отримане сьогодні.

Якщо всі учасники не виконали домашнього завдання, його слід виконати в ході даної вправи на тренінгу.

6. Інформаційне повідомлення «Ризики інфікування ВІЛ та гепатитом при вживанні психоактивних речовин»

МЕТА:  надати інформацію про шляхи передачі ВІЛ та гепатитів В і С, акцентуючи увагу на підвищенні ризиків, 
пов’язаних зі вживанням наркотичних речовин.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ:  відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=s7rdwEyo710&t=325s (назва мовою оригіналу: 
«О ВИЧ для детей»).
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Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Як уже говорилося вами, вживання ПАР у першу чергу завдає шкоди здоров’ю.

Саме їх вживання тягне за собою порушення життєдіяльності всіх органів та систем організму. Однак, окрім пря-
мої дії ПАР, організм людини наражається ще й на супутні захворювання, які під впливом уживання збільшують 
ризик інфікування ними людини.

Як ви думаєте, про які захворювання йдеться?»

Тренер приймає відповіді учасників та продовжує:

«Найбільш поширеними захворюваннями у середовищі споживачів є гепатити В і С (особливо небезпечний – ге-
патит С) та ВІЛ». 

Тренер пропонує переглянути відео з інформацією про ВІЛ-інфекцію. Відео варто зупиняти після блоків інфор-
мації для обговорення та фіксації уваги учасників, а саме: після наведення загальної інформації про імунітет та 
інфекцію, після міфів, шляхів передачі та правил профілактики.

Далі тренер звертається до учасників групи:

«Гепатит С має такі самі шляхи передачі, як і ВІЛ-інфекція. Тож які шляхи передачі ВІЛ та гепатиту С ви знаєте?»

Тренер приймає відповіді учасників та резюмує сказане. 

До уваги тренера!

У ході розгляду інформації щодо ризиків інфікування ВІЛ та гепатитами при вживанні ПАР необхідно до-
датково обговорити, що жіночий організм більш вразливий до даних захворювань. Тому розгляд стратегій 
зменшення шкоди щодо дівчат потребує від спеціаліста брати до уваги ті ризики та спосіб життя, які ха-
рактерні для конкретного випадку.

До уваги тренера!

ВІЛ та гепатит С передаються двома найбільш поширеними шляхами. 

1. СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, коли під дією ПАР людина може втратити контроль над ситуацією та мати 
незахищенні статеві контакти, що значно підвищують ризик інфікування.

2. КРОВ У КРОВ – через нестерильний медичний інструментарій, у тому числі при набиранні наркоти-
ків із загальної посудини. Інфікована людина своїм шприцом може інфікувати весь наркотик, який 
в ній знаходиться.

3. ШЛЯХ ПЕРЕДАЧІ ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНИ.

7. Вправа «Зменшення шкоди»

МЕТА: ознайомити учасників зі стратегіями зменшення шкоди при вживанні наркотичних речовин.

ЧАС: 25 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту (4 шт.) та маркери (8 шт.). 

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер об’єднує учасників у групи з максимальною кількістю 5 осіб у кожній та звертається 
до них:

«Кожен із вас буде самостійно вирішувати, коли припинити вживання наркотиків. Але завжди слід розуміти: 
важливо максимально зберегти те, що є у кожного з вас сьогодні. Тому зараз я пропоную вам у групах роз-
робити рекомендації до зменшення шкоди від вживання. Ви маєте вирішити, що саме необхідно робити або 
не робити для цього. Перша група готує рекомендації до зменшення шкоди від вживання алкоголю; друга – 
від вживання наркотиків неін’єкційним шляхом; третя – від вживання наркотиків ін’єкційним шляхом. У вас є 
10 хвилин на роботу».
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До уваги тренера!

Під час роботи в індивідуальному форматі дану вправу рекомендовано проводити у вигляді обговорення 
з учасником та подальшою фіксацією напрацьованих відповідей на фліпчарті. Важливо орієнтуватися на 
актуальний для учасника вид ПАР і в обговоренні саме йому приділити час. Наприклад, якщо учасник має 
проблеми зі вживанням алкоголю, то важливо обговорити з ним, як зменшити шкоду від вживання спиртних 
напоїв (не пити на голодний шлунок, не купувати алкоголь без акцизної марки (можна отруїтися), не вживати 
на самоті (нікому буде надати допомогу в разі отруєння) та взимку на вулиці (можна обморозитися) тощо).

На ДРУГОМУ ЕТАПІ після завершення часу тренер просить групи по черзі презентувати свої напрацювання, до-
повнюючи їх за потреби.

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ тренер резюмує підготовлені групами інформаційні повідомлення.

СТРАТЕГІЯ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ – невід’ємна складова комплексного підходу до вирішення проблеми ВІЛ/ 
СНІДу та вірусних гепатитів. Це зменшення негативних медичних та соціальних наслідків для людини, яка вживає 
наркотики.

Ця стратегія спрямована на людей, які з тих або інших причин вже вживають наркотики і, можливо, ще не готові 
від них відмовитися. 

П’ЯТЬ ПРИНЦИПІВ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ з метою профілактики інфікування ВІЛ та 
гепатитом С:

1. Не починай вживати наркотики взагалі.

2. Якщо почав вживати, то не вживай ін’єкційних наркотиків, обмежся неін’єкційними.

3. Якщо почав вживати ін’єкційні наркотики, то кожну ін’єкцію роби новими стерильними шприцом і гол-
кою та нікому не передавай їх для повторного використання.

4. Якщо в тебе немає можливості при кожній ін’єкції користуватися новими стерильними шприцом і гол-
кою, то використовуй свої власні шприц і голку повторно. Попередньо промий їх дезінфікуючим роз-
чином і ніколи не користуйся чужим нестерильним інструментарієм.

5. Якщо ти таки користуєшся чужим нестерильним ін’єкційним інструментарієм, то обов’язково дезінфі-
куй його перед використанням.

Для дезінфекції шприців та голок перед ін’єкцією застовується схема 2х2х2:

1. Двічі промити шприц та голку кип’яченою водою.

2. Двічі промити шприц та голку розчином антисептика (хлоргексидин, перекис водню, фурацилін тощо).

3. Знову двічі промити шприц та голку кип’яченою водою.

До уваги тренера!

Інформація щодо зменшення шкоди від уживання ін’єкційних наркотиків дається лише у випадку, якщо учасники 
мають досвід такого вживання. Якщо, наприклад, ведучий працює з групою алкозалежних, надання такої інфор-
мації не буде доцільним, і слід говорити про зменшення шкоди від уживання алкоголю (наприклад, не сідати 
нетверезим за кермо, брати із собою обмежену суму коштів, ідучи кудись, тощо).

Доцільно для викладення інформації на даному занятті запросити представника компетентної громадської 
організації, наприклад, «100% життя» («Мережа ЛЖВ»).

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:
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«Наша зустріч добігає кінця, і настав час для домашнього завдання.

Ми з вами розглянули, які основні ризики несе за собою вживання ПАР для всіх споживачів, але це верхівка ай-
сберга. Втрати від ризиків значно більші, ніж здаються на перший погляд. 

До наступної зустрічі вам слід подумати та у ваших зошитах на сторінці 24 скласти список того, що ви отрима-
єте (які втрати нейтралізуєте), коли зможете відмовитися від вживання. Наприклад, це може бути таке: «свіжа» 
голова зранку, зекономлені гроші, збережені нервові клітини чи стосунки з дівчиною тощо. У переліку має бути 
не менше 7 пунктів». 

Далі тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них виникли. 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім учасникам за роботу.
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Заняття 5. Планування змін

МЕТА:  розвинути навички критичного ставлення до поведінки вживання ПАР. Сприяти розвитку альтернатив-
них вживанню ПАР форм поведінки.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Хто є хто» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (10 хв)

6. Вправа «Як я змінююся» (10 хв)

7. Вправа «Плюси та мінуси вживання» (10 хв)

8. Вправа «Альтернатива» (10 хв)

9. Вправа «Координати Декарта» (15 хв)

10. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу в групі та налаштувати 
усіх на роботу.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників, звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом заняття, анонсує зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора)! Рада (-ий) сьогодні всіх бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогодніш-
ній зустрічі ми спробуємо розібратися в тому, що вам дає вживання наркотиків, а що забирає».

2. Вправа на знайомство «Хто є хто»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу в групі.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: аркуші паперу А4 та ручки для кожного учасника.

Хід проведення

Тренер роздає учасникам по аркушу паперу А4 і ручці та оголошує завдання:

«За 5 хвилин після моєї команди ви маєте підійти до максимальної кількості учасників, записати ім’я кожного та 
його відповідь на запитання: «Ким ти хочеш стати через десять років?» Виграє той, у кого буде найбільша кіль-
кість опитаних учасників і записаних від них відповідей».

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити його основні моменти.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані ним 
запитання.
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Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Яка основна мета Програми «Зменшення шкоди»?

• Які принципи «Зменшення шкоди» ви запам’ятали?

• Чому ми говоримо про загрозу гепатитів та ВІЛ, коли йдеться про людину, яка вживає ПАР?

До уваги тренера!

Тренеру варто спонукати учасників до відповідей з метою активного долучення до роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними на ньому правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи. 

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити виконання домашнього завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників:

Запитання для обговорення:

• Чи легко було виконувати домашнє завдання?

• Хто з вас на 100% виконав його та записав щонайменше 10 пунктів?

• Що саме ви записали?

До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконують домашнього завдання, тренеру не варто дорікати їм у присутності 
групи. Необхідно долучити всіх до обговорення, після чого попросити їх зафіксувати свій список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що до наступної зустрічі необхідно вико-
нати і попереднє домашнє завдання, і нове, отримане сьогодні.

Якщо всі учасники не виконали домашнього завдання, його слід виконати в ході даної вправи на тренінгу.

6. Вправа «Як я змінююся»

МЕТА: надати учасникам можливість пригадати досвід власних змін у способі життя. 

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: зошити, кулькові ручки за кількістю учасників, Додаток 5.1 «Кроки до змін».
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До уваги тренера!

Для зручності пояснення схеми «Кроки до змін» Додаток 5.1 краще намалювати на аркуші для фліпчарту.

Хід проведення

Тренер просить відкрити зошити на сторінці 25, звертає увагу на схему «Кроки до змін» та продовжує:

«Подивіться уважно на цю схему. Зараз я поясню, що саме на ній зображено.

Зміни у будь-якій сфері життя людини відбуваються за одними й тими ж самими кроками. У деяких ситуаціях 
вони відбуваються ніби самі по собі, і людина навіть не розуміє, коли саме і який крок вона пройшла, а зміни вже 
сталиися. Але буває, що людина витрачає багато часу на кожен крок. 

Тож давайте розглянемо, як відбувається цей процес.

Перший крок – коли людина взагалі не відчуває, не усвідомлює того, що їй необхідно щось змінювати у своєму 
житті. Цей крок називається «Нульовий». Пригадайте таку ситуацію у своєму житті.

Які емоції ви відчували, коли вам робили зауваження, а ви взагалі не розуміли, до чого це все? (обурення, негатив).

Другий крок – коли людина розуміє, що щось не так, але їй здається, ніби це не заважає їй жити. Цей крок 
називається «Переднамір». Пригадайте таку ситуацію у своєму житті.

Які емоції ви відчували, коли вам робили зауваження, ви знали, що це не добре, але не приймали рішення щодо 
змін? (опір, злість, роздратування).

Третій крок – коли людина вирішила, що хоче змінюватися, але ще нічого не робить у цьому напрямі. Цей крок 
називається «Намір». Пригадайте таку ситуацію у своєму житті.

Кому ви про це розповідали? Як ви реагували на поради стосовно змін? (цікавість, насторога, задоволення).

До уваги тренера!

Учасники можуть продовжити перелік негативних емоцій. Тренер пояснює: коли людина хоче змінитися і при-
йняла рішення, близьке оточення пропонує їй допомогу або дає цінні підказки, які полегшують процес змін.

Четвертий крок – коли людина не лише прийняла рішення, а й почала працювати над змінами. Цей крок назива-
ється «Дії». Пригадайте таку ситуацію у своєму житті. 

Що ви відчували, коли починали змінюватися? 

Як ви реагували на тих людей, які вас підтримували та давали поради? (підтримка, задоволення).

Чи легко було дотримуватися нової моделі поведінки?

Що допомагало?

П’ятий крок – коли людина вже тривалий час підтримує нову модель поведінки. Цей крок називається «Підтримка 
змін». Пригадайте себе у такій ситуації. 

Що ви думали про зміни?

Як ви себе відчували?

Чи легше стало дотримуватися нової поведінки?

Ви можете подумати: для чого мені ця інформація? Насправді ж, коли людина розуміє, чому саме вона певним 
чином реагує на поради людей, то їй краще приймати інформацію на «зберігання» до того часу, коли вона буде 
готова скористатися нею. Відсьогодні й на усіх подальших зустрічах ми розглядатимемо кроки до змін, пов’язані 
зі вживанням ПАР. Емоції, які ви будете переживати на наших зустрічах, вкажуть вам, на якому ви кроці. 

Якщо ви налаштовані на третій крок, то до кінця Програми ви з легкістю зможете взяти під контроль вживання 
ПАР. Якщо ви ще не дійшли до цього кроку, то ті знання та навички, які ви отримаєте, знадобляться вам у майбут-
ньому. Ваші зошити з підказками залишаться у вас. У будь-який момент ви зможете до них звернутися. 
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7. Вправа «Плюси та мінуси вживання»

МЕТА: мотивувати учасників до зважування плюсів та мінусів, які вони отримують від вживання.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: зошити, кулькові ручки за кількістю учасників.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Люди можуть назвати безліч переваг та втрат, які вона має внаслідок вживання ПАР.

Які думки з цього приводу у вас виникають? [тренер приймає відповіді та в разі потреби наводить свої приклади: 
стан ейфорії, відчуття розслаблення, «розв’язується» язик. Але на ранок – головний біль, настає похмілля; мож-
на уткнути якусь дурницю, потрапити у бійку тощо, що спричинить конфлікт із законом]. Тепер, після сказаного 
мною, ви, фіксуючи на аркуші паперу свої відчуття і наслідки, побачите, наскільки важливе вживання саме для 
вас. Тому зараз я пропоную упродовж 10 хвилин добре подумати та у два стовпчики записати у зошитах на сто-
рінці 26 відповіді на два запитання: «Що вам подобається у вживанні?» та «Що вам не подобається у вживанні?» 
Свої відповіді ви не будете озвучувати групі, але ми далі будемо з ними працювати. Тому дуже важливо, щоб ви 
поставилися до цього завдання відповідально і щиро».

Тренер пропонує відкрити зошити на сторінці 26 та дає час на виконання завдання.

Що тобі подобається  у вживанні? Що тобі не подобається  у вживанні?

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер просить учасників розглянути та оцінити свій список за ступенем важливості від пер-
шого, найбільш важливого пункту, до останнього – найменш важливого.

«Тепер за порядком, який ви встановили, перепишіть стовпчик «Що вам подобається у вживанні» у свій зошит 
на сторінці 27».

Тренер надає учасникам час для внесення своїх записів до зошиту.

8. Вправа «Альтернатива»

МЕТА: допомогти учасникам знайти вживанню ПАР альтернативу.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: зошити, кулькові ручки за кількістю учасників.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників:

«Як ви помітили, у цій табличці є другий стовпчик, який називається «Альтернатива». Пригадайте вправу «Піані-
но» (стор. 18) та запишіть у своїх зошитах на сторінці 27 перелік того, що ви, припинивши вживання ПАР, зможете 
отримати в інший спосіб або завдяки іншим засобам».
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Що тобі подобається у вживанні? Альтернатива

1

2

3

4...

Тренер надає можливість учасникам зафіксувати відповіді й у разі потреби може нагадати можливі альтернативи. 

Після того, як всі учасники виконали завдання, тренер просить їх, за бажанням, зачитати свої варіанти, відразу 
коментуючи ті альтернативи, що можуть стати корисною підказкою для інших.

До уваги тренера!

Учасник (-и) можуть відмовитись від запису альтернатив, аргументуючи тим, що заміни вживанню немає. На-
томість тренер може попросити їх пригадати своє життя до вживання й виявити, як саме вони досягали тих 
відчуттів, які дають їм ПАР.

До уваги тренера!

У ході даної вправи спеціалістам варто пам’ятати про те, що деякі дівчата використовують вживання ПАР з 
метою стишення травматичних переживань чи поліпшення настрою. Таку «функцію» ПАР необхідно озвучува-
ти та активно пропонувати альтернативні методи самостабілізації. Для юнаків же мотивом до вживання часто 
стає можливість пережити ейфоричні почуття та піднесення. Дані мотиви потребують додаткової уваги від 
спеціаліста.

9. Вправа «Координати Декарта»

МЕТА: допомогти учасникам проаналізувати вигоди та втрати від уживання та, навпаки, від відмови від нього.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту, маркери, зошити, кулькові ручки за кількістю учасників.

Хід проведення

Ще до початку заняття тренер креслить на весь аркуш квадрат, який поділяється всередині ще на 4 квадрати, та 
підписує їх. Ці квадради як спосіб прийняття правильного рішення винайшов французький науковець Декарт. Ви-
значивши свої відповіді на 4 запитання, кожен зможе побачити найбільш доцільний шлях для себе у подальшому.

Здобутки від продовження вживання Втрати від продовження вживання

Здобутки від припинення вживання Втрати від припинення вживання

Після цього звертається до учасників:

«Досить часто залежні від вживання люди впевнені, що втрати від нього досить малі або взагалі відсутні, а ось 
припинення вживання несе за собою цілу низку незручностей та проблем. Тому я пропоную зараз разом попра-
цювати над цим питанням.
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Подивіться уважно на таблицю, яка зображена на аркуші для фліпчарту. Для початку ми з вами визначимо пере-
лік здобутків від продовження вживання. Які у вас варіанти?»

Тренер приймає відповіді учасників та фіксує їх за допомогою маркерів на аркуші для фліпчарту.

За таким самим принципом тренер із групою розглядає й інші квадрати: «Втрати від продовження вживання», 
«Здобутки від припинення вживання», «Втрати від припинення вживання».

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер просить учасників відкрити свої зошити на сторінці 28 та у такому ж самому квадраті 
вписати лише те, що підходить саме йому/їй.

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Уважно перечитайте все, що ви записали у своїх таблицях, та надайте чесну відповідь собі (не потрібно відпові-
дати вголос) на таке запитання: Чи піде мені на користь припинення вживання? Чому?»

Тренер дає час обдумати відповіді на запитання, після чого запитує, чи готовий хтось поділитись своїми роз-
думами?

До уваги тренера!

Не потрібно змушувати учасників відповідати на поставлені запитання. Необхідно пам’ятати про правило «До-
бровільна активність». Важливо, щоб учасники виконали завдання. Мотивувати їх можна тим, що дані вправи 
допоможуть подолати будь-яку залежність якщо не зараз, то у майбутньому. Адже механізми формування 
будь-якої залежності – однакові. 

Також, користуючись своїми записами, учасники зможуть допомогти іншим у цій справі завдяки набутим на 
заняттях навичкам. Ніхто їх не змушує облишити вживання зараз. Ця робота – на перспективу. А той, хто 
прийняв рішення позбавитися цієї звички, має можливість усе ретельно опрацювати та досягти успіху.

10. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, і настав час для домашнього завдання.

Коли ми намагаємося змінити якусь поведінку або звичку, важливо ретельно проаналізувати, що безпосередньо 
відбувається до прояву цієї поведінки.

Тому ваше домашнє завдання – записати у зошитах на сторінці 29 якомога більший перелік ситуацій/причин, за 
яких ви вживаєте ПАР. Наприклад: «Я вживаю, коли злюсь/лише по п’ятницях/у компанії друзів….»

Важливо, щоби ви всі виконали завдання, оскільки на наступній зустрічі ми будемо працювати з цим переліком».

Далі тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на запитання, які у них виникли. 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує учасникам за роботу.

№ Я вживаю, коли… …

1

2

3

4

5
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Додаток 5.1

"Нульовий".	Людина 
взагалі не відчуває й не 
усвідомлює, що їй необ-
хідно щось змінювати у 
своєму житті.

"Намір".	Людина вирішила, що хоче змінювати-
ся, але ще нічого не робить у цьому напрямі.

"Підтримка	змін".	Людина вже тривалий 
час дотримується нової моделі поведінки.

"Дії".	Людина не лише прийняла 
рішення, а й почала працювати над 
змінами

"Переднамір".	Людина 
розуміє, ніби щось не так, але їй 
здається, що це не заважає її 
життю.

4

5

3

2

Кроки до змін
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Заняття 6. Визначення зовнішніх провокаторів

МЕТА: розвивати навички самоаналізу впливів зовнішніх факторів на поведінку вживання ПАР.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Моє найбільше досягнення» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Вправа «Зовнішні фактори вживання» (30 хв)

7. Вправа «Безпечні люди» (10 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв) 

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу в групі та налаштувати 
усіх на роботу.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту з написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників тренінгу, звертає їхню увагу на тему та регламент заняття, анонсуючи зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора) всім! Рада (-ий) вас бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогоднішній 
зустрічі ми спробуємо розібратися в тому, що таке зовнішні фактори вживання та як ці знання використовувати».

2. Вправа на знайомство «Моє найбільше досягнення»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу в групі.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників, пояснюючи умови вправи:

«Пропоную вам подумати та поділитися з іншими учасниками вашим найбільшим досягненням за таким алгорит-
мом: «Доброго дня/вечора, мене звати _____ , моє найбільше досягнення _______ ».

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити їх основні моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані ним запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Які існують альтернативи вживанню ПАР? 

• Які найбільше вам підходять та чому?

• Що ви втратите, коли припините вживати ПАР?

• Що ви отримаєте, коли припините вживати ПАР? 
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До уваги тренера!

Тренер спонукає учасників до відповідей на запитання з метою їхнього активного долучення до роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи. 

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників:

Запитання для обговорення:

• Скільки ситуацій ви зафіксували, перед якими зазвичай починаєте вживати?

• З чим вони найчастіше пов’язані? (з якоюсь певною емоцією/днем тижня/людиною…)

До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто обговорювати це в групі. Необ-
хідно долучити всіх до роботи, після чого попросити  зафіксувати свій особистийсписок дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати про те, що на наступну зустріч необхідно 
виконати і попереднє домашнє завдання, і нове, отримане сьогодні.

Якщо всі учасники не виконали домашнього завдання, його слід виконати в ході даної вправи на тренінгу.

6. Вправа «Зовнішні фактори вживання»

МЕТА: проаналізувати зовнішні фактор вживання ПАР.

ЧАС: 30 хв.

РЕСУРСИ: зошити, кулькові ручки за кількістю учасників.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників:

«Аналіз причин (факторів), що запускають процес вживання, допоможе вам не тільки контролювати його перебіг, 
а й стане першим кроком до припинення вживання. Звісно, якщо на цьому не зупинятися, а використовувати свої 
досягнення. Якщо ви знаєте, які фактори «запускають» у вас вживання, то зможете краще контролювати свою 
поведінку. Тому зараз я пропоную вам у зошитах на сторінці 30 відповісти на кілька запитань. Відповідаючи на 
перше з них: «З КИМ ТИ ЗАЗВИЧАЙ ВЖИВАВ (-ЛА) ПАР?», вам не обов’язково записувати імена та прізвища осіб, 
з якими це відбувалося. Ви можете їх «зашифрувати» або намалювати, але таким чином, щоби потім пригадати, 
кого саме ви позначили».

Тренер дає час учасникам для записів.
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Зовнішні фактори

1. З ким ти зазвичай вживав (-ла) ПАР?

...

...

...

...

...

Коли учасники справились із завданням, тренер пропонує їм перейти до другого запитання.

«Тепер, коли ви визначили, з ким зазвичай перебували, коли вживали ПАР, необхідно пригадати та записати, де 
саме ви вживали? Не потрібно вписувати конкретні адресі та точні назви закладів та місць. Ви можете записати 
їх так, як називаєте у своїй компанії».
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2. Де ти зазвичай вживав (-ла) ПАР?

...

...

...

...

...

Тренер дає час учасникам на роботу та продовжує:

«Наступне запитання – «Коли ви найчастіше вживали ПАР?» Можливо, це конкретний день тижня чи місяця, якесь 
свято, можливо, частина дня – вечір, точний час тощо».

...

...

...

...

...

Коли учасники завершили роботу в зошитах, тренер пропонує їм висловитися, за бажанням, поділитися думка-
ми, які у них виникли. Після чого резюмує даний блок роботи:

«Ви зараз проаналізували зовнішні причини вашого вживання. Зовнішні – це ті люди, обставини, ситуації, які 
можуть спровокувати вас до вживання. Тепер ви знаєте про це. Що далі з робити? Навіщо нам було витрачати 
час та фіксувати вочевидь вірогідні факти з вашого життя? Для чого?

Пригадайте, як ми з вами говорили про те, що головною особливістю тренінгу є можливість все, про що ми гово-
римо, ніби застосувати у житті. Тому зараз я пропоную вам об’єднатись у три групи».

До уваги тренера!

За умови індивідуальної роботи з учасником наступний етап вправи рекомендовано провести у вигляді обго-
ворення та подальшою фіксацією напрацьованих відповідей на фліпчарті. Важливо орієнтуватися на актуальні 
для  конкретної особи фактори вживання.
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Тренер об’єднує учасників у три групи, після чого продовжує:

«У нас утворилося три групи. Перша [тренер вказує на групу № 1], друга [вказує на групу № 2] та третя [вказує 
на групу № 3]. Ваше завдання таке:

Кожна з груп надає відповіді на запропоновані їй запитання:

Група № 1: 

1. Для чого необхідно мати список людей, з якими ви зазвичай вживали ПАР, якщо ви намагаєтеся кинути 
вживання? 

2. Що з цим тепер робити?

Група № 2:

1. Для чого необхідно мати список місць, де ви зазвичай вживали ПАР, якщо ви намагаєтеся кинути вжи-
вання? 

2. Що з цим тепер робити?

Група № 3:

1. Для чого необхідно мати список подій (годин, днів, станів тощо), коли ви найчастіше вживали ПАР, якщо 
ви намагаєтеся кинути вживання? 

2. Що з цим тепер робити?

 На виконання завдання у вас є 10 хвилин».

До уваги тренера!

Важливо під час групової роботи підходити до кожної групи та спостерігати, чи конструктивно працюють 
учасники над виконанням завдання. Якщо група працює в іншому напрямі, то за допомогою допоміжних за-
питань треба скоригувати її дії на продуктивну роботу.

Учасники мають дійти висновку: коли вони відмовляються від уживання, важливо знати зовнішні фактори, які 
заважають цьому, та враховувати ці знання на практиці: 

• мінімізувати спілкування з тими людьми, з якими відбувалося вживання, або бути готовими проти-
стояти їхньому тиску, коли вони намагаються вмовити вас вжити ПАР разом із ними;

• за можливості, уникати тих місць, де зазвичай людина вживала ПАР;

• пам’ятати, що у конкретний час/дні/свята мозок буде нагадувати про досвід вживання, тому в 
таких ситуаціях необхідно бути особливо уважним;

• якщо для когось актуальне вживання ПАР наодинці вдома, то як варіант можна запропонувати 
подумати, а що ще можна робити, окрім вживання, чим зайнятися (прибирати, качати прес, чи-
тати, спілкуватись по телефону/в чаті); доцільно також, за можливості, зменшувати час перебу-
вання на самоті вдома.

Працюючи із зовнішніми факторами, що провокують до вживання, тренеру варто пам’ятати, що для дівчат 
характерно піддаватись впливу близького соціального середовища, а саме ситуації, коли пропонують вжити 
партнер чи друзі. Це є своєрідним способом проявити близькість та приналежність, якої вони потребують. До-
слідження в області зловживання ПАР вказують на те, що партнери, є невід’ємною частиною ініціативи дівчат 
щодо зловживання ПАР, продовження вживання і рецидивів.

Після завершення часу, відведеного на заняття, групи по черзі презентують свої напрацювання та, за бажанням, 
доповнюють відповіді інших груп.

7. Вправа «Безпечні люди»

МЕТА: проаналізувати коло осіб, які в середовищі учасників сприяють невживанню ПАР.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: зошити, кулькові ручки за кількістю учасників.

Тренер звертається до учасників:
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«Подумайте та складіть у ваших зошитах на сторінці 33 список тих людей із вашого оточення, з яким ви не вжи-
вали ПАР. Можливо, ви з ними рідко зустрічаєтеся або вони не входять до кола ваших друзів чи компанії, проте 
ви їх знаєте. На це у вас 7 хвилин».

...

...

...

...

...

На завершення роботи тренер просить поділитися враженнями, підбиває підсумки та переходить до пояснення 
домашнього завдання.

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, настав час для домашнього завдання.

Подумайте та допишіть у своїх зошитах на сторінці 34 список тих людей із вашого оточення, з ким ви не вживали 
ПАР. Можливо, ви не досить часто проводите з ними час, але були б не проти товаришувати. Також зазначте 
навпроти кожної людини зі списку, що вам подобається у ній, які саме якості, риси та вміння».

Далі тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них 
виникли. 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім за роботу.
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Заняття 7. Визначення внутрішніх провокаторів

МЕТА:  сформувати уявлення про наслідки вживання ПАР; розвивати навички розпізнавання внутрішніх факто-
рів, що спричиняють та підкріплюють таку поведінку.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Мій колір» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Вправа «Внутрішні фактори, що запускають вживання ПАР» (15 хв)

7. Вправа «Негативні наслідки» (25 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу в групі та налаштувати 
усіх на роботу.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту з написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників тренінгу, звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом сьогоднішнього заняття, 
анонсуючи зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора)! Рада (-ий) усіх бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогоднішній зустрічі 
ми з вами спробуємо розібратися з внутрішніми факторами (причинами), які запускають механізм уживання, а 
також окреслимо можливі негативні наслідки від цього».

2. Вправа на знайомство «Мій колір»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу у групі.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників, пояснюючи умови вправи:

«Ми з вами продовжуємо знайомитися. Сьогодні вам необхідно подумати та назвати колір, з яким ви себе асоці-
юєте, та пояснити, чому саме з ним».

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити основні моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані ним 
запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 
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• Які існують альтернативи вживанню ПАР? 

• Які найбільше вам до вподоби та чому?

• Для чого ви записували імена людей, з якими вживали ПАР?

• Для чого ви записували місця, де ви вживали?

• Для чого ви записували час/дати/свята, під час яких ви зазвичай вживали?

До уваги тренера!

Тренер спонукає учасників до відповідей на запитання з метою їхнього активного долучення до роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними на ньому правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи.  

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників. 

Запитання для обговорення:

• Чи вдалося вам дописати список людей із вашого оточення, з якими ви не вживали ПАР?

• Чи складно було це зробити й чому?

• Скількох осіб ви пригадали та внесли до вашого списку?

• Що ви зазначили у рисах, якостях та вміннях людей, які вам подобаються?

• Як ви думаєте, для чого вам цей список?

 

До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто докоряти їм у присутності групи. 
Необхідно залучити всіх учасників до обговорення, після чого попросити їх зафіксувати свій список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що на наступну зустріч необхідно виконати й 
попереднє домашнє завдання, й нове, отримане сьогодні.Якщо всі учасники не виконали домашнього завдан-
ня, його слід виконати на тренінгу під час проведення даної вправи.

6. вправа «Внутрішні фактори, що запускають вживання ПАР»

МЕТА: проаналізувати внутрішні фактори, що запускають вживання.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту, маркери, зошити, ручки за кількістю учасників.
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Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників із запитанням:

«Про що зазвичай думають люди безпосередньо перед вживанням?»

Тренер приймає відповіді учасників, фіксуючи їх на аркуші. Коли варіанти відповідей вичерпано, тренер просить 
учасників відкрити свої зошити на сторінці 35 та відповісти на запитання: «Про що ви зазвичай думали безпосе-
редньо перед уживанням?»

Про що ви зазвичай думали безпосередньо перед уживанням?

...

...

...

...

...

За аналогією учасники працюють над такими запитаннями:

Які фізичні відчуття ви зазвичай зазнавали безпосередньо перед уживанням? Що відбувалося тоді з вашим тілом?

...

...

...

...

...

Які емоції ви відчували безпосередньо перед уживанням?

...

...

...

...

...

Коли всі запитання опрацьовані, тренер запитує учасників: «Для чого було необхідно відповідати на ці запитан-
ня? Чим ця інформація може бути корисною?»
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До уваги тренера!

Важливо, щоб учасник (-и) сказали, що знання про думки, фізичні відчуття та емоції, які виникають перед 
вживанням ПАР, допоможуть контролювати цю потребу, вчасно реагувати на ризики зриву та бути особливо 
уважним (-и), коли саме це відбуватиметься з ним (-и).

7. Вправа «Негативні наслідки»

МЕТА:  проаналізувати негативні наслідки, спричинені вживанням ПАР, а також підтримувати мотивацію до 
зміни власної поведінки.

ЧАС: 25 хв.

РЕСУРСИ: кулькові ручки та стікери по 10 шт. на кожного учасника. 

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер роздає всім учасникам по 10 стікерів та просить записати на кожному з них по одній 
цінності, яка є у них. Це має бути перелік того, що зараз важливе для них.

До уваги тренера!

Спочатку тренер допомагає учасникам скласти список цінностей за допомогою методу мозкового штурму, 
під час якого учасники відповідатимуть на запитання: Що люди найбільше цінують у своєму житті? 

Орієнтовний перелік може бути такий:
• здоров’я
• кохання
• діти
• сімейні традиції
• достаток
• взаєморозуміння 

з батьками
• власна майбутня сім’я
• кар’єра
• знання
• професійне навчання
• професійний розвиток 

і кар’єрне зростання
• захоплення

• розваги
• подорожі
• відпочинок
• гроші
• особисті речі
• власне житло 

та інше майно
• фінансові заощадження
• віра та любов до Бога
• гармонія душі
• внутрішній розвиток
• перемоги
• спорт
• краса і доглянуте тіло

• дружба, спілкування, 
стосунки

• громадська діяльність 
(діяльність на благо 
інших)

• статус, повага
• визнання
• творчість
• свобода 

як незалежність 
у діях та вчинках

• впевненість у собі
• краса природи, музики, 

мистецтва

До уваги тренера!

При індивідуальному виконанні вправи важливо дати учаснику можливість ознайомитися зі списком. Для 
цього тренер зачитує та пояснює вже визначені  цінності, а також просить учасника навести свої, ще не 
зазначені в переліку.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Кожен із вас записав по 10 своїх найбільших цінностей. Пам’ятаєте, ми з вами малювали «сходинки» – етапи форму-
вання залежностей. Зараз ми наочно переконаємося, як пов’язані етапи залежності з вашими цінностями. Який пер-
ший етап, хто пам’ятає? (етап пошуку і спроб). На цьому етапі людина пробує різні ПАР, і поки що наслідків як таких 
немає, хоча процес запущений. Який другий етап формування залежності? (етап психологічної залежності). На цьому 
етапі наслідки починають бути відчутними для людини, тому перегляньте ваші стікери із записаними цінностями та 
оберіть два з них в залежності від тих цінностей, від яких ви відмовляєтеся. Наступний етап формування залежно-
сті – це етап фізичної залежності. Він забирає від вас набагато більше цінностей, тому оберіть та відкладіть 5 стікерів. 
Останній етап – деградація. Тут вже обирати не потрібно, на цьому етапі залежність у людини відбирає все.
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Запитання до обговорення

• Що ви відчуваєте зараз?

• Чи легко було обрати 2 стікери та віддати їх?

• Про що ви тоді подумали?

• Чи легко було обрати 5 стікерів та віддати їх?

• Про що ви тоді подумали?

• Коли ви дізналися про те, що у вас не залишилося жодного стікера, які думки у вас виникли?

Після обговорення тренер резюмує:

«Вживання ПАР не лише надає тимчасового задоволення, але й паралельно забирає те цінне, що є в людини. Тож у 
цій вправі ви самостійно обирали, від чого відмовляєтеся. Але у житті все інакше. На жаль, залежні люди не вирішують 
цього самостійно. Єдине, що вони можуть обрати, – це продовжити вживання чи зупинити його, поки ще не пізно».

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, і настав час для домашнього завдання.

Вдома, до наступної зустрічі, вам необхідно подумати та записати у зошитах на сторінці 39 перелік того, що ви 
ніколи не віддасте залежності від ПАР. Це можуть бути стосунки з конкретними людьми, емоції, речі, які ви цінуєте. 

1
2
3
4
5
6
7
Далі тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них виникли.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім учасникам за роботу.
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Заняття 8. Як керувати провокуючими ситуаціями

МЕТА:  сприяти розвитку навичок моніторингу ситуацій різного ступеню ризику вживання ПАР та контролю 
над власною поведінкою.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Вчинок, яким я пишаюся» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв) 

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Вправа «Зовнішні тригери» (20 хв)

7. Вправа «Таблиця зовнішніх тригерів» (35 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налаштувати їх на роботу, налагодити позитивну атмосфе-
ру в групі.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту з написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників тренінгу, звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом сьогоднішнього заняття, 
анонсуючи зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора) всім! Рада (-ий) вас бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогоднішній 
зустрічі ми визначимо та розглянемо ситуації, які можуть спровокувати вживання ПАР. Розберемося, яким чином 
їх відслідковувати, та що з цим робити».

2. Вправа на знайомство «Вчинок, яким я пишаюся»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу в групі.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників, пояснюючи умови вправи:

«Ми продовжуємо знайомитися, й сьогодні вам необхідно подумати та пригадати той вчинок, яким ви особисто 
пишаєтеся».

До уваги тренера!

Якщо учасник (-ця), на вашу думку, говорить неправду, або навіть ви у цьому впевнені, не потрібно його/її виправ-
ляти.

Якщо людина присвоює позитивні вчинки, це є індикатором того, що вона/він погоджуються з тим, що це:

1. Гарний вчинок.

2. Він/вона так і зробить при нагоді.
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3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити основні моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані ним 
запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Які думки виникають у людей безпосередньо перед вживанням ПАР?

• Які фізичні відчуття виникають у них безпосередньо перед вживанням?

• Які емоції супроводжують людину безпосередньо перед вживанням?

• Які втрати має людина внаслідок вживання ПАР?

До уваги тренера!

Тренер спонукає учасників до відповідей на запитання з метою їхнього активного  долучення до роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними заздалегідь правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи.  

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників:

Запитання для обговорення:

• Чи складно було виконувати домашнє завдання?

• Що саме з названих вами цінностей ви не проміняєте на залежність?

Тренер резюмує відповіді учасників:

«Те, що ви записали, є тими важливими речами, які цінні для вас і спонукають до здорового способу життя та 
турботи про себе, дають можливість зрозуміти, що вам може бути добре і без ПАР. Пам’ятайте про це! Але є те, 
що може спонукати людину до вживання. Тому наше завдання сьогодні – навчитися робити вибір між ситуація-
ми, стосунками, емоціями; визначати серед них ті, що підтримують вас, та ті, що вам шкодять». 
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До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто докоряти їм у присутності 
групи. Необхідно долучити всіх до обговорення, а потім попросити зафіксувати свій список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що на наступну зустріч необхідно викона-
ти і попереднє домашнє завдання, і нове, отримане сьогодні.

Якщо всі учасники не виконали домашнього завдання, його слід виконати в ході даної вправи на тренінгу.

6. Вправа «Зовнішні тригери»

МЕТА: аналіз зовнішніх тригерів у споживача ПАР.

ЧАС: 20 хв.

РЕСУРСИ: зошити, кулькові ручки на кожного учасника.

Хід проведення

Не ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників та просить їх відкрити зошити на сторінці 40.

«Ми продовжуємо аналізувати можливі ризики вживання ПАР, і тому наступним завданням буде таке: прочитати 
ще раз запропоновану табличку та у стовпчику, що розміщений перед назвами поведінки, ситуаціями або умова-
ми, за яких ви часто вживаєте ПАР, поставте позначку. У вас на це є 5 хвилин».

Один/одна вдома У парку на прогулянці

Перед побаченням Коли дощить

Під час побачення Під час святкування у навчальному закладі/
на роботі

Коли вечеряю Коли є кошти

Перед вечерею Під час перерви на навчанні/роботі

Перед сніданком Під час телефонної розмови 

Під час обіду На вихідних

Перед роботою/навчанням Після отримання грошей 
(стипендія/заробітна плата/на кишенькові 
витрати від родичів)

У кінотеатрі Із членами сім’ї

Після навчання/роботи Коли відчуваю біль

Вдома з друзями Під час вечірки

Коли маю статеві стосунки У друга вдома

У барі/клубі На зустрічі з друзями

Інше Інше

На ДРУГОМУ ЕТАПІ після того, як вийшов час для виконання вправи, тренер ініціює обмін думками.

Запитання для обговорення:

• Яку кількість умов, за яких ви здебільшого вживаєте ПАР, ви зазначили?

• Ви частіше вживаєте на самоті чи у компанії?

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ тренер просить учасників повернутися до зошитів на сторінці 41 та відповісти на таке за-
питання:
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Вкажіть поведінку/ситуації/умови, за яких ви ніколи не вживали би ПАР?

Один/одна вдома У парку на прогулянці

Перед побаченням Коли дощить

Під час побачення Під час святкування у навчальному закладі/
на роботі

Коли вечеряю Коли є кошти

Перед вечерею Під час перерви на навчанні/роботі

Перед сніданком Під час телефонної розмови 

Під час обіду На вихідних

Перед роботою/навчанням Після отримання грошей 
(стипендія/заробітна плата/на кишенькові 
витрати від родичів)

У кінотеатрі Із членами сім’ї

Після навчання/роботи Коли відчуваю біль

Вдома з друзями Під час вечірки

Коли маю статеві стосунки У друга вдома

У барі/клубі На зустрічі з друзями

Інше Інше

Після завершення роботи над цим завданням тренер просить учасників прокоментувати їхній вибір.

7. Вправа «Таблиця зовнішніх тригерів»

МЕТА: аналіз зовнішніх тригерів у споживача ПАР.

ЧАС: 35 хв.

РЕСУРСИ: зошити, кулькові ручки на кожного учасника.

Хід проведення

Тренер просить учасників відкрити зошити на сторінці 42 та виконати таке завдання: назвати імена людей, місця 
або ситуації, які ніколи не стають причиною ВЖИВАННЯ ПАР. Час на виконання завдання – 2 хвилин.

Потім назвіть тих людей, місця, предмети або ситуації, які становлять для вас певний рівень небезпеки у вірогід-
ності вживання.

Тренер просить прокоментувати записи, зроблені учасниками у зошитах.

За аналогією до виконаних завдань тренер просить учасників зробити записи до таких пунктів:

• ніколи не вживаю;

• майже ніколи не вживаю;

• майже завжди вживаю;

• завжди вживаю.



90

Ніколи не вживаю

Майже ніколи не вживаю

Майже завжди вживаю

Завжди вживаю

...

...

...

...

Ці ситуації безпечні.

Ці ситуації високого 

ризику.

Ці ситуації невисокого ризику,

але треба бути обережним.

Перебувати у таких ситуаціях 

украй небезпечно.

Тренер просить учасників відповісти на запитання:
Для чого виконувалася дана вправа, чим може бути корисною така інформація?

До уваги тренера!

Важливо зробити акцент та підвести учасників до розуміння того, що вони в силах самі обирати, в яких 
ситуаціях варто перебувати – високого чи низького рівня небезпеки до вживання ПАР та шкоди для себе.

Обираючи ситуації низького або відносно низького рівня ризику, людина проявляє турботу про себе і змен-
шує імовірність вживання ПАР.

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, настав час для домашнього завдання.

На занятті ми з вами розглянули зовнішні подразники (тригери) до вживання ПАР. Домашнім завданням буде ви-
значення внутрішніх подразників (тригерів) у ваших зошитах на сторінці 43.

У виконанні завдання вам допоможе «Шкала емоційних тонів» у ваших зошитах на сторінці 19, яку ми розглядали 
на перших зустрічах». 

Опитувальник внутрішніх тригерів

Пригадайте «Шкалу емоційних тонів», яку ми розглядали з вами раніше. Ви можете знайти її в зошиті на сто-
рінці 19. Нижче запишіть емоційні стани, що відповідають певному рівню небезпеки і вірогідні до вживання ПАР.
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Ніколи не вживаю, коли відчуваю

Майже ніколи не вживаю, коли відчуваю

Майже завжди вживаю, коли відчуваю

Завжди вживаю, коли відчуваю

...

...

...

...

Перебувати у таких емоційних 

станах означає рішення залишатися 

залежним (-ою). Намагайся їх уникати!

Ці емоції безпечні.

Ці емоції високого 

ризику.

Ці емоції невисокого ризику,

але треба бути обережним.

Наприклад, коли я сумую, то ЗАВЖДИ ВЖИВАЮ АЛКОГОЛЬ; коли напружений, то МАЙЖЕ ЗАВЖДИ ВЖИВАЮ, а 
коли радісний та щасливий – МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ ВЖИВАЮ, і, нарешті, коли зосереджений на чомусь важливому 
для мене, то НІКОЛИ НЕ ВЖИВАЮ». 

Далі тренер переконується, наскільки учасники зрозуміли завдання, наводить приклади та відповідає на запи-
тання, які у них виникли. 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім за роботу.
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Заняття 9. Розірви коло «стимул – думка – потяг – вживання»

МЕТА: сприяти розвитку навичок саморегуляції та управління силою потягу.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Один день з життя Макара» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Вправа «Подолання сили звички» (25 хв)

7. Вправа «Автоматичний процес» (15 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу в групі та налаштувати 
усіх до роботи.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту з написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників, звертає їхню увагу на тему та регламент сьогоднішнього заняття, анонсує зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора) всім! Рада (-ий) вас бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогоднішній зу-
стрічі ми розглянемо алгоритм (закономірну поетапність) стимулів, реакцій, дій, які призводять до вживання ПАР».

2. Вправа на знайомство «Один день з життя Макара»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу в групі.

ЧАС 10 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту, маркери.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників, пояснюючи умови вправи:

«Ми продовжуємо знайомитись, але сьогодні у нас незвична форма знайомства: вам колективно необхідно напи-
сати алгоритм (поетапність) дій хлопця Макара ранком, коли він збирається на навчання. По черзі підводячи руку 
та називаючи своє ім’я, вказуєте одну дію Макара від самого ранку до того моменту, коли він вийшов з дому на 
навчання».

Відповіді учасників тренер фіксує на аркуші для фліпчарту.

До уваги тренера!

Необхідно записувати таким чином, щоби між ними можна було згодом дописати нові, запропоновані учас-
никами дії.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер обирає декілька дій та запитує в учасників: 

• Чому Макар це зробив?

• Про що він подумав перед цим?
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Наприклад: 

ДІЯ: Макар прокинувся.

ЗАПИТАННЯ: чому Макар це зробив?

ВІДПОВІДЬ: задзвонив будильник (це був стимул до того, щоб прокинутися та встати з ліжка).

ЗАПИТАННЯ: про що він подумав перед тим, як встати?

ВІДПОВІДЬ: вже час, мені необхідно встати (звісно, варіанти відповідей можуть бути інші, наприклад: як я не хочу 
вставати, навіщо мені все це……), але, думка, що призвела саме до ставання з ліжка, така: «Мені необхідно встати»).

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ, після обговорення, тренер малює на аркуші для фліпчарту алгоритм, який запускає меха-
нізм уживання до дії:

стимул → думка → дія.

До уваги тренера!

Аркуш з алгоритмом «стимул → думка → дія» закріплюється на стіні приміщення, де проводиться заняття, 
поруч із місцем тренера, і буде використовуватися впродовж заняття.

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити його основні моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані ним запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Назвіть ситуації або умови, за яких ви зазвичай починаєте вживати ПАР?

• Яких людей у вашому оточені більше: тих, від яких більше ризиків до вживання ПАР, чи менше?

• В яких місцях є найбільший ризик зірватися та почати вживати?

• Які місця для вас можна назвати безпечними?

До уваги тренера!

Тренер спонукає учасників до відповідей на запитання з метою їхнього активного долучення до роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи. 

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.
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Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників: 

Запитання для обговорення:

• Які емоції найбільш небезпечні для вас?

• Чим ця інформація може бути корисною для вас?

• Що необхідно зробити, коли ви переживаєте найбільш небезпечні для ризику вживання ПАР емоції?

• Які емоції щодо цього можна назвати безпечними?

• Яким чином ви можете досягти цих емоцій?

До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто докоряти їм у присутності 
групи. Необхідно долучити всіх до обговорення, після чого попросити зафіксувати списки дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що на наступну зустріч необхідно викона-
ти й попереднє домашнє завдання, й отримане сьогодні.

Якщо всі учасники не виконали домашнього завдання, це слід зробити на тренінгу в ході виконання даної 
вправи

6. Вправа «Подолання сили звички»

МЕТА: надати інформацію про алгоритм вживання ПАР та можливі способи впливу на нього.

ЧАС: 25 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із вправою на знайомство, зошити, кулькові ручки для кожного учасника.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників та привертає їхню увагу на аркуш для фліпчарту із вправою 
на знайомство «стимул → думка → дія»:

«Пам’ятаєте, ми з вами розглядали алгоритм, який призводить до дії. Це стосується абсолютно всіх людей і так 
само – дій. Наприклад: їсти – ДІЯ, відчуття голоду – СТИМУЛ, необхідно щось перекусити – ДУМКА. А скажіть, 
чи бувало так, що ви хочете їсти, але зараз не маєте такої можливості? [тренер приймає відповіді учасників] – це 
все стосується задоволення наших природних потреб. Але коли справа стосується ПАР, які спричиняють залеж-
ність, то до нашого алгоритму додається ще одна ланка – потяг (сила звички)».

Тренер бере червоний маркер та додає слово «потяг»до запропонованого алгоритму між словами «думка» та 
«дія», коментуючи запис:

«Коли на людину діє стимул, вона починає думати, що їй потрібно, та яким чином цього досягти. Якщо немає 
змоги задовольнити стимул, вона може потерпіти і зайнятися іншими справами.

Коли ж це стосується ПАР, то додатковою рушійною силою до дії стає потяг. Це те, що підсилює мотивацію 
людини до вживання. 

Потяг може погано піддаватися контролю, особливо коли людина нещодавно припинила вживання ПАР.

Потяг зазвичай слабшає зі збільшенням часу тверезості. Однак необхідно зважувати й на те, що ваш мозок може 
пам’ятати про пускові фактори (люди, місця, час, свята тощо, які переважно зумовлювали вживаня) і реагувати 
на них через тижні, місяці і навіть роки після того, як ви припинили вживати ПАР.

Наприклад, якщо одним із місць, де ви вживали, був парк неподалік від дому, то, проходячи повз нього або ду-
маючи про перебування у ньому, ви матимете ризик повернутися до вживання.

Щоб легше протистояти потягу, вам необхідно оволодіти певними навичками».

1. ВІДВОЛІКАЙТЕСЬ: думайте про інші заняття, які вам до вподоби (хобі, шопінг, спорт тощо) та займайтеся ними.

Які перші думки у вас виникають? Які це можуть бути заняття?

Тренер приймає відповіді та продовжує:

«Відкрийте зошити на сторінці 45 та напишіть перелік таких занять. Ви можете скористатися підказкою: наступ-
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на таблиця у ваших зошитах містить перелік занять, які допоможуть відволіктися від сили звички/потягу».

Заняття, які мені до вподоби

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

Ви можете скористуватись підказкою нижче:

Перелік можливих занять як спосіб відволіктись від потягу

Кататися на скейті Їздити за місто Подорожувати Розмовляти по телефону

Плавати Качати м’язи Кататися на роликах Працювати за комп’ютером

Займатися шопінгом Слухати музику Грати у боулінг Займатися боксом

Переглядати фільми
Відвідувати спортивні 
змагання

Вигулювати собаку Грати в настільні ігри

Дивитися телевізор Грати у футбол
Грати у комп’ютерні 
ігри

Куховарити

Писати листи Читати книги Відвідувати родичів Малювати

Складати вірші Знімати відео Вести свій відеоблог Фотографувати 

Змінювати інтер’єр 
своєї кімнати

Допомагати 
сусідові

Вести 
щоденник

Співати чи грати 
на музичних інструментах

Доглядати за 
рослинами

Наводити порядок Танцювати Рибалити

Після того, як всі учасники справилися із завданням, тренер просить їх прокоментувати виконання та резюмує 
сказане:

«Щойно у вас виникне інтерес до чогось іншого, ви виявите, що бажання вжити ПАР (потяг) поступово вщухає і 
згодом може зникнути. Наступним способом подолати потяг – говорити про нього. Коли ви відчуваєте, що потяг 
настільки сильний, що ви не можете відволіктися від нього іншими думками, почніть говорити про нього. Але 
важливо говорити про це з людьми, які вислухають та підтримають вас у ваших зусиллях припинити вживання.

Зараз відкрийте свої зошити на сторінці 46 та запишіть імена людей, з якими ви могли б поговорити про свій 
потяг та які б змогли підтримати вас у тверезості.

2. ГОВОРІТЬ ПРО ПОТЯГ. Коли ви відчуваєте, що ваш потяг може здолати вас, важливо подумати про власну 
систему підтримки. Запишіть імена людей, з якими б ви могли поговорити про свій потяг та які, на вашу думку, 
можуть підтримати вашу тверезість».
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...

...

...

...

...

Тренер продовжує: 

«Розмова про потяг із товаришем, другом, членом родини може допомогти послабити це відчуття. Не потрібно сороми-
тися або боятися потягу. Ви повинні прийняти правильне рішення щодо того, до кого звернутися по допомогу. Це має 
бути людина, яка не погіршить вашого внутрішнього стану, зможе зрозуміти вас та підтримати у тверезості».

Коли ви не спроможні відволіктися і у вас немає можливості поговорити з кимось про свій потяг, ви можете 
поговорити подумки із собою. Це умовно. Ви просто орієнтуєте свої думки на аналіз того, що відбувається, та 
міркуєте, чому це саме так. Задля цього використайте такі кроки:

• визнайте, що ви відчуваєте потяг і що вам хочеться вжити ПАР;

• знайдіть причину, чому саме зараз ви відчуваєте цей потяг?(можливо місце, час, день, конкретна лю-
дина, музика, якісь спогади, думки сприяли цьому);

• подумайте, що необхідно зробити, аби заспокоїтися? (припинити подразник, піти з місця, що нагадує 
про вживання, зайнятися справою, яка може відволікти від певного подразника).

Наприклад: зараз я відчуваю потяг (бажання вжити). Він виник через те, що я злюся. Мені необхідно заспокоїтися. 
Вживання ПАР не озбавить мене причини, через яку я сердитий.

Згадайте аргументи проти вживання ПАР. Згадайте, що ви можете втратити внаслідок того, що дозволите потягу 
керувати вами, а не керуватимете ним сам (-а).

3. ВНУТРІШНІЙ ДІАЛОГ. Розмова з собою може вам допомогти. Ви зможете самостійно проаналізувати, чим саме 
викликаний потяг, і відповісти собі, чому саме зараз ви його відчуваєте, і що необхідно зробити, аби заспокоїти-
ся. Наприклад: зараз я відчуваю потяг. Він виник через те, що я злюся. Мені необхідно заспокоїтися. Вживання 
ПАР не позбавить мене причини, через яку я сердитий.

Згадайте аргументи вживання. Це також полегшить ваш стан».

Тренер запитує в учасників:

«Що відбувається з людиною, коли вона потрапляє до зони подразників (тригерів)?»

Тренер вислуховує варіанти відповідей та резюмує:

«Виникають думки, спогади. Людина починає шукати виправдання зриву: один раз можна, завтра вже точно я 
не буду…, це ж трошки, то ж майже нічого. Такі думки призводять до виникнення та посилення бажання вжити 
ПАР, підсилюють потяг.

Як ми вже визнали, потяг нелегко подолати, але можливо. Значно легше вчасно «зловити» думки та переключитися 
на щось інше. Дозволити собі продовжити думати про вживання – означає зробити вибір на користь зриву і, таким 
чином, не сприяти позбавленню від залежності, а лише погіршити свій стан та ускладнити шлях до успіху». 

7. вправа «Автоматичний процес»

МЕТА: навчити протистояти потягу (бажанню) вжити ПАР.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ:  аркуш для фліпчарту з вправою на знайомство, маркери, зошити, кулькові ручки для кожного учасника.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників:
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«Коли людина не встигла «зловити» думки та переключитися, потяг набирає обертів і щосекунди стає сильнішим. 
Тоді людина починає думати, що все атакує її одночасно й, частіше за все, приймає вибір на користь уживання».

Тренер повертається до алгоритму дій залежної від ПАР людини та підкреслює слово «потяг»:

стимул (подразник) → думка → потяг (сила звички) → вживання.

«Дієвим способом не дати потягу зрости та вийти з-під вашого контролю – зупинити думки про вживання.

Перш за все необхідно собі сказати «СТОП».

Зараз я пропоную вам розробити для себе один досить ефективний спосіб боротьби з такими думками. Це – 
нагадування собі про переваги тверезості. Тому пропоную зараз у ваших зошитах на сторінці 49 записати список 
переваг тверезості, підказку до якого можете знайти у зошитах на сторінці 28 (координати Декарта). Вони, 
можливо, змінилися або доповнилися, тому ви можете корегувати ваш список саме тими перевагами, які наразі 
актуальні для вас.

Запишіть список переваг тверезості. Перечитуйте його щоразу, коли у вас виникають думки про вживання.

Скажи	"СТОП"!СТОП

Почни	думати	про	переваги, 
які	ти	отримаєш	внаслідок	відмови	від	вживання:

...

...

...

...

...

Коли всі учасники виконали завдання, тренер продовжує: 

«Важливо, щоб цей список завжди був, як кажуть, під рукою. Тому зараз сфотографуйте його на свій телефон, а 
коли він знадобиться, ви завжди зможете до нього звернутися. Якщо у вас немає такої можливості, перепишіть 
цей список на аркуш паперу таким чином, щоби його було зручно носити з собою».

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, і настав час для домашнього завдання.

На занятті ми з вами зрозуміли, що важливо не дати потягу можливості здолати вас, а також розглянули спосо-
би подолання сили звички. Вашим завданням до наступного тижня буде фіксування у табличці (вона у вашому 
зошиті на сторінці 50) тих моментів, коли у вас виникав потяг».

Щоб контролювати процес виникнення потягу, необхідно знати причини і ситуації, які призводять до нього. Це 
легко зафіксувати у табличці.
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Щоденні записи епізодів загострень потягу

Дата,
час

Ситуація
(запиши також свої 

відчуття, думки)

Інтенсивність 
потягу
(0-100)

Застосовані 
прийоми 

подолання

Результат
(подолав (-ла) / 

не справився (-лась))

До уваги тренера!

Учасники можуть поцікавитися, для чого у таблиці є порожній стовпчик. Попросіть їх залишити його неза-
повненим і поясніть, що на ваших зустрічах ви повернетеся до цієї таблиці та продовжите з нею працювати.

Далі тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них 
виникли.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім учасникам за роботу.
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Заняття 10. Як сказати «Ні»

МЕТА: розвивати навички протистояння тиску соціального оточення щодо вживання ПАР.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Через 5 років» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Вправа «Навички відмови» (40 хв)

7. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу та налаштувати групу на 
роботу.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників, звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом заняття, анонсує зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора) всім! Рада (-ий) вас бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогоднішній 
зустрічі ми розглянемо, як правильно відмовлятися від того, що вам пропонують. Звісно, ми будемо розглядати 
це у контексті вживання ПАР, але ці навички можна застосовувати у будь-яких ситуаціях».

До уваги тренера!

Дівчата мають менше можливостей чинити опір середовищу, яке спонукає їх до поведінки вживання. Це 
вимагає у роботі з ними фокусуватися на наступних задачах: розвиток навичок асертивної відмови та фор-
мування альтернативних соціальних зав’язків, які б культивували тверезий спосіб життя. Для юнаків більш 
характерний силовий сценарій захисту своїх потреб, у тому числі фізичне насильство, особливо на фоні 
сп’яніння. Тому, проводячи заняття у чоловічій групі, важливо звернути увагу на це та сприяти виробленню 
асертивних способів реагування та відмови від вживання.

Крім цього, дівчата, які зловживають ПАР, також є уразливими щодо насильства, у тому числі від своїх 
партнерів. Тому особливу увагу необхідно приділити захисту прав дівчат, які страждають від домашнього 
насильства, та, за необхідності, надати додаткову інформацію щодо можливих способів подолання цієї 
проблеми (звернення до поліції, соціальної служби, громадської організації, допомога у пошуку безпечного 
притулку тощо). 

2. Вправа на знайомство «Через 5 років»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу у групі.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

Тренер об’єднує учасників у пари, після чого оголошує умови вправи:

«Ми з вами продовжуємо знайомитися, і сьогодні це буде відбуватися таким чином: у вас є 3 хвилини часу на те, щоб ви 
поспілкувалися між собою та придумали щось цікаве, оригінальне, що, вірогідно, через 5 років міг би зробити ваш на-
парник (-ця). Після завершення часу, відведеного на вправу, ви у парах представите свого напарника (-цю), продовжуючи 
таку фразу: «Моя інтуїція підказує мені, що ______ (ім’я) через 5 років може… Мені здалося так, тому що…».
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До уваги тренера!

Якщо учасників непарна кількість, то тренер бере участь у вправі разом із групою або формує «трійки», які 
потім по черзі презентують кожного члена своєї команди.

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити їх основні моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що відбувалося минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані 
ним запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Чим відрізняється алгоритм звичайних дій від алгоритму вживання ПАР?

• Яким чином можна подолати або не допустити виникненню патологічного потягу? Як відволіктися від 
уживання?

До уваги тренера!

Тренеру варто спонукати учасників до відповідей на запитання з метою їхнього активного долучення до 
роботи.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними на ньому правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи.  

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників:

Запитання для обговорення:

• Чи складним було домашнє завдання?

• Скільки у вас було ситуацій, які б могли призвести або призвели до вживання ПАР?

• Скільки з них ви записали?

• Якою була інтенсивність потягу? В якій ситуації була найбільшою? В якій найменшою?

• Які прийоми ви застосовували?

• Яких результатів досягли?
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До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто докоряти їм у присутності 
групи. Необхідно долучити всіх учасників до обговорення, після чого попросити їх зафіксувати особистий 
список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що на наступну зустріч необхідно викона-
ти й попереднє домашнє завдання, й нове, отримане сьогодні.

Якщо всі учасники не виконали домашнього завдання, його слід виконати в ході даної вправи на тренінгу.

6. Вправа «Навички відмови»

МЕТА: ознайомити учасників з навичками асертивної відмови.

ЧАС: 40 хв.

РЕСУРСИ: аркуші для фліпчарту, маркери, робочі зошити.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Поступово люди, які вживають ПАР, все більше часу проводять один з одним. Виникають спільні інтереси і теми 
для обговорення. Тому відмова від вживання ускладнюється тим, що людина, яка готова відмовитися від вживан-
ня, не може відмовитися від спілкування зі своїми друзями та товаришами, які так само вживають ПАР. 

Бажання поспілкуватися з товаришами, з якими ви вживали раніше, можуть призвести до зриву та повернути вас 
до минулого.

Аби полегшити дотримання режиму утримання, ви повинні на початку уникати ситуацій, в яких інші вживають 
ПАР. Це змусить вас віддалитися від друзів та знайомих або ретельно планувати зустрічі з ними. Іноді це не завж-
ди можливе, тому для збереження вашої тверезості необхідно оволодіти навичкам ефективної відмови.

Пам’ятаєте гру «Купи слона»? Про що вона?».

Тренер приймає відповіді учасників та продовжує:

«В яких ситуаціях для нас корисні навички відмови взагалі? В яких ситуаціях нам корисно навчитися казати «Ні»?».

Тренер приймає відповіді, фіксує їх на фліпчарті та продовжує:

«Перше і головне – важливо знати, як ви будете відмовлятися від уживання ще до того, як така ситуація виникне.

Яким чином необхідно відмовлятися, так, щоби ваше оточення зрозуміло, що ви не налаштовані на вживання?»

До уваги тренера!

Учасники можуть назвати варіанти застосування фізичної сили. Його необхідно обговорити та зробити такі 
акценти:

1. Фізичну силу використовують люди, які не вміють відстоювати свою думку словами або в інший 
спосіб (мовчанням, уникненням спілкування).

2. Використання фізичної сили може призвести до непередбачуваних наслідків.

Тренер приймає відповіді учасників, фіксуючи їх на аркуші фліпчарту, та продовжує:

«У ваших зошитах на сторінці 52 ви можете знайти розділ «Способи відмови від вживання». Давайте уважно їх 
перечитаємо разом».
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"Ні,	я	не	хочу"

Спочатку	скажи	"Ні",	а	потім	поясни,	ЧОМУ. 
Але	не	виправдовуйся!

Висловити	іншу	пропозицію

Зміни	тему	розмови

Припини	бесіду	та	залиш	компанію

• Наведи причини: «Ні, я за кермом», «Ні, краще я ці гроші витрачу на інше».

• Обґрунтуй небажанням негативних наслідків: «Ні, я не хочу більше потрапляти до конфлікту із зако-
ном», «Ні,  мене потім нудить/болить голова…».

• Обґрунтуй відмову прийнятим рішенням – керувати своїм життям. Скажи, що не хочеш, аби тобою 
керували звички: «Ні, я вирішив (-ла), що не буду вживати ПАР».

• Впевнено скажи друзям, що намагаєшся припинити вживання. Це гарний привід попросити у них під-
тримки. Попроси їх допомагати, а не пропонувати вживання.

• «Краще пограємо у футбол»/«Краще сходимо у парк».

!!! НАЙПРОСТІШИЙ СПОСІБ УНИКНУТИ ВЖИВАННЯ – НЕ ПОТРАПЛЯТИ ДО СИТУАЦІЙ, В ЯКИХ, ЯК ТИ ЗНАЄШ, ТЕБЕ 
СПОКУШАТИМУТЬ.

До уваги тренера!

Тренер читає вголос та коментує кожний пункт. Запитує, чи все зрозуміло учасникам.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер пропонує учасникам об’єднатись у пари. Пари між собою вибирають, хто з них номер 
1, а хто – 2. Після чого обирають ситуацію, в якій вони будуть відпрацьовувати навичку відмови.

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ тренер зачитує умови вправи:

«Перші номери упродовж трьох хвилин спробують умовити номери 2. Другі номери мають відмовитися, вико-
ристовуючи отриманні знання та підказки із зошита на сторінці 52».

До уваги тренера!

Під час індивідуальної роботи даний етап вправи рекомендовано проводити таким чином: тренер грає роль 
того, хто умовляє вжити, а учасник відмовляється, використовуючи вищенаведений алгоритм.
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Також можна розібрати ситуацію, в якій учасник зазвичай піддається впливу умовлянь, та розробити алгоритм 
його відмови. Потім Програти його в ролях.

Відразу	скажи	"Ні".

Попроси	більше	не	пропонувати	тобі	
вживання	ПАР.

Дивися	співрозмовнику	в	очі.

Уникай	невизначених	відповідей.

Скажи	це	чітко,	твердо	та	впевнено.

Зміни	тему	розмови.

Запропонуй	альтернативу	- 
якесь	інше	заняття.

Не	почувайся	винним	у	тому, 
що	відмовляєшся.

На ЧЕТВЕРТОМУ ЕТАПІ тренер пропонує помінятися учасникам ролями, після чого вони обговорюють виконане.

Запитання для обговорення

• Чи вдалося вам відмовитися?

• Якщо так, то що саме ви сказали та як?

• Чи складно було відмовлятися?

• Яким чином вас намагалися умовити до вживання? Які слова ви використовували?

7. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та згуртуван-
ню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, і настав час для пояснення домашнього завдання.

На занятті ми з’ясували, яким чином сказати «Ні», щоб вас почули. Тому вашим домашнім завданням буде таке: 
до наступної зустрічі скористатись отриманими знаннями. Якщо запропоноване вам не потрібне, скажіть про 
це так, як ми з вами робили на занятті. Якщо у вас виникне ситуація, в якій вам запропонують ПАР, спробуйте 
скористатися набутими навичками (поставтеся до цього як до гарної можливості вчинити нетипово) і слідкуйте 
за тим, що у вас вийде. Фіксуйте ці випадки у ваших зошитах на сторінці 54.

Наступної зустрічі ви зможете поділитися власними досягненнями. 

Також важливо для тих, хто не виконав попереднього домашнього завдання, обов’язково заповнити табличку. 
Вона знадобиться нам наступної зустрічі».

Тренер пересвідчується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них виникли. 

На ДРУГОМУ ЕТАПІ дякує усім за роботу.
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Заняття 11. Поліпшуємо самопочуття та розвиваємо здорове мислення

МЕТА: розвивати навички поліпшення самопочуття та позитивного ставлення до себе.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв)

2. Вправа на знайомство «Мені пощастило….» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (10 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Вправа «Керуєш думками – керуєш емоціями» (30 хв)

7. Вправа «Керуєш часом – керуєш життям» (10 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (5 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу в групі та налаштувати 
усіх на роботу.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників та звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом заняття, анонсуючи зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора) всім! Рада (-ий) вас бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогоднішній 
зустрічі ми з розглянемо, які саме емоційні стани несуть для вас ризики відновлення вживання ПАР, а також як 
мінімізувати вплив цих станів на вас».

2. Вправа на знайомство «Мені пощастило….»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу в групі.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників та оголошує умови вправи:

«Ми з вами продовжуємо знайомитися. Сьогодні вам необхідно подумати, з чим вам пощастило у житті. Коли ви 
будете представлятися, назвете своє ім’я та розкажете, в чому саме вам пощастило».

До уваги тренера!

Учасники можуть казати, що їм взагалі не щастить, все погано…

Можна їм допомогти, підказуючи, що вони народилися, вони навчилися  говорити, писати…  Вони, зрештою, 
потрапили до Програми пробації, а не до виховної колонії…

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати, як відбувалося минуле заняття, визначити його основні моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення
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Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані ним 
запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Яким чином можна відмовитися від уживання?

• Що необхідно казати при цьому?

• Що робити, якщо люди не розуміють вашої відмови?

До уваги тренера!

Тренер спонукає учасників до відповідей на запитання з метою їхнього активного долучення до роботи.

Відповідь на запитання «Що робити, якщо люди не розуміють вашої відмови?» спонукає учасників до дис-
кусії. Важливо, щоб усі спробували відповісти на це запитання. Важливо також дійти таких висновків: якщо 
люди вас не чують, варто замислитися, чи дійсно спілкування з ними необхідне для вас (учасники мають 
самостійно озвучити ці висновки, роль тренера – спрямувати їх до цієї думки).

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи.  

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 15 хв

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників: 

Запитання для обговорення:

• Чи складно було виконувати домашнє завдання?

• Чи були у вас випадки, коли ви не змогли відстояти власну позицію?

• Як ви вважаєте, чому так сталося?

• Чи ви досягли успіху у відпрацюванні навички відмови?

• Поділіться своїм досвідом, як вам це вдалося?

До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто обговорювати це в групі. Не-
обхідно залучити всіх учасників до роботи, після чого попросити їх зафіксувати свій список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що на наступну зустріч необхідно викона-
ти й попереднє домашнє завдання, й нове, отримане сьогодні.
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6. Вправа «Керуєш думками – керуєш емоціями»

МЕТА:  допомогти учасникам визначити, які саме емоційні стани несуть ризики зриву, та навчити їх мінімізува-
ти впливи, спрямовані на відновлення вживання.

ЧАС: 30 хв.

РЕСУРСИ:  зошити, кулькові ручки для кожного учасника, аркуш для фліпчарту «Кроки до опанування думками» 
(Додаток 11.1, Додаток 11.2).

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Пам’ятаєте, одним із ваших домашніх завдань була тижнева фіксація ситуацій, які викликали потяг до вживан-
ня? Знайдіть ці таблички у своїх зошитах». 

Тренер дає можливість учасникам відкрити зошити на необхідній сторінці та продовжує:

«Нарешті ви дізнаєтеся, для чого потрібен порожній стовпчик. Перечитайте ситуації, які ви записали».

Тренер дає час на те, щоб учасники прочитали і пригадали те, що робили раніше, та продовжує:

«Навпроти кожної ситуації запишіть, які емоції ви проживали у той момент (у пустій колонці)».

Щоденні записи епізодів загострень потягу

Дата,
час

Ситуація
(запиши також свої 

відчуття, думки)

Інтенсивність потягу
(0-100)

Застосовані 
прийоми 

подолання

Результат
(подолав (-ла) / 

не справився (-лась))

На ДРУГОМУ ЕТАПІ, після того як учасники все записали, тренер методом мозкового штурму збирає інформацію 
про те, які саме емоції переважають, але при цьому акцентує увагу на тому, що у кожної людини є свій набір 
емоцій, які можуть призвести до відновлення вживання ПАР. Саме цей набір і можна назвати «негативними емо-
ційними станами».

«Як можна подолати ці негативні емоції, щоби поліпшити самопочуття?

Кожна людина іноді перебуває у неприємному (негативному) настрої. Негативні емоційні стани (дратівливість, 
депресія, тривога, гнів, туга) часто спостерігаються під час «одужання». У цей період людина більш чутлива до 
поганого самопочуття, оскільки звикла, що для поліпшення своїх станів необхідно вжити ПАР.

Якщо людина піддається спокусі вжити, вона повинна розуміти, що вживання не вирішує проблем, а часто, на-
впаки, лише погіршує ситуацію. Пригадайте вправу «Піаніно», при виконанні якої ми визнали, що шлях, на якому 
людина обирає вживання ПАР, переходить у «замкнене коло», де проблеми збільшуються вже від самого факту 
вживання. Інші причини, з яких вона прийняла рішення вжити ПАР, насправді не зникають. Так продовжує «грати» 
лише одна «клавіша» – ПАР, від якої з кожним разом все складніше відмовитися. 

Коли у людини виникають думки, які погіршують її самопочуття, вони зазвичай мимовільні й короткочасні. Наприклад, 
якщо вас випадково штовхнули на вулиці, ви можете відчути гнів та роздратування і подумати, що хтось це зробив 
навмисно. Однак можна знайти різні пояснення даній ситуації, так би мовити, подивитися на неї з різних сторін.

Як можна по-іншому подивитися на цю ситуацію?».

Тренер приймає відповіді учасників та продовжує:

«Шукати інші пояснення до даної ситуації – складно, адже для цього необхідно докласти зусиль. А ще й може 
статися так, що людина штовхнула вас випадково. То що ж тепер з цим робити? Подумки вибачити її та нічого 
не сказати у відповідь на дію?! Відчуваючи негативні емоції, звісно, ви можете їх викликати й у тієї людини, яка 
вас зачепила, але насправді ви «накрутите» себе ще більше, і ризик зірватися й відновити вживання так само 
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підвищиться. Необхідно навчитися контролювати свої емоції і вчасно згадувати про те, що ми вже розглядали з 
вами: наш подразник (стимул) – думки. Саме вони головують у наших діях, а отже – й у житті в цілому. Те, про 
що ми подумали або думаємо, відображається у наших емоціях. Тому щоб опанувати негативними емоційними 
станами та керувати ними, вам необхідно навчитися контролювати свої думки. Для цього я вам розповім про 
4 кроки, які ви зможете застосовувати, коли вирішуватимете, в якому стані хочете перебувати, що саме ви хочете 
сказати або зробити. Щоб відтепер не емоції керували вами, а ви ними».

На ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ тренер вивішує аркуш для фліпчарту із записаними на ньому чотирма кроками (Додаток 11.1) 
та об’єднує учасників у чотири групи, кожна з яких працює з одним кроком. 

До уваги тренера!

Під час індивідуальної роботи даний етап вправи рекомендовано проводити у вигляді обговорення з учас-
ником та фіксацією напрацьованих відповідей на аркуші для фліпчарту.

Перша команда, крок 1. Як зрозуміти, що може призвести до невдачі (в нашому випадку – до вживання)?

Друга команда, крок 2. Як відволіктися від поганих думок (зокрема про вживання)?

Третя команда, крок 3.  Як можна діяти у складних ситуаціях (зокрема в ситуаціях підвищеного ризику до 
вживання)?

Четверта команда, крок 4. Як похвалити себе (за те, що не зірвався/не вживав/вчасно зупинився)?

«Під час виконання завдання використовуйте все, чого ви навчилися під час наших зустрічей. Час на виконання – 
7 хвилин».

На ЧЕТВЕРТОМУ ЕТАПІ, коли час вичерпано, тренер просить команди презентувати по черзі свої напрацювання. 
Після презентації кожної з груп учасники можуть доповнювати виступи та ставити свої запитання для уточнень.

Після презентації кожної групи тренер резюмує відповіді та, в разі потреби, доповнює їх інформацією (Додаток 11.2).

Запитання для обговорення:

• Що впливає на наше самопочуття?

• Як можна подолати ці фактори?

• Які нові для себе методи похвали та заохочення ви побачили?

7. Вправа «Керуєш часом – керуєш життям»

МЕТА: формування навички тайм-менеджменту.

ЧАС: 10 хв.

РЕСУРСИ: зошити, кулькові ручки на кожного учасника.

Хід проведення

Що стосується нудьги, то тут дещо інша схема. Згадайте, як ми з вами розглядали, до чого може призвести 
такий емоційний стан, як нудьга, й говорили про те, що легше попередити його, ніж згодом намагатися швидко 
та без шкоди для себе вийти з нього.

Одним із ефективних методів керування цим станом є планування дня. Так, це складання графіку дня. 

Це може здатися складним та нудним процесом, але саме наявність списку запланованих на день справ допо-
може уникнути ризикованих ситуацій, які спровокують виникнення потягу.

Спочатку запишіть, коли ви плануєте прокинутися та лягти спати. Потім важливо повністю прописати свою зай-
нятість впродовж дня. Знайдіть вільний час для того, щоб присвятити його собі: хобі, книга, нові знайомства… І 
пам’ятайте: якщо у графіку залишаться вільні місці, на них обов’язково опиниться нудьга. Застерігайтеся цього. 
Нудьга – ваш ворог. А зараз відкрийте ваші зошити на сторінці 57 та спробуйте розписати план дій і вашої заня-
тості на завтрашній день. На це завдання у вас є 10 хвилин».
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ДАТА

Коли час вийшов, і учасники справилися із завданням, тренер просить їх поділитися своїми враженнями за до-
помогою таких запитань:

Запитання для обговорення:

• Чи було складним виконнання цього завдання?

• Скільки часу свого дня ви запланували з легкістю?

• Скільки часу довелося думати над певними етапами розпорядку дня?

• З чим це пов’язано? Чому так?

Тренер продовжує:

«Спочатку вам буде складно заповнювати в плані кожну годину вашого дня. Але з часом ви помітите, що пла-
нування полегшуватиме ваше життя. Ви будете чітко знати, коли, що і скільки часу будете щось робити. Ви все 
встигните і не забудете жодної важливої справи, поступово відпрацюєтє навички планування, і навіть не поміти-
те, як почнете автоматично вносити справи до вашого записника. 

Ця навичка корисна абсолютно всім людям, але щоб її сформувати, необхідно докласти чимало зусиль. Та ко-
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ристь від неї ви зможете відчути вже через місяць. Усі успішні, відомі, багаті люди планують кожен свій день. І 
ви зможете досягти успіху. Це не означає, що ви повинні відмовитися від дозвілля та друзів – НІ. Ви обов’язково 
маєте проводити час із задоволенням. А справжнє задоволення – це тоді, коли ви можете це зробити за улюбле-
ною справою, у приємній компанії, і не думаючи про те, що у вас безліч незавершених справ. Саме планування 
вам у цьому допоможе».

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання

МЕТА:  закріпити результат, досягнутий у ході заняття, сприяти його позитивному завершенню та подальшо-
му згуртуванню учасників.

ЧАС: 5 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Наша зустріч добігає кінця, і настав час для пояснення домашнього завдання.

На занятті ми визначили небезпечні для кожного з вас емоційні стани, розглянули кроки для опанування емоція-
ми та з’ясували, як нарешті розпочати керувати власними думками. Визначили, що планування дня – ефективний 
спосіб запобігання такому стану, як нудьга.

До наступної зустрічі на сторінці 58 плануйте та записуйте план дій на кожен день. Намагайтеся дотримуватися 
його (для цього він має бути, як-то кажуть, у вас під рукою). Ви можете внести його у свій телефон чи носити 
аркуш із планом у кишені). Якщо у вас упродовж дня відбулися зміни, то вносьте корективи. Не бійтеся, що ваш 
план не буде гарно виглядати через закреслення чи виправлення. То – дрібниці! Ви можете його корегувати. 
Головне – робіть усе з користю для свого розвитку».

Тренер переконується, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них виникли. 

До уваги тренера!

Якщо до кінця заняття залишився час, тренер пропонує вже розпочати  виконання домашнього завдання: 
вносити записи до щоденника з планування на наступний тиждень.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер дякує усім за роботу.
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Додаток 11.1

Кроки до опанування думками

1. Усвідомлюй свої відчуття і свої налаштування на невдачу.

2. «СТОП» думкам. 

3. Дій по-іншому.

4. Хвали себе за позитивні кроки. 
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Додаток 11.2

ВИПРАВЛЕННЯ до наступного тексту в рамках

1. Усвідомлюй свої відчуття і свої налаштування на невдачу

За допомогою внутрішнього діалогу звітуй собі про те, що саме ти відчуваєш та через яку ситуацію. 

Дай відповідь на запитання: Що зі мною відбувається? Чому так?

2. "СТОП" думкам

Про що ти думаєш саме зараз? Чи ці думки підтримують тебе? Ні? – відволікайся. «Спіймай» їх, доки вони 
не здолали тебе і не перетворилися на потяг.

3. Дій по-іншому

Розширюй спектр своєї діяльності. Застосовуй інші «клавіші». Ти можеш періодично повертатися до сво-
го списку «клавіш» та щоразу доповнювати їх новими видами діяльності, які тобі найбільше до вподоби. 
Пам’ятай: чим більше варіантів, тим веселішим та яскравішим буде твоє життя.

4. Хвали себе за позитивні кроки

Саме так, необхідно хвалити себе. Ти на це заслуговуєш. Ти щодня робиш правильний вибір. Ти працюєш 
над собою, і це гідно поваги.
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Заняття 12. Мережа підтримки

МЕТА:  розвивати навички прохання про допомогу та її отримання, а також планування подальших змін для 
підтримки тверезості.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ – 90 хв.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (3 хв) 

2. Вправа на знайомство «Я гарний друг/подруга, тому що...» (10 хв)

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення» (7 хв)

4. Повторення правил (5 хв)

5. Перевірка домашнього завдання (15 хв)

6. Вправа «Мережа підтримки» (15 хв)

7. Рольова гра «Телефонний дзвінок (20 хв)

8. Підбиття підсумків заняття та домашнє завдання (15 хв)

1. Привітання

МЕТА:  привітати учасників тренінгового заняття, налагодити позитивну атмосферу в групі та налаштувати 
учасників на роботу.

ЧАС: 3 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту з написаною заздалегідь темою заняття.

Хід проведення

Тренер вітає учасників, звертає їхню увагу на аркуш з темою та регламентом сьогоднішнього заняття, анонсує зустріч: 

«Доброго дня (ранку, вечора) всім! Рада (-ий) вас бачити. Дякую, що прийшли без запізнення. На сьогоднішній зу-
стрічі працюємо над мережею підтримки. Ми визначимо, до кого конкретно ви можете звернутися по допомогу».

До уваги тренера!

Формуючи підтримуюче середовище для дівчат, важливо опиратися на критерії безпеки, передбачуваності, 
поваги гідності та тверезості. Дослідження у різних галузях (наприклад, щодо фізичного та психічне здо-
ров’я, зловживання ПАР) показали, що безпека, повага та гідність є фундаментальними для поведінкових 
змін. Партнери та сім’я також можуть впливати на утримання дівчат від вживання та на їхню участь в 
програмах корекції поведінки. Розвиток взаємин має важливе значення для самосвідомості дівчат. Варто 
пам’ятати, що саме дівчата, які перебувають у конфлікті з законом, часто страждають від ізоляції і відчу-
ження, викликаних дискримінацією, віктимізацією, психічними розладами і зловживанням ПАР.

Під час роботи з юнаками достатню увагу необхідно приділити побудові та підтримці взаємодії з людьми, 
які мають успішний досвід подолання складних ситуацій, у тому числі зловживання ПАР, та вирішення 
проблем з законом, а також з людьми з оточення, які можуть сприяти у формуванні просоціальних цілей 
та моделей їх досягнення.

2. Вправа на знайомство «Я гарний друг/подруга, тому що...»

МЕТА: продовжити знайомство, налагодити позитивну атмосферу в групі, налаштувати на роботу.

ЧАС: 10 хв.

Хід проведення

Тренер звертається до учасників та оголошує умови вправи:

«Ми з вами продовжуємо знайомитися. Сьогодні я пропоную продовжити це таким чином: по черзі називаючи 
своє ім’я ви маєте продовжити фразу: «Я гарний друг/подруга, тому що…».
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До уваги тренера!

Учасники можуть говорити, що вони погані друзі й тому їм немає сенсу говорити цю фразу. Тоді тренер 
пропонує визначити, якими якостями має володіти справжній друг.

3. Рефлексія минулого заняття «Обговорення»

МЕТА: згадати події, які відбувалися минулого заняття, та виявити їх основні моменти.

ЧАС: 7 хв.

Хід проведення

Тренер пропонує учасникам згадати все, що було минулого заняття, та дати відповіді на запропоновані ним 
запитання.

Запитання для обговорення:

• Якій темі було присвячене минуле заняття?

• Що ви запам’ятали найбільше? 

• Які емоційні стани несуть ризики вживання?

• Які чотири кроки допомагають опанувати власними думками?

• Який спосіб ефективний для недопущення виникнення емоційного стану «нудьга»?

До уваги тренера!

Тренер спонукає учасників до відповіді на запитання з метою їхнього активного долучення до роботи.

Відповідь на запитання «Що робити, якщо люди не розуміють вашої відмови?» спонукає учасників до 
дискусії. Важливо, щоб кожен надав відповідь на це запитання. Важливо дійти висновків: якщо люди вас 
не чують, чи варто спілкуватися з такими людьми? Учасники самостійно озвучують ці висновки. Роль тре-
нера – підвести їх до цієї думки.

4. Повторення правил

МЕТА: нагадати учасникам про правила, яких слід дотримуватися під час занять.

ЧАС: 5 хв.

РЕСУРСИ: плакат «Правила» (аркуш з написаними на ньому правилами).

Хід проведення

Проведення відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 4 вправи.  

5. Перевірка домашнього завдання 

МЕТА: перевірити домашнє завдання, яке учасники отримали минулого заняття.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: аркуш для фліпчарту із зафіксованою на ньому шкалою від нуля до десяти.

Хід проведення

ПЕРШИЙ ЕТАП вправи відбувається за схемою, яка описана у занятті 2, 5 вправи.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ ведучий (-а) запитує в учасників:

Запитання для обговорення:

• Чи складно було виконувати домашнє завдання?

• Чи встигали ви зробити все, що запланували?

• Чи багато змін, коректив ви вносили до своїх планів упродовж дня?

• Перегляньте свої плани та надайте відповідь: на що найбільше ви витрачали свій час?

• На що ви витрачали недостатньо часу і чому?
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• Що необхідно робити/зробити для того, щоб ви могли збільшити час на ту активність/завдання, що 
цього потребує?

До уваги тренера!

Якщо деякі з учасників не виконали домашнього завдання, тренеру не варто обговорювати це в при-
сутності інших. Необхідно долучити всіх учасників до обговорення, після чого попросити їх зафіксувати 
особистий список дій.

Після тренінгового заняття в індивідуальному порядку нагадати, що на наступну зустріч необхідно вико-
нати й попереднє домашнє завдання, й нове, отримане сьогодні.

6. Вправа «Мережа підтримки»

МЕТА: напрацювати мережу підтримки.

ЧАС: 15 хв.

РЕСУРСИ: зошити, ручки за кількістю учасників.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Важливо знати, до кого звертатися по допомогу і як просити про це.

Існує багато ситуацій, які будуть вас провокувати до вживання: погіршення стосунків із важливою для вас лю-
диною, проблеми у навчальному закладі, на роботі, стан здоров’я, просто нудьга.

Дотримуватися тверезості, долати проблеми, від яких ви зазвичай тікали шляхом вживання ПАР, а також бороти-
ся з факторами, що «запускають» потяг, набагато легше, коли є підтримка близьких.

Багато з людей ніколи прямо не просили про допомогу. А коли наважувалися на це, то відчували ніяковість, 
сором, свою слабкість…

Насправді ж, коли людина просить про допомогу – це показник сили. Тільки сильна людина може прийняти той 
факт, що має певні труднощі та/або не в силах зробити бажане самостійно.

Спочатку подумайте, до кого ви могли би звернутися по допомогу. Це можуть бути ваші друзі, родичі, знайомі, 
спеціалісти у сфері залежностей».

На ДРУГОМУ ЕТАПІ тренер просить учасників відкрити зошити на сторінці 66 та заповнити табличку «Хто може 
мене підтримати». Час на виконання – 5 хв.

ХТО може мене підтримати?

Згадайте, які люди у минулому зазвичай були готові допомогти вам, або ви вважаєте, що вони погодяться до-
помогти, якщо ви звернетеся до них.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

По закінченню часу тренер продовжує:

«Існують різні сфери допомоги. Зараз перегляньте, які потреби в допомозі можуть виникнути саме у вас. На-
впроти кожного виду допомоги впишіть порядкові номери відповідно до імен людей, яких ви вказали у табличці 
вище. Люди можуть повторюватися у кожній сфері».
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Допомога у різних сферах

Допомога	в	дотриманні 
режима	тверезості

Допомога	інформацією 
або	ресурсами

Допомога 
у	вирішенні	проблем	

Допомога 
в	екстрених	випадках	

...

...

...

...

Тренер продовжує:

«У ваших зошитах далі за текстом є кілька порад стосовно того, як звертатися по допомогу. Перегляньте їх».

Тренер зачитує кожну пораду та просить учасників прокоментувати, як вони їх розуміють. За можливості учас-
ники наводять приклади.

Поради:

• Просіть те, що вам потрібно. Говоріть конкретно і прямо.

• Розширюйте мережу підтримки та вносьте імена нових людей до списку.
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• Надавайте підтримку іншим – це допоможе закріпленню ваших умінь.

• Сміливо викреслюйте людей із мережі підтримки, якщо вони, навпаки, провокують вас до вживання.

• Завжди висловлюйте подяку за підтримку.

7. Рольова гра «Телефонний дзвінок» 

МЕТА:  ознайомити учасників з різними типами поведінки у спілкуванні, сприяти формуванню асертивної пове-
дінки.

ЧАС: 20 хв.

Хід проведення 

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ виконання вправи тренер запрошує з кола чотирьох добровольців. Вони гратимуть у рольову 
гру, яка полягає в тому, щоб попросити у незнайомої людини телефон для дзвінка у зв’язку з терміновою потребою. 

Серед учасників розподіляють ролі: три особи проситимуть телефон. До однієї особи будуть звертатися з про-
ханням. Інші учасники в колі виконуватимуть ролі спостерігачів.

Тренер запрошує чотирьох добровольців вийти з кімнати для деталізації прохання дати телефон.

Учасник 1  проситиме подзвонити, демонструючи невпевнену поведінку. Потрібно пригадати мову тіла, інтона-
цію, характерні для невпевненої поведінки.

Учасник 2  проситиме подзвонити, демонструючи агресивну поведінку.

Учасник 3  проситиме подзвонити, застосовуючи асертивну (гідну) поведінку (чесно і прямо виражати свої дум-
ки, почуття, бажання), та демонструватиме свою впевненість і повагу людині, до якої звертається з 
проханням.

Учасник 4  буде вислуховувати по черзі усі три прохання і природно реагувати на них так, як реагував би у ре-
альній ситуації.

До уваги тренера!

Завдання для чотирьох учасників потрібно роз’яснювати окремо для кожного, щоби вони не знали, яку 
саме роль кожен із них буде виконувати.

Потрібно чітко роз’яснити трьом учасникам-прохачам, що вони мають по черзі звертатися із проханням до 
четвертого добровольця. 

Також на початку рольової гри спостерігачам слід зазначити, що вони повинні спостерігати, не втручаю-
чись. Їм необхідно простежити, яку поведінку, які емоції використовують добровольці у спілкуванні.

На ДРУГОМУ ЕТАПІ відбувається рольова гра, в якій учасники по черзі, дотримуючись інструкцій, звертаються до 
«сторонньої особи» з проханням зателефонувати.

Протягом рольової гри спостерігачі мають звертати увагу на поведінку трьох прохачів та визначити, який саме 
тип поведінки демонструє кожен із них.

До уваги тренера!

Під час індивідуального заняття при проведенні даної вправи тренеру пропонується продемонструвати 
різні стратегії висловлення прохання, а учасник має відслідкувати свою реакцію на кожну з них. Потім ці 
реакції необхідно обговорити.

Запитання для обговорення:

• Яку поведінку учасники продемонстрували в ролях?

• Як почувалися актори у заданих ролях? (розповідають по черзі)

• Які емоції ви переживали під час першої, другої і третьої ситуацій? Кому з прохачів хотілося відмовити 
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й чому? Що вплинуло на рішення дати телефон для дзвінка незнайомій людині? (запитання до четвер-
того учасника)

• За якими ознаками ви могли зрозуміти, який саме тип поведінки демонстрували прохачі? (запитання 
для спостерігачів)

• Який, на вашу думку, тип поведінки найбільше сприяє ефективному спілкуванню та отриманню допо-
моги у разі потреби?

• Що заважає людині просити про допомогу?

Тренер підбиває підсумки:

«Кожна людина може потрапити до ситуації, в якій потребуватиме допомоги. Визнати, що ти сам не в змозі 
впоратися з проблемою, – ознака сильної людини. Саме сильна людина може звернутися до інших із проханням 
допомогти їй. З цієї гри ви побачили, яким чином найкраще просити про допомогу. Пам’ятайте про це та вико-
ристовуйте свої знання на практиці».

8. Підбиття підсумків заняття та Програми. Домашнє завдання

МЕТА: закріпити результати, досягнуті у ході заняття та Програми; сприяти їх позитивному завершенню.

ЧАС: 15 хв.

Хід проведення

На ПЕРШОМУ ЕТАПІ тренер звертається до учасників:

«Сьогодні у нас була остання зустріч за цією Програмою. Ви багато чого навчилися та, сподіваюся, достатньо 
чого зрозуміли. Дещо ви вже знали, але завдяки нашим зустрічам структурували свої знання та усвідомили, як 
краще їх застосовувати з користю для самих себе. Маю надію, що набуті знання та навички допоможуть вам 
досягти бажаних змін.

Традиційним завершенням кожного заняття є домашнє завдання. Воно буде у вас і цього разу. Звісно, його ми 
вже не перевірятимемо, але це завдання – підсумок усієї нашої роботи. Якщо у вас виникнуть ускладнення в 
його виконанні, ви зможете прийти до мене, і ми разом спробуємо все зробити».

План змін

«Наступний етап дуже важливий. Це – планування змін. 

Саме це кожен із вас і спробує зробити.

Перш за все, необхідно усвідомити, що будь-яка мета, яку ви поставите перед собою, не може бути неправиль-
ною або правильною. Мета – це мета. Це те, чого ви хочете досягти. Це те, що вам дійсно потрібно на цьому 
етапі життя. 

Щоб вам легше було працювати надалі над змінами, спробуємо зараз спільно визначити основні кроки. А вже 
вдома ви зможете доопрацювати започаткований нами проект плану змін та вдосконалити його.

Пропоную цей план розробити у контексті припинення вживання ПАР. Це не означає, що відтепер ви повинні 
залишити вживання. Ми з вами тренуємося і, можливо, коли ви дійсно відчуєте, що маєте сили та бажання про-
тистояти ПАР, у вас уже буде готовий план. ВАШ план, гідний реалізації.

Відкрийте зошити на сторінці 69. Розглянемо разом «План змін».
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Отже:

План змін

Зміна, якої я хочу досягти (моя ціль):

Припинити	вживання	ПАР

У майбутньому ти можеш обрати будь-яку ціль та покроково йти до неї.

Запиши причину/причини, через які ти хочеш припинити вживання ПАР

(пригадай усі переваги від припинення вживання, про які ми говорили на наших зустрічах)

1
2
3
4
5

Кроки, які ти плануєш здійснити, щоб досягти цілі

1
2
3
4
5

У досягненні мети мені можуть допомогти інші люди:

Можлива	допомога...

...

...

...

...

Людина
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Що поступово буде змінюватися у моєму житті І як?

(поведінка, емоції, думки, самопочуття, риси характеру, плани на життя, стосунки з іншими)

1
2
3
4
5

...
Виконанню	мого	плану	
може	перешкодити

тому	я	зроблю	наступне

...

...

...

...

Запиши всі можливі ризики, які можуть знову призвести до вживання, та яким чином ти можеш їх нейтралізувати.

Цей	план	я	перегляну	через	_____	днів	________/______________	20	______	р.

Далі тренер перевіряє, наскільки учасники зрозуміли завдання, та відповідає на усі запитання, які у них виникли. 

Дякує за роботу упродовж усієї Програми.
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Додаток А

Форма оцінки знань і навичок До проходження 
Програми «Попередження вживання психоактивних речовин» для неповнолітніх

Прізвище, ім’я учасника (-ці): _______________________ ____________________________________ ________________

Дата заповнення анкети: ___________________________ ___________________________________________________

Блок І. Обізнаність (напроти правильної, на вашу думку, відповіді поставте знак «+»)

1.1. Що, на вашу думку, із зазначеного нижче є незаконним:

a) вживання наркотиків

b) зберігання наркотиків 

c) виготовлення наркотиків та спиртних напоїв

d) залучення до вживання дітей

e) розповсюдження наркотиків

f) вирощування у себе на городі коноплі чи маку

g) придбання алкоголю особами до 21 року

h) керування автотранспортом у стані сп’яніння

1.2. До переліку психоактивних речовин (ПАР), за зберігання яких може настати кримінальна відповідальність, входять:

a) марихуана (конопля)

b) нікотин

c) кокаїн

d) кава

e) чай

f) алкоголь

g) героїн

1.3. Які наслідки вживання ПАР ви знаєте?

a) зменшення контролю над своїми діями в стані сп’яніння 

b) втрата здоров’я

c) ризик інфікування інфекційними хворобами, зокрема ВІЛ та гепатитами В, С

d) вплив на емоційний стан

e) можливість розвитку залежності від ПАР

f) жодних наслідків немає 
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1.4. Чи знаєте ви про те, як можна зменшити шкоду від вживання ПАР?

a) ні

b) так (наведіть декілька прикладів) 

1.5. Назвіть об’єктивний стримуючий фактор до вживання ПАР та вчинення протиправних дій?

a) розуміння наслідків своїх дій

b) юридична відповідальність

c) інші люди, які спостерігають за цим і можуть втрутитися

d) реакція близьких людей (діти, батьки, партнер)

e) вміння контролювати поведінку та знаходити конструктивні шляхи вирішення проблем

f) таких факторів не існує

g) інший варіант:

_____________________________________ _____________________________________________________________

1.6. Чи знаєте ви, яким чином можна реагувати на ситуації, що провокують вживання ПАР?

a) ні

b) так (наведіть декілька прикладів) 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК І __________________

Блок ІІ. Установки 

2.1. По черзі читайте нижченаведені твердження і позначайте кожну відповідь, що, на вашу думку, є правильною, знаком плюс «+»:

№ Твердження Так Не знаю Ні

1
Наше здоров’я більшою мірою залежить від нашого способу 
життя

2 Вміння контролювати свої вчинки залежить від самої людини

3
Вчинки під впливом сп’яніння не знімають з людини 
відповідальності (осудності)

4
Відмова від уживання ПАР з кимось у компанії означатиме прояв 
неповаги до людини/людей

5 Я вживаю, тому що інші провокують мене
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6 Єдиний спосіб подолати біль – вжити ПАР

7 У житті треба все спробувати

8
Для того, щоб не вживати, варто працювати над своїми думками 
та переконаннями

9 Важливі вчинки варто звіряти зі своїми цінностями

10 Перед тим, як щось зробити, варто подумати про наслідки

11 Людині важливо вміти відмовлятися від пропозицій вжити ПАР

12
Чи можна сказати, що взяти на себе відповідальність за скоєне 
та усвідомити, що ЦЕ ЗРОБИВ Я – це перший крок до позитивних 
змін у житті?

13 Краще погодитися на вживання, ніж пояснювати причини відмови

14
Я знаю, в яких ситуаціях зазвичай вживаю ПАР, тому намагаюся їх 
уникати

15
Вміння планувати свій день допомагає людям дотримуватися 
здорового способу життя

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК ІІ __________________

Блок IІІ. Очікувані результати участі у Програмі (сформовані навички)

3.1. Як часто ви чинили неконтрольовані дії під впливом ПАР у своєму житті:

Щодня Раз 
на тиждень

Раз 
на місяць

Раз 
на півроку

Раз на рік 
і рідше

Ніколи

3.2. Як ви вважаєте, що вам необхідно для того, аби подолати поведінку вживання ПАР:

a) розвинути вміння керувати емоціями

b) зменшувати шкоду від вживання ПАР (алкоголю чи наркотиків)

c) вміти відмовляти у ситуаціях, коли пропонують вживання

d) вміти відволікатися, щоб долати потяг чи силу звички

e) вміти стійко поводити себе у ситуаціях, що провокують уживання

f) володіти навичками ефективної комунікації (спілкування), знати, як сказати «Ні», та вміти це 
робити

g) прогнозувати наслідки своїх вчинків, їх вплив на життя та здоров’я

h) навчитися ставити цілі, які базуються на загальнолюдських цінностях 

і) інший варіант:

_______________________________________________________________________________________________
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Форма оцінки знань і навичок До проходження 
Програми «Попередження вживання психоактивних речовин» для неповнолітніх

Увага! 

У даному примірнику анкети вказано правильні відповіді на допомогу ведучому.

Прізвище, ім’я учасника (-ці): _______________________ ____________________________________ ________________

Дата заповнення анкети: ___________________________ ___________________________________________________

Блок І. Обізнаність (напроти правильної, на вашу думку, відповіді поставте знак «+»)

1.1. Що, на вашу думку, із зазначеного нижче є незаконним:

a) вживання наркотиків

b) зберігання наркотиків +

c) виготовлення наркотиків та спиртних напоїв +

d) залучення до вживання дітей +

e) розповсюдження наркотиків +

f) вирощування у себе на городі коноплі чи маку +

g) придбання алкоголю особами до 21 року +

h) керування автотранспортом у стані сп’яніння +

1.2. До переліку психоактивних речовин (ПАР), за зберігання яких може настати кримінальна відповідальність, входять:

a) марихуана (конопля) +

b) нікотин

c) кокаїн +

d) кава

e) чай

f) алкоголь

g) героїн +

1.3. Які наслідки вживання ПАР ви знаєте?

a) зменшення контролю над своїми діями в стані сп’яніння +

b) втрата здоров’я +

c) ризик інфікування інфекційними хворобами, зокрема ВІЛ та гепатитами В, С +

d) вплив на емоційний стан +

e) можливість розвитку залежності від ПАР +

f) жодних наслідків немає 

З ВІДПОВІДЯМИ
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1.4. Чи знаєте ви про те, як можна зменшити шкоду від вживання ПАР?

a) ні

b) так (наведіть декілька прикладів) +

(за відповідь «так» на дане запитання учасник отримує 0,5 балів, а у разі наведення прикладів – 1 бал)

1.5. Назвіть об’єктивний стримуючий фактор до вживання ПАР та вчинення протиправних дій?

a) розуміння наслідків своїх дій +

b) юридична відповідальність +

c) інші люди, які спостерігають за цим і можуть втрутитися

d) реакція близьких людей (діти, батьки, партнер)

e) вміння контролювати поведінку та знаходити конструктивні шляхи вирішення проблем +

f) таких факторів не існує

g) інший варіант:

_____________________________________ _____________________________________________________________
(правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

+

1.6. Чи знаєте ви, яким чином можна реагувати на ситуації, що провокують вживання ПАР?

a) ні

b) так (наведіть декілька прикладів) +

(за відповідь «так» на дане запитання учасник отримує 0,5 балів, а у разі наведення прикладів – 1 бал)

У питаннях, які передбачають вибір, за кожну правильну відповідь учасник отримує 1 бал. Відповідно, за блок 
обізнаності учасник може отримати: 

• Високий рівень: 15 – 21 бал

• Середній рівень: 8 – 14 балів

• Низький рівень: 1 – 7 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК І __________________З ВІДПОВІДЯМИ
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Блок ІІ. Установки 

2.1. По черзі читайте нижченаведені твердження і позначайте кожну відповідь, що, на вашу думку, є правильною, знаком плюс «+»:

№ Твердження Так Не знаю Ні

1
Наше здоров’я більшою мірою залежить від нашого способу 
життя

+

2 Вміння контролювати свої вчинки залежить від самої людини +

3
Вчинки під впливом сп’яніння не знімають з людини 
відповідальності (осудності)

+

4
Відмова від уживання ПАР з кимось у компанії означатиме прояв 
неповаги до людини/людей

+

5 Я вживаю, тому що інші провокують мене +

6 Єдиний спосіб подолати біль – вжити ПАР +

7 У житті треба все спробувати +

8
Для того, щоб не вживати, варто працювати над своїми думками 
та переконаннями

+

9 Важливі вчинки варто звіряти зі своїми цінностями +

10 Перед тим, як щось зробити, варто подумати про наслідки +

11 Людині важливо вміти відмовлятися від пропозицій вжити ПАР +

12
Чи можна сказати, що взяти на себе відповідальність за скоєне 
та усвідомити, що ЦЕ ЗРОБИВ Я – це перший крок до позитивних 
змін у житті?

+

13 Краще погодитися на вживання, ніж пояснювати причини відмови +

14
Я знаю, в яких ситуаціях зазвичай вживаю ПАР, тому намагаюся 
їх уникати

+

15
Вміння планувати свій день допомагає людям дотримуватися 
здорового способу життя

+

У питаннях, які передбачають вибір, за кожну правильну відповідь учасник отримує 1 бал. Відповідно, за блок 
щодо установок учасник може отримати: 

• Високий рівень: 11 – 15 балів

• Середній рівень: 6 – 10 балів

• Низький рівень: 1 – 5 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК ІІ __________________

З ВІДПОВІДЯМИ
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Блок IІІ. Очікувані результати участі у Програмі (сформовані навички)

3.1. Як часто ви чинили неконтрольовані дії під впливом ПАР у своєму житті:

Щодня Раз 
на тиждень

Раз 
на місяць

Раз 
на півроку

Раз на рік 
і рідше

Ніколи

3.2. Як ви вважаєте, що вам необхідно для того, аби подолати поведінку вживання ПАР:

a) розвинути вміння керувати емоціями

b) зменшувати шкоду від вживання ПАР (алкоголю чи наркотиків) +
c) вміти відмовляти у ситуаціях, коли пропонують вживання

d) вміти відволікатися, щоб долати потяг чи силу звички +
e) вміти стійко поводити себе у ситуаціях, що провокують уживання +
f) володіти навичками ефективної комунікації (спілкування), знати, як сказати «Ні», та вміти це 
робити

g) прогнозувати наслідки своїх вчинків, їх вплив на життя та здоров’я

h) навчитися ставити цілі, які базуються на загальнолюдських цінностях +
і) інший варіант:

_______________________________________________________________________________________________

Відповіді на запитання Блоку ІІІ не оцінюються у балах, а використовуються ведучим для роботи з учасником, а 
також для порівняння з відповідями у Формі оцінки знань і навичок ПІСЛЯ проходження Програми.

З ВІДПОВІДЯМИ
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Додаток В

Форма оцінки знань і навичок ПІСЛЯ проходження 
Програми «Попередження вживання психоактивних речовин» 

для неповнолітніх

Прізвище, ім’я клієнта: ____________________________ ____________________________________ ________________

Дата заповнення анкети: ___________________________ ___________________________________________________

Блок І. Обізнаність (напроти правильної, на вашу думку відповіді поставте знак «+»)

1.1. Що, на вашу думку, із зазначеного нижче є незаконним:

a) вживання наркотиків

b) зберігання наркотиків 

c) виготовлення наркотиків та спиртних напоїв

d) залучення до вживання дітей

e) розповсюдження наркотиків

f) вирощування у себе на городі коноплі чи маку

g) придбання алкоголю особами до 21 року

h) керування автотранспортом у стані сп’яніння

1.2. До переліку психоактивних речовин (ПАР), за зберігання яких може настати кримінальна відповідальність, входять:

a) марихуана (конопля)

b) нікотин

c) кокаїн

d) кава

e) чай

f) алкоголь

g) героїн

1.3. Які наслідки вживання ПАР ви знаєте?

a) зменшення контролю над своїми діями в стані сп’яніння 

b) втрата здоров’я

c) ризик інфікування інфекційними хворобами, зокрема ВІЛ та гепатитами В, С

d) вплив на емоційний стан

e) можливість розвитку залежності від ПАР

f) жодних наслідків немає 
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1.4. Чи знаєте ви про те, як можна зменшити шкоду від вживання ПАР?

a) ні

b) так (наведіть декілька прикладів) 

1.5. Назвіть об’єктивний стримуючий фактор до вживання ПАР та вчинення протиправних дій?

a) розуміння наслідків своїх дій

b) юридична відповідальність

c) інші люди, які спостерігають за цим і можуть втрутитися

d) реакція близьких людей (діти, батьки, партнер)

e) вміння контролювати поведінку та знаходити конструктивні шляхи вирішення проблем

f) таких факторів не існує

g) інший варіант:

____________________________________________________________________________________________________

1.6. Чи знаєте ви, яким чином можна реагувати на ситуації, що провокують вживання ПАР?

a) ні

b) так (наведіть декілька прикладів) 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК І __________________

Блок ІІ. Установки 

2.1. По черзі читайте нижченаведені твердження і позначайте кожну відповідь, що, на вашу думку, є правильною, знаком плюс «+»:

№ Твердження Так Не знаю Ні

1
Наше здоров’я більшою мірою залежить від нашого способу 
життя

2 Вміння контролювати свої вчинки залежить від самої людини

3
Вчинки під впливом сп’яніння не знімають з людини 
відповідальності (осудності)

4
Відмова від уживання ПАР з кимось у компанії означатиме прояв 
неповаги до людини/людей

5 Я вживаю, тому що інші провокують мене

6 Єдиний спосіб подолати біль – вжити ПАР

7 У житті треба все спробувати
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8
Для того, щоб не вживати, варто працювати над своїми думками 
та переконаннями

9 Важливі вчинки варто звіряти зі своїми цінностями

10 Перед тим, як щось зробити, варто подумати про наслідки

11 Людині важливо вміти відмовлятися від пропозицій вжити ПАР

12
Чи можна сказати, що взяти на себе відповідальність за скоєне 
та усвідомити, що ЦЕ ЗРОБИВ Я – це перший крок до позитивних 
змін у житті?

13 Краще погодитися на вживання, ніж пояснювати причини відмови

14
Я знаю, в яких ситуаціях зазвичай вживаю ПАР, тому намагаюся їх 
уникати

15
Вміння планувати свій день допомагає людям дотримуватися 
здорового способу життя

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК ІІ __________________

Блок IІІ. Очікувані результати участі у Програмі (сформовані навички)

3.1. Як часто ви чинили неконтрольовані дії під впливом ПАР у своєму житті:

Щодня Раз 
на тиждень

Раз 
на місяць

Раз 
на півроку

Раз на рік 
і рідше

Ніколи

До відвідування 
Програми 

Під час відвідування 
Програми

Після закінчення 
відвідування Програми 
(вважаєте, 
що так буде)

3.2. Оцініть, якою мірою ви розвинули навички, необхідні для того, щоби подолати поведінку вживання ПАР (обведіть 
обрану вами клітинку):

• вмію керувати емоціями:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• зменшую шкоду від уживання ПАР:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• вмію відмовляти у ситуаціях, коли пропонують вживання:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• вмію відволікатися, щоб долати потяг чи силу звички:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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• вмію поводити себе у ситуаціях, що провокують уживання:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• володію навичками ефективної комунікації (знаю, як сказати «Ні», та вмію це робити):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• можу спрогнозувати наслідки своїх вчинків та їх вплив на моє життя та здоров’я:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• вмію ставити цілі, які базуються на загальнолюдських цінностях:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА БЛОК ІІІ __________________

ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ ЗА ПрограМОЮ _______________________

Ви також можете написати своє загальне враження від Програми у довільній формі:

Дякуємо за відповіді!

Успіхів на шляху до змін!
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Додаток С

Форма оцінки кожного заняття
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ УЧАСНИКАМИ ПІСЛЯ КОЖНОГО ЗАНЯТТЯ)

Прізвище, ім’я: _____________________________ __________________________________________ ________________

Заняття № ___________________________ _______________________________________________________________

Шановний (-а) учаснику (-це)!

Твоя думка про проведене заняття дуже важлива для нас. 
Твої відгуки допоможуть зробити нашу спільну роботу ще ефективнішою. 

Оцінюючи якість заняття, будь ласка, обведи на шкалі одну цифру від 1 до 10. Дякуємо за співпрацю!

1. Мій настрій до тренінгу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поганий Дуже гарний

2. Мій настрій після тренінгу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поганий Дуже гарний

3. Наскільки все було зрозумілим для мене:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не було зрозумілим Все зрозуміле

4. Наскільки мені було цікаво:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не було цікаво Дуже цікаво

5. Наскільки потрібний і корисний для мене запропонований на занятті матеріал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не корисний Дуже корисний 

6. Наскільки активним (-ою) я був (-ла) на занятті:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не був (-ла) активним (-ою) Дуже активний (-а)

7. Як багато я отримав (-ла) для себе і свого розвитку на занятті:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нічого Дуже багато

Підпис ___________________                                                  Дата ______________
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Додаток D

Форма оцінки досягнень кожного учасника після кожного заняття
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ВЕДУЧИМ)

Прізвище, ім’я учасника (-ці)

Заняття № ____

Вчасність прибуття на заняття □ із запізненням □ без запізнень

Стан, в якому перебував (-ла) 
під час заняття

□ тверезий (-а)

□ з ознаками алкогольного сп’яніння

□ з ознаками наркотичного сп’яніння

Виконання домашнього завдання 
(оцініть за шкалою, наскільки воно 
виконане)

 □ □ □ □
 0 1 2 3

Визначте та опишіть рівень Вмотивованості 
до участі у занятті 
(бажання/небажання брати участь 
у вправах та обговореннях, вислов-
лення власної точки зору тощо)

□ вмотивований (-а), готовий (-а) до активної участі       

□ вмотивований (-а), проте без високої активності                  

□ невмотивований (-а), висловлює небажання до участі

Додаткові коментарі:

Опишіть особливості 
сприйняття інформації 

(чи був зрозумілим та доступним зміст 
заняття для учасника (-ці), чи сприй-
малася надана інформація, чи був зво-
ротний зв’язок)

Опишіть настрій, в якому перебував (-ла) 
під час заняття, ставлення до інших учасни-
ків та ведучих тощо
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Додаток E

Форма оцінки Програми в цілому
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ УЧАСНИКАМИ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ)

Прізвище, ім’я: _____________________________ __________________________________________ ________________

Шановний (-а) учаснику (-це)!

Твоя думка дуже важлива для нас. Твої відгуки про Програму допоможуть у майбутньому покращити її 
та зробити більш ефективною. 

Оцінюючи Програму, будь ласка, обведи на шкалі одну цифру від 1 до 10 
та дай відповіді на запропоновані запитання. 

Дякуємо за співпрацю!

1. Наскільки все було зрозумілим для мене під час всієї Програми:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не було зрозуміло Все зрозуміло

2. Наскільки мені було цікаво під час всієї Програми:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не було цікаво Дуже цікаво

3. Наскільки потрібний і корисний для мене запропонований у Програмі матеріал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не корисний Дуже корисний

4. Наскільки активно я брав (-ла) участь у Програмі:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не брав (-ла) участі Був (-ла) активний (-а)

5. Як багато я отримав (-ла) для себе і свого розвитку від Програми:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нічого  Дуже багато 

6. Що у Програмі було найбільш цінним для мене? (назви конкретні теми)

____________________________________________________________________________________________________________

7. Що я вважаю зайвим, непотрібним для розгляду за Програмою? (назви конкретні теми)

____________________________________________________________________________________________________________

8. Що я можу порекомендувати для підвищення ефективності Програми?

____________________________________________________________________________________________________________

Підпис ___________________
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Додаток F

Форма оцінки досягнень на шляху до позитивних змін кожного учасника

(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ВЕДУЧИМИ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ УЧАСНИКАМИ ВСІЄЇ ПРОГРАМИ)

Прізвище, ім’я, по батькові учасника пробаційної Програми: _____________________________ _____________________
_______________________ ____________________________________________________________________________

Назва пробаційної Програми:

Розпочато: «____» __________________ 20___ р.

Закінчено: «____» __________________ 20___ р.

Досягнуті результати:

Ступінь досягнення мети Програми:

□ низький

□ середній

□ високий

Стисла характеристика досягнутих змін (позитивна динаміка щодо зміни у знаннях, навичках та установках тощо):

Рекомендації щодо подальшої роботи (індивідуальні характеристики, обставини тощо, які необхідно враховувати при 
проведенні подальшої роботи):
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