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Алкоголь 
Нотатки до виступу 

 

Алкоголь, тютюн, наркотики – це все наркотичні речовини , або 
ПАР. 

Молодість – це час відкриття нових обріїв, нових іспитів, це 
спроби освоєння нового досвіду і виявлення межі своїх 
можливостей. Для більшості з нас – це надзвичайно багата і 
надихаюча частина життя. Як сказав Аристотель: “Молодь 
постійно перебуває в стані, що нагадує сп'яніння, тому що 
молодість "упоительна", а молодь – у процесі постійного росту і 
становлення”. 

На жаль, реальне сп'яніння також є одним з факторів життя 
молоді. І часто, дуже часто таке сп'яніння приводить до раптової і 
передчасної смерті. 

Молодь і проблема вживання алкоголю 
 
Проблема номер один серед молоді - це вживання 

наркотиків, а наркотик номер один для молоді - це алкоголь. 

В чому шкідливість вживання алкоголю для мозку? 

Більш ніж 30% алкоголю затримується у нервових клітинах 
головного мозку, які складають лише 2% ваги тіла людини. У 
результаті одного сильного сп’яніння гине до 20 тисяч клітин 
головного мозку (і хоча у кожного з нас їх до 17 мільярдів, так 
марнотратно з ними обходитись не варто). 

Що тягне за собою стан сп’яніння? 

Він викликає зміну поведінки людини і вона стає 
непередбачуваною та небезпечною. Алкоголь винен у половині 
всіх скоєних вбивств. Крім того, більше половини всіх травм та 
нещасних випадків сталися через сп’яніння. Багато випадків 
небажаної вагітності та зараження венеричними хворобами 
відбулися саме у стані сп’яніння. 

Чим відрізняється алкоголь від інших наркотиків? 

Алкоголь належить до легальних наркотиків, тобто його 
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вживання та купівля не переслідуються законом. Ставлення у 
суспільстві до його вживання навіть позитивне, тому можна 
свідчити про створення алкогольного культу, з усіма його 
атрибутами і традиціями. Певна частка суспільства створила 
алкогольного ідола, якому служить, підтримуючи алкогольні 
традиції. 

Чи є алкоголь продуктом харчування? 

Алкоголь - не продукт харчування. Він не містить у собі 
ніяких поживних речовин, без яких організм людини не міг би 
існувати повноцінно. 

Чому в компаніях вживають алкоголь? 

Тому що, на перший погляд, так легше спілкуватися, бути 
веселим та почуватися невимушено. Але насправді, коли хтось у 
компанії напився, то це стає небезпечно для усіх і вечірка, замість 
приємного відпочинку, стає неприємністю – поряд з вами 
з’являється психічно неврівноважена та отруєна людина, яку 
треба відводити додому або залишати на ніч та проводити 
“комплекс оздоровчих заходів”. 

Важко надавати рекомендації з приводу  алкоголізму. Ця 
проблема не має вікових обмежень, це проблема і молодих і 
старих. Тому що алкоголізм це хвороба. Вона може вразити будь-
кого: молодого, старого, багатого, бідного… 

І не має значення - як довго Ви п’єте та що ви п’єте.  
Головне - це скільки (яка доза) алкоголю Вами вживається. 

Алкоголь: історична довідка 

„Викрадач розуму" - так називають алкоголь з давніх часів. 
Про п'янкі властивості спиртних напоїв люди довідалися не менш 
як за 8000 років до нашої ери-з появою керамічного посуду, 
завдяки якому стало можливим виготовлення алкогольних напоїв 
з меду, плодових соків і дикоростучого винограду. Можливо, 
виноробство виникло ще до початку культурного землеробства. 
Так, відомий мандрівник М. М. Миклухо-Маклай спостерігав 
папуасів Нової Гвінеї, які не вміли ще добувати вогонь, але вже 
знали прийоми приготування хмільних напоїв. Чистий спирт 
араби почали отримувати в УІ-УІІ століттях, назвавши його „аль 
коголь", що означає „одурманюючий". Першу пляшку горілки 
виготовив араб Рагез у 860 р. Перегонка вина для отримання 
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спирту різко посилила пияцтво. Не виключено, що саме тому 
основоположник ісламу (мусульманської релігії) Мухаммед 
(Магомет, 570-632) заборонив уживання спиртних напоїв. Ця 
заборона увійшла згодом і у звід мусульманських законів - 
Шаріат, основним джерелом якого є Коран {VII ст.). Відтоді 
упродовж 13 сторіч у мусульманських країнах алкоголь 
вважається поза законом, а відступники цього закону - п'яниці - 
жорстоко карались. 

Але навіть у тих мусульманських країнах Азії, де споживання 
вина заборонялося якнайсуворіше, культ вина все-таки існував і 
навіть оспівувався у віршах. 

За часів Середньовіччя в Західній Європі також навчилися 
одержувати міцні спиртні напої шляхом перегонки вина та інших 
цукристих рідин, що бродять. Згідно з легендою, вперше цю 
операцію проробив італійський чернець-алхімік Валентіус. 
Спробувавши отриманий продукт і відчувши стан сильного 
алкогольного сп'яніння, алхімік заявив, що він відкрив чудодійний 
еліксир, який робить старця молодим, стомленого бадьорим, 
сумного веселим. 

Міцні алкогольні напої швидко поширилися по всьому світу, 
насамперед за рахунок постійного зростання промислового 
виробництва алкоголю з дешевої сировини (картоплі, відходів 
цукрового виробництва і т. п.). Алкоголь настільки швидко 
увійшов у побут, що практично жоден художник чи поет не 
обходив цю тему. Сцени пияцтва зображені на давніх картинах 
голландських, італійських, іспанських і німецьких художників. Злу 
силу алкоголізму розуміло багато передових людей свого часу. 
Відомий релігійний реформатор тих часів Мартін Лютер писав: 
„Кожна країна повинна мати свого диявола, наш німецький 
диявол -добра бочка вина". 

Істориками доведено, що в Давній Русі пили дуже мало. 
Лише на певні свята варили медовуху, брагу або пиво, міцність 
яких не перевищувала 5-10 градусів. Чарка („братчина") 
пускалася по колу, і з неї кожний надпивав кілька ковтків. У 
будень ніяких спиртних напоїв не дозволялося, і пияцтво 
в важалося великою ганьбою і гріхом. 

Але з XVI сторіччя почалося масове завезення через кордон 
горілки і вина. За Івана IV та Бориса Годунова засновуються 
„цареві шинки", які приносили в казну чималі гроші. Проте вже 
тоді намагалися обмежити споживання спиртних напоїв. Так, у 
1652 р. вийшов указ „продавати горілку по одній чарці людині". 
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Заборонялося видавати вино „питухам" (тобто пиякам), а також 
усім під час посту, по середах і п'ятницях. Одначе з фінансових 
міркувань незабаром було внесено поправку: „щоб великого 
государя скарбниці учинити прибуток, питухів із кухольного двору 
не відганяти", чим фактично підтримувалося пияцтво. 

На сьогодні споживання спиртних напоїв на земній кулі 
характеризується колосальними цифрами. То що ж таке алкоголь 
і які саме алкогольні напої споживають у даний час? 

 
Що люди п'ють і наслідки цього 

Алкоголь - те саме, що й одноатомний спирт (винний спирт, 
етанол, етиловий спирт). Рідина без кольору, з характерним 
запахом і смаком, легкозаймиста, з температурою кипіння 78,3°. 
Хімічна формула С2Н5ОН. Використовується як розчинник, 
антифриз, дезінфікуючий засіб, моторне пальне, для 
приготування алкогольних (спиртних) напоїв та лікувальних 
засобів . 

Прийнято виділяти побутове пияцтво, хронічний алкоголізм, 
алкогольні психози (гострі - наприклад, біла гарячка; хронічні - 
наприклад, алкогольне марення ревнощів, Корсаковський психоз, 
хронічний галюциноз). 

З медичного погляду алкоголь є наркотиком, з юридичної - ні. 
Тому в сучасній літературі іноді використовується термін 
інтоксикант, в якому одночасно фіксується і отруйна, і оп’яняюча 
дія алкоголю. 

Алкогольні напої - це напої, які містять алкоголь (етиловий 
спирт), воду та речовини, що надають йому запаху та смаку. 

Загалом можна виділити п'ять типів алкогольних напоїв: 
• слабоалкогольні напої типу джин-тонік, бренді-кола, ром-
кола, лонгери тощо; 

• пиво (за винятком безалкогольного); 
 

• вино (сухі, напівсухі, напівсолодкі, солодкі, кріплені вина, 
втому числі шампанське); 

• міцні алкогольні напої (горілка, коньяк, віскі, лікер, текіла, 
ром, джин, абсент, у тому числі коктейлі з їх вмістом, 
тощо); 

• напої домашнього приготування (вина, лікери, самогон). 
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Алкоголь може бути виготовлений як природним шляхом 
(бродінням), так і штучно. 

Бродіння - найдешевший та найпоширеніший спосіб, що 
дозволяє перетворити рослинну сировину на алкоголь. 

У світі мікроскопічних організмів, мабуть, найбільш 
усюдисущі - дріжджові грибки. 

Залишіть на якийсь час у теплому місці виноградний, 
фруктовий або ягідний сік - і він забродить. Це відбудеться тому, 
що грибки, які знаходилися в соку, почали посилено 
розмножуватись. У процесі життєдіяльності вони перетворюють 
цукор (а також крохмаль) на винний, або етиловий, спирт. 

Вихідним продуктом в одержанні етилового спирту є злаки, 
картопля, буряк. Сирий етиловий спирт (сирець) містить багато 
домішок, у тому числі отруйних сивушних олій. Спирт очищають 
шляхом перегонки в особливих апаратах, але й в отриманому в 
такий спосіб спирті-ректифікаті зберігається частина шкідливих 
для організму речовин. 

Етиловий спирт широко застосовують у різних галузях 
народного господарства. Його використовують як розчинник, 
наприклад, при виготовленні лаків, політур, у ряді хімічних 
реакцій для синтезу органічних барвників, фармакологічних 
препаратів, синтетичного каучуку. Етиловий спирт має 
дезинфікуючі властивості, його застосовують для медичних 
цілей. При виготовленні горілки використовують тільки очищений 
етиловий спирт. 

Варто зупинитися на вживанні отруйних технічних рідин - 
різних сурогатів алкоголю. їх вживають або помилково, вважаючи, 
що це етиловий спирт, або свідомо нехтуючи небезпеку, як це 
роблять іноді запеклі пияки. 

Так, метиловий спирт і етиленгліколь входять до складу 
антифризів. Маючи низьку температуру замерзання, вони 
використовуються в системах охолодження різних двигунів. 
Подібно до звичайного спирту, ці рідини здатні викликати 
сп'яніння, але через 10-12 годин після їх уживання з'являються 
ознаки важкого отруєння: головний біль, нудота, блювота, хитка 
хода, слабкість, запаморочення або навіть повна непритомність. 
Смерть настає від мозкових розладів (через 1-2 доби) або 
ураження нирок (через 1-2 тижні). Метиловий спирт - нервово-
судинна отрута, і його стограмова доза смертельна для людини. 
Навіть невелика кількість цього спирту вражає зоровий нерв і 
систему оболонок ока (зокрема сітківку). Ще небезпечніший 
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дихлоретан (хлористий етилен), 10-15 грамів якого викликають 
незворотні зміни в печінці і нирках. 
Як бачимо, алкоголь та його сурогати дуже шкідливі, а наслідки їх 
уживання вкрай небезпечні. 

У різних алкогольних напоях неоднаковий вміст алкоголю: у 
пиві - близько 5%, у натуральному вині - 9-12%, а в міцних 
алкогольних напоях - мінімум 35%. Хоча все це залежить від 
конкретного напою. 

Відрізняють об'ємний та ваговий вміст алкоголю. Оскільки 1 л 
алкоголю важить 790 г, об'ємний вміст завжди буде більшим за 
ваговий . 

Об'ємний відсоток алкоголю - це той об'єм, який займає 
алкоголь у відсотках до об'єму всього вмісту. Ваговий відсоток 
алкоголю показує, яку частину ваги продукту становить алкоголь. 

За прийнятим стандартом на етикетках усіх алкогольних 
напоїв має бути вказано об'ємний відсотковий вміст алкоголю. На 
малюнку, наведеному нижче, можна побачити, якого розміру 
посуд вміщує однакову кількість алкоголю в напоях різної міцності 
- 12 см3. 

 

 Відсотковий вміст алкоголю в різному посуді 
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Чи існують безпечні дози алкоголю? 
Думки наркологів із цього приводу різняться. Європейські 

фахівці вважають, що безпечний рівень коливається в межах 20-
60 г на добу в перерахунку на чистий 100-процентний спирт 
для чоловіків (50-150 г горілки) і 10-40 г для жінок (25-100 г 
горілки). Регулярне вживання алкоголю, що перевищує цю 
кількість, приводить до алкогольного отруєння організму. 
Більшість вітчизняних фахівців схильні вважати, що будь-яке 
регулярне вживання алкоголю вже є небезпечним. 

Алкоголь вживають задля позитивних емоцій, але часто 
результат буває протилежним - погіршується настрій, виникає 
агресивність, загострюються хронічні хвороби. Наперед 
спрогнозувати такі наслідки неможливо, тому, що дія спиртного на 
організм непередбачувана. Усе залежить від багатьох чинників: 
кількості випитого, його концентрації, якості їжі, з якою випито 
спиртний напій, стану здоров'я. 

 Важливо навіть, де і з ким пилося. 
 
Сприйнятливість до алкоголю, або хто стає алкоголіком 

Основним фактором сприйнятливості до алкоголю є ступінь 
сприйняття алкоголю організмом - толерантність до алкоголю. 
Цей фактор є вродженим і визначається особливостями 
організму. Підвищена толерантність - передумова хвороби на 
алкоголізм. Частіше підвищена толерантність до алкоголю 
спостерігається в тих дітей, батьки яких зловживали алкоголем. 
Переважно схильність до вживання алкоголю передається по 
чоловічій лінії: батько - син. 

Спадковий характер полягає не в передачі „гена потягу до 
алкоголю", а в передачі механізмів, що відповідають за обмінні 
процеси. Порушення таких механізмів спричинюється не лише 
пияцтвом батьків, а й шкідливим впливом на генетичний код - 
радіаційним, хімічним, токсичним та ін. Тобто невживання 
родичами спиртного - не гарантія того, що в дитини немає 
порушень у функціонуванні біохімічних процесів організму. Такі 
порушення і провокують хворобливий потяг до алкоголю. Саме 
тому навіть перша спроба алкоголю може стати небезпечною. 

Але зловживання спиртним - не єдиний фактор розвитку 
хвороби (алкоголізму); лише 10% людей, що регулярно 
споживають спиртне, хворіють на алкоголізм. 
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До алкоголізму схильні: 
• люди з підвищеною сприйнятливістю до алкоголю; 
• люди, в яких батьки страждали на алкоголізм; 
• особи самотні або з неповних сімей; 
• особи, схильні до депресій або вороже налаштовані до 

всього, що їх оточує; 
• активні, імпульсивні, товариські підлітки, котрі прагнуть 

гострих відчуттів, якщо вони ростуть в обстановці асоціальності та 
спілкуються з тими, хто зловживає алкоголем. 

Причини вживання алкоголю: міфи і 
реальність 

Напевно, Ви не раз чули вислів: „Вип'ємо, зігріємося". 
Вважається в побуті, що спирт є хорошим засобом для зігрівання 
організму. Вважається, що спирт має лікувальну дію не тільки при 
простудних, а й при цілому ряді інших захворювань, у тому числі 
шлунково-кишкового тракту, наприклад при виразці шлунка. 
Лікарі ж, навпаки, вважають, що виразковому хворому 
категорично не можна вживати алкоголь. Де істина? Адже 
невеликі дози спиртного справді збуджують апетит. 

Або інше існуюче серед людей переконання: алкоголь 
збуджує, підбадьорює, поліпшує настрій, самопочуття, робить 
бесіду більш жвавою і цікавою, що досить важливо для компанії 
молодих людей. Мовляв, недарма спиртне вживають „проти 
втоми", при нездужаннях і практично на всіх святах. 

Більше того, існує думка, що алкоголь є висококалорійним 
продуктом, який швидко забезпечує енергетичні потреби 
організму, що важливо, наприклад, в умовах походу і т. п. А в пиві 
і сухих виноградних винах до того ж є цілий набір вітамінів та 
ароматичних речовин. У медичній практиці використовують 
бактеріостатичні властивості спирту, вживаючи його для 
дезінфекції (при уколах і т. п.), готування ліків, але аж ніяк не для 
лікування хвороб. 

Отже, алкоголь вживають для підняття настрою, для 
зігрівання організму, для запобігання хворобам та їх лікування, 
зокрема як дезінфікуючий засіб, а також як засіб підвищення 
апетиту й енергетично цінний продукт. Де тут правда і де омана? 

Міркування про корисність алкоголю для здоров'я - досить 
поширене хибне уявлення. Візьмімо бодай очевидний факт – 
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чарка горілки або вина збуджує апетит. Але ж тільки на короткий 
час, поки спирт викликав „запальний сік". Надалі прийом 
алкоголю, у тому числі пива, тільки шкодить травленню. Адже 
спиртне паралізує роботу таких важливих органів, як печінка і 
підшлункова залоза. 

Потреба в алкоголі не входить до числа природних життєвих 
потреб людини, як, наприклад, потреба в кисні або їжі, і тому сам 
по собі алкоголь не має спонукальної сили для людини. Потреба 
ця, як і деякі інші „потреби" людини (наприклад, куріння), 
з'являється тому, що суспільство, по-перше, виробляє даний 
продукт і, по-друге, „відтворює" звичаї, форми, звички й забобони, 
пов'язані з його споживанням. Зрозуміло, що ці звички не властиві 
всім однаковою мірою. 

 
Що ж тягне за собою стан сп'яніння? 

Він викликає зміну поведінки людини, і вона стає 
непередбачуваною та небезпечною. Алкоголь винен у половині 
всіх скоєних вбивств. Крім того, більш як половина всіх травм та 
нещасних випадків трапляється через сп'яніння. Багато випадків 
небажаної вагітності та зараження венеричними хворобами 
відбулися саме у стані сп'яніння. Алкоголь стягує свою 
алкогольну данину, підриваючи громадське й приватне життя і 
завдає шкоди незліченними фатальними дорожньо-
транспортними випадками, ушкодженнями і травмами, пожежами 
в житлах і на виробництві, випадками смерті через утоплення, 
самогубствами, а також злочинами, пов'язаними з насильством. 
До цього варто додати також фінансові проблеми, кар'єри, що не 
відбулися, розлучення, уроджені дефекти і вади розвитку, а 
також постійну емоційну шкоду, заподіювану дітям. 

 
З чого починається пияцтво 

Причини першої спроби алкоголю різноманітні. Але 
простежуються їх характерні зміни залежно від віку. 
До 11 років перше знайомство з алкоголем відбувається або 
випадково, або його дають „для апетиту", „лікують" вином, або ж 
дитина сама з цікавості пробує спиртне (мотив, властивий 
здебільшого хлопчикам). У старшому віці це частіше трапляється 
з традиційного приводу: „свято", „сімейне торжество", „гості" і т. д. 
Зазвичай, це буває, так би мовити, „безневинна" чарочка на честь 
дня народження або іншого свята. І хоча це відбувається за 
згодою батьків, у колі родини, все ж і таке прилучення дітей до 
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вина небезпечне. Адже варто раз доторкнутися до спиртного, як 
уже знімається психологічний бар'єр - і підліток вважає, що він 
уже має право випити з товаришами або навіть сам, якщо 
з'явиться така можливість. Недарма в народі кажуть: „Ріки 
починаються зі струмочка, а пияцтво - з чарочки". 

У14-15 років з'являються приводи на зразок „незручно було 
відстати від хлопців", „друзі умовили", „за компанію", „для 
хоробрості" і т. д. У цілому мотиви вживання спиртного підлітками 
поділяються на дві групи. В основі мотивів першої групи лежать 
бажання дотримуватись традицій, випробувати нові відчуття, 
цікавість тощо. Формуванню цих мотивів сприяють деякі 
властивості психіки неповнолітніх, прагнення дорослості, яке в 
них пробуджується, бажання бути як усі, намагання брати 
приклад зі старших і т. п. Віковими особливостями підлітків 
певною мірою можна пояснити і вживання ними спиртних напоїв 
„для хоробрості". Цей мотив пов'язаний з відсутністю в 
неповнолітніх життєвого досвіду, знань, що дозволяють їм вільно 
вступати у спілкування з оточенням (скажімо, з особами старшого 
віку або дівчатами). 

Усі ці групи мотивів першого знайомства з алкоголем більш 
притаманні хлопцям. Для дівчат типова в основному друга група 
мотивів, пов'язана з дотриманням традицій. 

До цих мотивів входить і прагнення позбутися нудьги. У психології 
нудьгою називають особливий психічний стан особистості, 
пов'язаний з емоційним голодом. У підлітків цієї категорії істотно 
ослаблений або втрачений інтерес до пізнавальної діяльності. 
Підлітки, які вживають спиртне, майже не займаються 
громадськими справами. Істотні відхилення спостерігаються у 
структурі їхнього дозвілля. Ці підлітки менше цікавляться 
художньою літературою, рідко беруть участь у самодіяльності, 
майже не бувають у театрі, не мають інтересу до серйозної 
музики, живопису. 

Нарешті, деякі підлітки споживають спиртне, щоб зняти із 
себе напругу, звільнитися від неприємних переживань. 
Напружений, тривожний стан може виникнути у зв'язку з певною 
ситуацією в родині, шкільному колективі. 

Для підлітків характерно проведення вільного часу переважно 
з друзями. І хоча підліткові групи складаються стихійно, до них 
входять хлопці та дівчата, близькі за рівнем розвитку, запитами та 
інтересами. Але якщо підліткова група не об'єднана якоюсь 
корисною діяльністю, у ній переважає „порожнє" проведення часу, 
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і така знудьгована група стає сприятливим середовищем для 
вживання спиртних напоїв. 

Отже, загалом мотиви першої спроби алкоголю такі: 
• бажання потрапити до певного кола однолітків, де 

споживання спиртного є звичайним явищем; 
• бажання здаватися дорослішим; 
• переконаність у тому, що це модно і „круто"; 
• з метою розслабитися, позбутись відчуття 
сором'язливості; 
• з метою позбутися стресу; 
• з метою розвеселитися; 
• задля спілкування; 
• через тиск оточення; 
• задля солідарності з компанією; 
• для „анестезії" від образи, горя або фізичного болю. 
Головна небезпека першої спроби алкоголю для незрілої 

особистості полягає в тому, що, відчувши потяг до спиртного, 
підліток з біологічною схильністю до алкоголізму стає алкоголіком 
практично відразу, навіть не встигнувши зрозуміти, що з ним 
сталося. 

Шкідливі наслідки споживання алкоголю 

Як правило, перша спроба алкоголю відбувається в 
ранньому підлітковому віці (близько 12 років), коли дитина - ще 
не сформована особистість і не може повністю усвідомлювати 
ризиків, пов'язаних із споживанням наркотичних речовин. Навіть у 
багатьох дорослих існують хибні уявлення про те, що в невеликих 
дозах алкоголь може бути корисним для дитини. 

Під тиском реклами, ЗМІ та вже усталених традицій щодо 
споживання спиртного у підлітків можуть сформуватись 
неправильні уявлення про алкоголь. Звичайна заборона 
споживати спиртне не досить ефективна; на якомусь етапі вона 
може призвести до того, що дитина спробує алкоголь в іншому 
місці. 

Вплив алкоголю на мозок та нервову систему 
Алкоголь потрапляє із шлунка в кров через 2 хвилини після 

вживання. Страждають передовсім клітини великих півкуль 
головного мозку. 
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Більш як 30% алкоголю затримується у нервових клітинах 
головного мозку, що становлять лише 2% ваги тіла людини. У 
результаті одного сильного сп'яніння гине до 20 тисяч клітин 
головного мозку (і хоча у кожного з нас їх до 17 мільярдів, так 
марнотратно з ними обходитись не варто) . Погіршується умовно-
рефлекторна діяльність людини, уповільнюється формування 
складних рухів, змінюється співвідношення процесів збудження і 
гальмування в центральній нервовій системі. Людина втрачає 
здатність керувати собою. 

Порушення роботи нервової системи та внутрішніх органів 
спостерігається при будь-якому вживанні спиртного: 
одноразовому, епізодичному чи систематичному. 

Кількаразове або часте вживання алкоголю справляє 
буквально спустошливий вплив на психіку підлітка. При цьому 
затримується не тільки розвиток вищих форм мислення, 
засвоєння етичних і моральних категорій та естетичних понять, а 
й втрачаються вже розвинені здібності. Підліток „тупіє" і 
інтелектуально, і емоційно, і морально. 

До шкідливих наслідків вживання алкоголю належить і 
виникнення залежності від нього, яка обумовлюється 
спадковістю, особливостями організму, перенесеними хворобами. 
У чоловіків при постійному вживанні хвороба формується 
протягом півтора-двох років (переважно до 30 років), жінкам 
досить півроку-рік активного вживання (найчастіше у віці після 40 
років). Останній термін, упродовж якого виникає хвороба, 
стосується й підлітків. У поважному віці залежність виникає ще 
швидше.  

 
Алкоголь схожий на інші наркотики. Він викликає психічну й 
фізичну залежність та зміну психічного стану людини – 
навколишній світ сприймається спотворено і неадекватно. 
При постійному вживанні алкоголь руйнує особистість. 
 

Той, хто вживає алкоголь систематично, ризикує стати 
алкоголіком, тобто потрапити у психічну та фізичну алкогольну 
залежність. Залежність тим важча, чим раніше людина починає 
пити.  

Фізична залежність полягає в тому, що перерва при 
регулярному вживанні спиртного може спричинити збільшення 
кров’яного тиску, відчуття туги й неспокою, лихоманку, безсоння. 
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Цей стан можна полегшити медичною допомогою, він зазвичай 
минає через кілька діб. 

Психічна залежність полягає у прагненні відчути стан 
сп’яніння, що витісняє всі інші інтереси, оскільки алкоголь 
стимулює в мозку „центр задоволення”. 

У формуванні алкогольної залежності вирішальну роль 
відіграють такі фактори: 
• соціальні (культурний та матеріальний рівень життя, стреси, 

інформаційні перевантаження, урбанізація); 
• біологічні (спадкова схильність; до 30 % дітей, чиї батьки 

зловживали спиртним, можуть стати потенційними 
алкоголіками). Біологічна схильність до алкоголю може бути 
встановлена лабораторними методами. Така процедура 
здійснюється медиками з експериментально-науковими 
цілями. На практиці ж визначення біологічної схильності до 
алкоголізму не проводиться, тому людина має сама визначити 
це для себе; 

• психологічні (психоемоційні особливості особистості, здатність 
до соціальної адаптації та протистояння стресам). 
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Вплив на репродуктивну функцію 
У жінок алкоголь порушує вироблення статевих гормонів та 

дозрівання яйцеклітини, менструальний цикл. Зловживання 
алкоголем, руйнуючи організм жінки, виснажує нервову й 
ендокринну систему і зрештою може призвести до безплідності. 

Стан сп'яніння в момент зачаття може вкрай негативно 
позначитися на здоров'ї майбутньої дитини. Уживання спиртних 
напоїв небезпечне протягом усього періоду вагітності, тому що 
алкоголь легко проникає крізь плаценту матері до дитини, а також 
у період годування грудьми. 

Якщо мати під час вагітності вживає алкоголь, ймовірність 
порушень у розвитку плоду та ризик викидня значно 
підвищуються. Плацента, яка виконує захисну функцію для 
плоду, не може переробляти алкоголь, тому останній потрапляє у 
кров плоду. Оскільки печінка плоду розвинена недостатньо, вона 
також не в змозі розщеплювати алкоголь, в результаті чого він 
впливає на плід, тобто на дитину, 

Вплив на внутрішні органи 

Алкоголь порушує структуру клітин печінки, призводячи до 
переродження її тканин. При систематичному споживанні 
спиртного жирові зміни в клітинах печінки призводять до 
омертвіння печіночної тканини - розвивається цироз печінки, що 
майже завжди пов'язано з хронічним алкоголізмом. Ураження 
клітин печінки призводить до порушень у білковому і вуглецевому 
обміні та у синтезі вітамінів і ферментів. 

Алкоголь „роз'їдає" слизову оболонку стравоходу, шлунка, 
порушує секрецію і склад шлункового соку, що ускладнює процес 
травлення і, врешті - решт, несприятливо відбивається на рості і 
розвитку підлітка. 

Соціальні наслідки алкоголізації підлітків 
Соціальні наслідки алкоголізації підлітків проявляються, 

передусім, у прогулах за місцем навчання або роботи. Крім 
того, частішають конфлікти з батьками та родичами, 
додаються фінансові проблеми. 
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Як можна позбутися алкоголізму? 

Єдина можливість позбутися цього захворювання - 
лікуватися і цілком припинити вживання алкоголю. Однак змусити 
хворих на алкоголізм лікуватися не так просто. їм властиво 
заперечувати власну хворобливу пристрасть до алкоголю навіть 
тоді, коли пияцтво набуває злоякісних форм і призводить до 
сімейних та службових конфліктів. Звертання по медичну 
допомогу здається їм чимось ганебним. Вони бояться, що їх 
вважатимуть алкоголіками, хоч фактично вони вже стали ними. 
Лікувати ж алкоголізм примусово, наприклад, без відома хворого, 
додавати ліки в його їжу сьогодні заборонено законом. 

Алкоголь і законодавство 

Законодавство України включає низку законів, підзаконних 
актів, нормативів і регламентацій, спрямованих на зменшення 
шкоди від вживання алкоголю та інших речовин, які викликають 
залежність. 

Так, статтею 32 Основ законодавства України про охорону 
здоров'я проголошено, що в Україні проводиться державна 
політика обмеження вживання алкогольних напоїв. З метою її 
реалізації і з урахуванням міжнародних підходів до організації 
діяльності, спрямованої на зменшення шкоди від вживання 
алкоголю, в Україні в основному використовуються такі засоби 
правового регулювання, як обмеження реклами алкогольних 
напоїв, заборона їх продажу в непристосованих місцях та продажу 
неповнолітнім, зменшення економічної доступності цих товарів за 
допомогою механізмів оподаткування. 

Рекламодавці зазначеної продукції зобов'язані спрямовувати 
на виробництво соціальної рекламної інформації щодо 
шкідливості вживання алкоголю не менше 5% коштів, витрачених 
на розповсюдження ними у межах України реклами алкогольних 
напоїв . 

Порядок продажу алкогольних напоїв визначає прийнятий 
1995 р. Закон України „Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів" з внесеними до нього змінами впродовж 
1996-2003 рр. Прийняті на базі цих законів чинні Правила 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями забороняють роздрібну 
торгівлю: 
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• спиртом етиловим, спиртом етиловим питним, коньячним і 
плодовим; 

• алкогольними напоями з рук та в непристосованих для 
цього приміщеннях, на території дошкільних, навчальних і 
лікувальних закладів та прилеглих територіях, у місцях 
проведення спортивних змагань, гуртожитках та прилеглих 
територіях, в інших місцях, визначених місцевими радами; 

• громадянам, які не досягли 18-річного віку; 
• працівникам господарюючого суб'єкта, яким не 

виповнилося18 років. 
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ЗУСТРІЧ 4. 
Тренінгове заняття. 

 
Тривалість: 3 год. 25 хв. 
 
4.1. Гра - розминка “М’ячик по колу” (10 хв.) 
 
Мета:  активізувати учасників, підготувати їх до 

подальшої роботи. 
Оснащення: м’ячик 
Хід вправи 
Усі учасники разом з тренером стають у коло, тримаючи 

руки за спиною. У тренера в руках м’ячик, який слід передати по 
колу з рук в руки якнайшвидше таким чином, щоб м’ячик не впав 
на підлогу. 

 
4.2. Обговорення “Алкоголь і день народження ” (10 хв.) 
 
Мета: Означити поняття про недоцільність вживання 

алкоголю на дні народження дитини. 
Хід обговорення 
Підніміть руки, хто за те, щоб було спиртне на дні 

народження дитини, а хто проти. Тоді об'єднаємось в дві групи 
для обговорення. Батьки обговорюють за й проти.Тренер 
підводить підсумок. Запитує, хтось змінив думку?  

 
4.3. Інформаційне повідомлення “ Що таке алкоголь? 

Вплив алкоголю на організм людини ” (15 хв.) 
 
Мета: Дати  поняття про алкоголь та його вплив на 

організм людини. 
Перед тим, як почати тему про алкоголь, ми хочемо 

відзначити, що, як правило, куріння й алкоголь ідуть разом. Ті 
діти, які курять, починають регулярно вживати алкоголь. 

І так, що таке алкоголь? Ми розповідаємо дітям, що 
алкогольні напої розрізняються між собою по міцності, тобто по 
вмісту в них алкоголю. Чим більший вміст алкоголю, тим міцніший 
напій. Міцність алкогольного напою вимірюється в градусах і 
позначається значком %. Наприклад, у пиві - близько 3-5 %, у вині 
- 12-18 % і в міцних напоях - 30-40%. 
У невеликих дозах алкоголь має гальмуючу й розслаблюючу дію.  
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У великих дозах алкоголь діє на організм як отруйна речовина. 
Діючи як отруйна речовина, алкоголь руйнує печінку, клітини 
головного мозку й призводить до алкогольної залежності або до 
алкоголізму. Уживання алкоголю великих дозах за один раз може 
призвести до смерті. 

Вплив алкоголю на організм людини залежить: 
- від ваги й росту людини 
Чим менша вага людини важить і чим менший  у неї зріст, 

тим швидше вона п'яніє. Організм дітей і підлітків ще не 
сформувався й не досяг фізичної зрілості. Діти й підлітки мають 
меншу вагу, ніж дорослі й ріст у них, як правило, менший, ніж у 
дорослих. Отже, і сп'яніння настає набагато швидше. Це підлітки 
повинні знати обов'язково. Якщо вони це знають, вони розуміють, 
що вони ще не дорослі люди. 

- від міцності й від вмісту газу в алкогольному напої 
Міцні напої, наприклад горілка, а також шипучі напої, 

наприклад шампанське, швидше всмоктуються в кров. Отже, від 
міцних і шипучих напоїв п'яніють швидше. 

- від кількості випитого  
Чим більше випив, тим сильніше сп'янів. 
- від швидкості, з якою був випитий алкогольний напій  
Чим швидше випив, тим швидше сп'янів. 
- від проміжку між тим часом, коли поїв і коли випив 

алкогольний напій  
Чим більший проміжок часу між тим часом, коли поїв і коли 

випив алкогольний напій, тим сильніше сп'яніння. Сильніше і 
швидше п'яніють на голодний шлунок. 

- від статі людини 
Жінки п'яніють швидше й сильніше, ніж чоловіки, при  

вживанні однакової кількості алкоголю. Жінки, як правило, менші 
ростом і мають меншу вагу. Організм жінок містить менше води. 
Обмін речовин у жінок відбувається по-іншому, ніж у чоловіків. 
Якщо жінки зловживають алкоголем, проблеми зі здоров'ям у них 
з'являються набагато раніше, ніж у чоловіків. 

 
4.4. Міні – лекція “ Що відбувається в організмі людини 

в результаті прийому алкоголю?” (15 хв.).

 
 Після вживання алкогольного напою алкоголь всмоктується 

в кров дуже швидко. Через кілька хвилин алкоголь уже 
розноситься по всьому тілу й попадає в головний мозок.  
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- Після вживання алкогольного напою кровоносні судини 
розширюються, і алкоголь починає робити навантаження на 
серце. 

- Після вживання алкогольного напою алкоголь  починає 
також робити навантаження на печінку. Печінка - орган, що 
виводить алкоголь із організму людини. Чим більше випив, тим 
більше навантаження на печінку.  

- Алкоголь також починає робити навантаження на м'язову 
тканину людини. 

- Після вживання алкогольного напою підсилюється процес 
зневоднювання організму. Це означає, що під дією алкоголю 
організм втрачає більше води в одиницю часу, ніж у звичайному 
стані. 

- Навіть при невеликій кількості алкоголю погіршується 
координація рухів, збільшується час реакції на зовнішні 
подразники й час ухвалення рішення, тому з людьми в цьому 
стані часто відбуваються нещасні випадки.  

- При великій кількості алкоголю в людини можуть почати 
тремтіти руки й двоїтися в очах. Людина стає емоційно 
неврівноваженою. Порушується здатність оцінювати події 
адекватно, і, як наслідок, людина втрачає контроль над собою й 
своїми вчинками.  

Зараз ми хочемо, щоб ви особливу увагу звернули на 
навантаження, яке алкоголь робить на печінку.  

Доведено, що печінка виводить із організму людини 10 мл 
алкоголю за 1 годину. Деяким підліткам це здається мало, але це 
потрібно розуміти по-іншому: не мало, а повільно. Печінка 
виводить алкоголь із організму дуже повільно, усього 10 мл 
алкоголю за 1 годину. Чим більше алкоголю випито, тим більше 
часу потрібно, щоб вивести алкоголь із організму.  

Тепер давайте порахуємо. 
Припустимо, що 10 мл алкоголю - це 1 одиниця 

алкоголю. 
В 330 мл банці пива міцністю 4% - 5% знаходиться 1,5 

одиниці алкоголю. 1 одиниця алкоголю = 10 мл алкоголю. Скільки 
мл алкоголю в пляшці пива (0,5 л.) 330 банці? Скільки потрібно 
часу, щоб вивести його з організму? Так скільки тоді одиниць в 0,5 
л пива? Це потрібно якось обміркувати? 

В 150 мл чарці вина міцністю 11% -12% знаходиться 1,5 
одиниці алкоголю. Скільки мл алкоголю в 150 мл чарці вина? 
Скільки потрібно часу, щоб вивести його з організму? 
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В 40 мл чарці горілки (міцність 40%) теж знаходиться 1,5 
одиниці алкоголю. Скільки мл алкоголю в 40 мл чарці горілки? 
Скільки потрібно часу, щоб вивести його з організму? 
 

4.5. Гра–розминка “Пересадки” (5 хв.) 

Мета:  надати учасникам можливість порухатись, 
підготувати їх до міні–лекції. 

Хід проведення: 

Тренер пропонує учасникам, у яких, наприклад, є рідна 
сестра, помінятися місцями. Якщо у групі такі люди є, то вони 
міняються місцями. Далі тренер продовжує: “Встаньте і 
поміняйтеся місцями всі ті…” 

• у кого сині очі; 
• у кого хороший характер; 
• у кого поетичний талант; 
• у кого в ... день народження; 
• хто любить співати; 
• у кого є рідний брат; 
• рій;  у кого гарний наст
• у кого є бейджик; 
• у кого у вухах сережки; 

  Інформація для тренера! 

Рухливі ігри (ІГРИ-РОЗМИНКИ) є обов'язковим елементом 
проведення тренінгу. Важливо, щоб вони працювали на загальну 
мету тренінгу, допомагаючи створювати доброзичливу 
атмосферу.  

 
4.6. Міні – лекція “Що саме може трапитися в 

результаті алкогольного сп'яніння?” (15 хв.).

 
У стані алкогольного сп'яніння сильно підвищується 

ризик н ще асних випадків: 
- Половина (50%) тих, хто попадає під машину, 
перебувають у нетверезому стані.  
- Якщо людина в стані алкогольного сп'яніння сама веде 
машину, ризик потрапити в аварію самому або збити 
пішохода сильно збільшується. 
- Більше половини квартирних пожеж починаються в стані 
алкогольного сп'яніння. 
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- Багато людей тонуть у стані алкогольного сп'яніння.  
Можна одержати важкі травми, включаючи травми 

голови:  
- Половина (50%) тих, хто потрапляє у лікарню по швидкій 
допомозі із травмою голови, одержали травму голови, 
перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. 
Можна знепритомніти:  
- Можна знепритомніти, якщо випити велику кількість 

алкоголю. 
Можна захлинутися власною блювотною масою й 

померти:  
- Можна захлинутися власною блювотною масою й померти, 

якщо випити велика кількість алкоголю. 
Можна отруїтися алкоголем і вмерти:  
- Тисячі людей щороку вмирають через алкогольне 

отруєння. 
Можна потрапити у в'язницю:  
- Дуже часто люди в стані алкогольного сп'яніння попадають 

у різні проблеми, наприклад, стають учасниками бійок і розбою, 
завдають шкоди чужому майну. У результаті може бути порушена 
кримінальна справа, і можна потрапити у в'язницю. 

Можна стати посміховищем в очах оточуючих:  
- Деякі вірять, що алкоголь викликає відчуття впевненості в 

собі й допомагає розслабитися. На вечірках, щоб перебороти 
комплекси, молоді люди спочатку випивають і тільки потім 
починають спілкуватися. Вони вважають, що так вони виглядають 
привабливими і з ними цікаво спілкуватися іншим. Вони не 
зауважують, що п'яне поводження викликає глузування, а часто й 
відразу у оточуючих. А дівчина або хлопець, які їм подобаються, 
назавжди втрачають до них інтерес.  

А на ранок може наступити огидне хворобливе 
похмілля: 

- Нудить, голова розколюється на тисячу частин, увесь час 
мучить спрага - це похмілля. Стан похмілля виникає в результаті 
втратою організмом води й може тривати один або кілька днів, 
поки весь алкоголь не вийде з організму людини. 

 Можна завдати непоправної шкоди здоров'ю своєї 
майбутньої дитини: 

- Медичні дослідження останніх років показують, що навіть 
помірне вживання алкоголю під час вагітності може нанести дуже 
серйозний збиток здоров'ю майбутньої дитини: привести до її 
фізичного й розумового відставання. Дитина формується під 
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впливом алкоголю ще в утробі матері і такий стан називається 
«алкогольний синдром зародка». 

Можна втратити контроль над собою й зробити вчинки, 
які у тверезому стані ніколи б не зробив: 

 
Ось що трапилося з Юлею К. 
На останній дискотеці Юля К. так багато випила, що 

втратила контроль над собою. Жінка п'яніє значно швидше 
чоловіка, навіть, якщо випиває менше. Так трапилося й з Юлею. 
Коли  малознайомий молодий чоловік запропонував підвезти її 
додому, вона не заперечувала. І коли він став її домагатися, 
вона не змогла зробити ніякого опору. У результаті незабаром 
Юля виявила, що вона вагітна.  «Навіщо я пішла на дискотеку в 
той день? Навіщо я стільки пила?» – плаче Юля, думаючи, як 
вона тепер про це скаже батькам і друзям. Але пізно, тепер 
дівчині потрібно приймати інше рішення: залишити дитину або 
зробити аборт. 

А от що трапилося з Андрієм В. 
Андрій В.  прийшов на дискотеку. Для сміливості випив із 

друзями. Для нього це було достатнім, щоб не контролювати 
себе. На ранок він побачив себе з незнайомою дівчиною. Але 
дуже неприємне відбулося пізніше, коли в нього було виявлено 
венеричне захворювання. 

  Інформація для тренера! 
При подачі інформації особливу увагу звернути слід на  те, 

що у стані алкогольного сп'яніння може трапитися таке, про що 
людина буде сильно жалкувати потім, але буде вже пізно. 

 
4.7. Інформаційне повідомлення “ Що відбувається в 

результаті тривалого зловживання алкоголем?» (15 хв.) 
 
Тривале зловживання алкоголем - це регулярне вживання 

великої кількості алкоголю. Тривале зловживання алкоголем 
збільшує ризик розвитку серйозних захворювань і призводить до 
передчасної смерті. 

Тривале зловживання алкоголем призводить до наступних 
захворювань: 

- Підвищений артеріальний тиск, серцево-судинні 
захворювання,  інфаркт міокарда й інсульт: 

Алкоголь, потрапляючи в організм людини, сприяє 
розширенню судин і росту артеріального тиску. Чим більше 
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людина п'є, тим більше піднімається у неї артеріальний тиск. Чим 
вищий артеріальний тиск, тим більше навантаження на кровоносні 
судини та серце і тим більше ризик серцево-судинних 
захворювань,  інфаркту та інсульту. 

- Виразка шлунка, хвороби печінки й цироз печінки: 
Алкоголь робить навантаження на всі органи травленневої 

системи людини, включаючи печінку. Печінка - це орган, що 
виводить алкоголь із організму людини. Ніж більше випито 
алкоголю, тим більше навантаження на печінку. Тривале 
зловживання алкоголем призводить до того, що печінка не 
справляється з «постійно поступаючим» у неї алкоголем і, 
зрештою, руйнується. 

- Рак губи й горла: 
Медичні дослідження показують, що в людей, які 

зловживають алкоголем, може розвиватися рак губи й горла. 
Ризик значно збільшується, якщо той, хто зловживає алкоголем, 
ще й курить. 

- Емоційні й психологічні проблеми, депресія: 
Багато з тих, хто регулярно зловживає алкоголем, стають 

емоційно неврівноваженими. Цей психологічний стан 
позначається на їхній роботі, на їхніх стосунках з навколишніми й 
на їхній родині. Часто страждають діти. Якщо розвивається 
депресія, людині стає все байдуже, вона втрачає сенс життя. 

- Алкоголізм:  
Алкоголізм - це емоційна й фізична залежність людини від 

алкоголю. При алкоголізмі людина відчуває потребу в алкоголі. 
При алкоголізмі людина більше не контролює, скільки вона п'є. 
АЛКОГОЛЬ «контролює» її. Алкоголь заміняє людині все: роботу, 
репутацію, родину і її власне здоров'я. Фізична залежність від 
алкоголю може привести до того, що людина буде пити, не 
зупиняючись - день і ніч. Це може призвести до стану «білої 
гарячки», що супроводжується повною втратою орієнтації під час 
якої трапляються галюцинації. У деяких випадках людину в 
такому стані вдається врятувати.  

Алкоголізм веде до враження головного мозку й 
передчасної смерті. 

Кожна людина, що перебуває в залежності від алкоголю, 
має потребу в лікуванні. Лікування алкоголізму - тривалий процес. 
У цьому випадку людині не можна приймати алкоголю протягом 
багатьох років.  
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Алкоголізм може розвинутися в кожного, хто зловживає 
алкоголем.  

 
4.8. Гра–розминка “Один до одного” (5 хв.) 

Мета:  надати учасникам можливість порухатись, 
підготувати їх до міні–лекції. 

Хід проведення: 
Тренер просить учасників бути уважними і виконувати його 

інструкції: "Все потрібно робити дуже швидко. Зараз у вас рівно 
п'ять секунд, щоб вибрати собі партнера і швидко-швидко 
потиснути йому руку... А тепер я буду вам говорити, якими 
частинами тіла вам потрібно буде дуже швидко "вітатися" один з 
одним: 

Права рука до правої руки! 
Носом до носа! 
Спиною до спини! 
Так, це ви робили дуже швидко. А тепер кожен раз, коли я 

голосно скажу : "Один до одного!" вам потрібно буде дуже швидко 
знайти нового партнера і потиснути йому руку. А після цього я 
знову буду називати частини тіла, якими ви будете торкатися 
один одного. Отже: "Один до одного! 

Вухо до вуха! 
П'ята до п'яти! 
Лобом до лоба! 
Мізинцем до мізинця!" 
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4.9. Міні – лекція “Хто стає алкоголіком 
(сприйнятливість до алкоголю)?” (15 хв.) 

Основним фактором сприйнятливості до алкоголю є 
ступінь сприйняття алкоголю організмом – толерантність до 
алкоголю. Цей фактор є вродженим і визначається 
особливостями організму. Підвищена толерантність – передумова 
хвороби на алкоголізм. Частіше підвищена толерантність до 
алкоголю спостерігається в тих дітей, батьки яких зловживали 
алкоголем. Переважно схильність до вживання алкоголю 
передається по чоловічій лінії: батько – син.  

Спадковий характер полягає не в передачі „гена потягу до 
алкоголю”, а в передачі механізмів, що відповідають за обмінні 
процеси. Порушення таких механізмів спричинюється не лише 
пияцтвом батьків, а й під шкідливим впливом на генетичний код – 
радіаційним, хімічним, токсичним та ін. Тобто невживання 
родичами спиртного – не гарантія того, що в дитини немає 
порушень у функціонуванні біохімічних процесів організму. Такі 
порушення і провокують хворобливий потяг до алкоголю. Саме 
тому навіть перша спроба алкоголю може стати небезпечною. 

Але зловживання спиртним – не єдиний фактор розвитку 
хвороби (алкоголізму); лише 10 % людей, що регулярно 
споживають спиртне, хворіють на алкоголізм. 

До алкоголізму схильні: 
• люди з підвищеною сприйнятливістю до алкоголю; 
• люди, в яких батьки страждали на алкоголізм; 
• особи самотні або з неповних сімей; 
• особи, схильні до депресій або вороже налаштовані до 
всього, що їх оточує; 

• активні, імпульсивні, товариські підлітки, котрі прагнуть 
гострих відчуттів, якщо вони ростуть в обстановці 
асоціальності та спілкуються з тими, хто зловживає 
алкоголем.  

 
4.10. Вправа “ Обговорення ситуації?» (35 хв.) 

(10 хв. для обговорення в групах, 25 хв. для обговорення в 
аудиторії) 

Матеріали: роздатковий матеріал – тексти про ситуації. 

Хід вправи: серед учасників формується три групи, і кожній 
з груп дається по одній ситуації (кожному з учасників роздається 
текст про ситуацію). Спочатку всі мають прочитати тексти про 

 28



ситуації, потім обговорити в своїй групі. 

Після цього кожна з груп представляє аудиторії свою 
ситуацію (зачитує текст про неї) та пропонує шляхи розв’язання 
проблеми. Інші учасники після презентації можуть задавати 
питання, дискутувати. 
 
Ситуація 1. 

Дві подруги, Тетяна і Лариса, уперше потрапили на 
“дорослу” вечірку, де ніхто не збирався говорити, що спиртне їм 
ще рано споживати, де взагалі нікому було підказати, як їм 
поводитись.  Як і всі, подруги випили по чарочці коньяку, і їм 
відразу стало весело. Після другої чарки Тетяна в захваті 
хихикала, танцювала до упаду, і все навколо кружляло разом з 
нею. Третю чарку вона випила з деяким зусиллям, але 
відмовитись вважала за незручність, оскільки тост був “За 
прекрасних пань!”. Після цього Тетяна стала поводитися зовсім 
нерозумно: загравала з хлопцями, втручалася в чужі розмови, 
приставала до всіх з обіймами та поцілунками. Лариса, навпаки, 
трималася прекрасно, хоч і пила нарівні з Тетяною. Вона робила 
знаки, намагаючись зупинити Тетяну, повернути її поведінку в 
рамки пристойності. 

Незважаючи на відчайдушний настрій, четверту чарку 
Тетяна пити побоювалася, але, подивившись на Ларису, яка 
зробила це зовсім спокійно, вирішила не відставати. Незабаром 
язик у неї почав заплітатися, руки-ноги не слухалися, почувалась 
погано, і Тетяна взагалі вже нічого не розуміла. П'ятий тост 
підняли за батьків. “Пити до дна! – кричали з усіх боків. – Батьки – 
це святе!” І цього разу, зробивши над собою зусилля, Тетяна з 
відразою випила. Добре, що поруч сиділа Лариса, яка довела 
подругу до туалету, інакше її  вирвало б прямо за столом. Якби не 
Лариса, Тетяна взагалі б до додому не добралася. Вона йшла, 
плентаючись, не розуміючи, в який бік іти, часто сідала на землю і 
бурмотіла, що спатиме тут. Лариса насилу довела її і “передала” з 
рук у руки батькам. Батьки Тетяни жахнулися. Промучившись із 
дочкою всю ніч, вони довго лаяли її та все ставили у приклад 
Ларису, яка поводилася пристойно, а не напилася до півсмерті. 

“Дивно, – думала Таня, – адже ми ж з Ларисою пили 
однаково; чому вона сп'яніла менше за мене?” 
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Дайте відповіді на запитання: 
 

1. Хто з дівчат біологічно схильний до алкоголізму? 

2. Як варто поводитися стосовно алкоголю Ларисі? 

3. Як варто поводитися стосовно алкоголю Тетяні? 

4. Чи правильну позицію зайняли батьки Тетяни? 

5. Які симптоми алкогольного отруєння спостерігалися в 

Тетяни? 

6. Як складеться доля дівчат, якщо вони потраплять в 

алкогольне мікросередовище? 

 
Ситуація 2. 
У Світлани вагітність з перших же днів проходила важко. Вона 
двічі зомлівала, постійно почувала втому, сонливість, а головне – 
її увесь час нудило і зовсім пропав апетит. До лікаря Світлана йти 
не поспішала: по-перше, ще нічого не помітно; по-друге, вона 
панічно боялася здавати аналізи; по-третє, вона чула, що під час 
вагітності все одно не можна ніяких ліків вживати – навіщо ж тоді 
йти до лікаря? Жаліслива сусідка, побачивши, що Світлана 
зблідла й схудла, стала розпитувати про її самопочуття і 
розповіла, що коли її чоловік повернувся з Чорнобиля, де брав 
участь у ліквідації наслідків аварії; він почував себе самісінько так. 
Тоді йому порадили пити по склянці червоного вина на день, 
оскільки це дуже корисно: очищає організм, підвищує гемоглобін і, 
взагалі, у вині багато вітамінів. Через півроку стан чоловіка значно 
покращився. Світлана вирішила спробувати засіб і в той же день 
купила пляшку червоного вина. 
 
1. Чи правильно вчинила Світлана? 

2. Наскільки достовірна інформація, яку повідомила сусідка? 

3. Що потрібно зробити Світлані? 

 
Ситуація 3. 
 

Олег та Оля одружилися відразу після школи. У них все 
було прекрасно: любов, молодість, здоров'я. Незабаром чоловік 
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пішов в армію, проте Ользі довго нудьгувати не довелося – 
народився син. Ігор ріс спокійним, веселим, міцним хлопчиськом. 
Оля радісно чекала повернення чоловіка, змальовуючи у своїй 
уяві картини їх майбутнього щасливого життя. Але сталося 
інакше. Чоловік повернувся з армії зовсім іншою людиною – це 
була “грудка нервів”. Та найголовніше, він майже щотижня 
приходив п'яним. Оля раніше ніколи не бачила його п'яним, та й у 
родині в них такого не бувало. Молода жінка була геть 
розгублена, не знала, що діяти, тільки плакала. Добре, що 
чоловік, коли був п'яним, приходив дуже пізно, так що ні син, ні 
сусіди його не бачили, а вдома він особливо не гомонів. Через 
півроку трапилося нещастя: Олю збила машина, і через два дні 
вона вмерла. Ігор пішов у ясла на п'ятиденку, а Олег став пити ще 
більше. Коли по п'ятницях він приходив по сина зовсім п'яний, 
йому не хотіли віддавати дитини, і незабаром постало питання 
про оформлення хлопчика в дитячий будинок. Батько поставився 
до цього байдуже. Через рік Олег загинув за нез'ясованих 
обставин. 

Незабаром Ігоря захотіли всиновити бездітний чоловік і 
жінка. Їм дуже сподобався хлопчик, але, дізнавшись, що його 
батько – алкоголік, вони засумнівалися: чи не виявиться потім, 
коли Ігорю прийде час іти до школи, що він недоумкуватий? 
 
1. Наскільки обґрунтовані побоювання можливих усиновителів 

Ігоря? Поясніть, чому. 

2. Що можна порекомендувати майбутнім усиновителям Ігоря? 

  Інформація для тренера! 
 
Коментарі для тренера щодо наведених ситуацій 
 
Ситуація 1. 
 

Лариса біологічно більш схильна до алкоголю, і їй слід 
цілком відмовитись від уживання алкоголю.  

Тетяна, навпаки, може не побоюватися негативних 
наслідків помірного вживання алкоголю, оскільки у випадку 
передозування її організм реагує адекватно. Нагадаємо, однак, 
що цілком виключити споживання спиртного їй доведеться в 
період, коли вона захоче мати дитину (за місяць до зачаття і до 
закінчення грудного вигодовування дитини). 
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За відсутності стресових ситуацій і при переважанні, 
превалюванні позитивних емоційних станів над негативними 
Тетяна, ймовірно, залишиться на рівні помірковано питущої. Якщо 
ж життєві обставини складатимуться невдало, у неї можливий 
розвиток алкоголізму.  

Лариса ж не зможе вижити в алкогольному оточенні. Їй 
доведеться або порвати усі відносини з таким мікросередовищем, 
або стати алкоголіком. 
 
Ситуація 2. 
 

Те, що говорить сусідка, цілком імовірно, але стосовно 
чоловіка сусідки, а не Світлани. Не виключено, що вживання вина 
поліпшить суб'єктивний стан Світлани, однак для майбутньої 
дитини це може мати трагічні наслідки.  

Світлані варто негайно пройти медичне обстеження і 
дотримуватися розпоряджень лікаря, а не займатися 
самолікуванням, та ще й “народними” засобами. 
 
 
Ситуація 3. 
 

Побоювання потенційних усиновителів Ігоря щодо 
недоумкуватості хлопчика через алкоголізм його батька 
безпідставні, оскільки той почав зловживати спиртним уже після 
народження дитини. 

Проте, оскільки трагічні враження раннього дитинства 
залишили незгладимий слід у душі дитини, майбутнім 
усиновителям потрібно бути дуже обережними, щоб позбавити 
Ігоря від нових психотравмуючих ситуацій. Варто спеціально 
попередити їх про можливу біологічну схильність до алкоголізму, 
оскільки (судячи з перебігу хвороби Олега) у його батька така 
схильність, напевне, була. 

 
 

4.11. Міні – лекція “ Як алкоголь впливає на фізичну 
форму й заняття спортом?” (10 хв.).

 
Для тих, хто захоплюється спортом і хоче зберегти гарну 

фізичну форму на довгі роки, обов'язково потрібно знати 
наступне. Зловживання алкоголем руйнує червоні волокна м'язів. 
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Саме ці волокна визначають фізичну витривалість людини. 
Зловживання алкоголем також руйнує білі волокна м'язів, які 
визначають те, як  добре людина бігає та стрибає.  

 
4.12. Обговорення “Бесіда з дитиною, коли батьки 

дізналися, що він/вона курить або вживає алкоголь” (15 хв.) 
 
Мета:Дати знання як розмовляти з дитиною, якщо вона 

почала вживати алкогольні напої та курити.  
 
Хід обговорення. 
Протягом наших зустрічей ми з вами говорили, як важливо 

правильно спілкуватися з підлітком. Зараз ми об'еднаємося в 2 
групи та обговоримо таку ситуацію: ви дізналися, що ваша дитина 
курить або вживає алкоголь, ваші дії, обговоріть спочатку в своїй 
групі, а потім ми всі разом обговоримо цю ситуацію. 

При загальному обговоренні тренер підкреслює: 
- батьки повинні тримати себе в руках. Дослідження 

показують, що фізичні покарання можуть призвести до 
протилежного результату: діти будуть продовжувати курити в 
таємниці від нас. Ви можете повністю втратити їхню довіру до вас; 

- те, що відбулося з вашою дитиною, відбувається й з 
іншими дітьми, ви не самотні у своєму досвіді; 

- найважливіше, як упоратися із цією ситуацією: 
(1) - не робіть із цього трагедії, 
(2) - знайдіть час сісти разом з підлітком і сказати йому, що 

ви хочете, з ним серйозно поговорити, при цьому, не залякуючи 
його, 

(3) - скажіть йому, що ви знаєте, що він курить, 
(4) - попросіть його розповісти, як це трапилося, чому він 

курить, як давно й т.д. 
(5) уважно його вислухайте, 
(6) після того, як ви його вислухаєте, висловіть ваше 

відношення до куріння. Поясніть, чому ви проти куріння та 
алкоголю. Ви можете користуватися інформацією з наших 
зустрічей. Робіть основний акцент на імідж підлітка, на залежність, 
що розвивається, від куріння та вживання алкогольних напоїв, а 
вже потім на наслідки для здоров'я,  

(7) у кінці заявіть твердо, що ви очікуєте від нього, що він 
більше не буде курити. Ви йому в цьому довіряєте. 
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4.13. Інформаційне повідомлення “ Міфи про алкоголь» 
(15 хв.) 

 
1. Про похмілля. 
Один із широко розповсюджених міфів - це міф про 

похмілля. Багато хто вважає, що в стані похмілля, необхідно 
обов'язково випити  ще алкоголю, щоб похмелитися. Ви вже 
знаєте, що печінка виводить із організму людини 10 мл алкоголю 
за 1 годину. Випиваючи ще алкоголю, людина тільки збільшує 
навантаження на й так уже «перевантажену» печінку. Ні 
додатковий алкоголь, ні кава, ні холодний душ, ні свіже повітря не 
приводять до дійсного протверезіння.  

Правда полягає в тому, що єдиний лікар від похмілля - це 
час. Алкоголь виходить із організму тільки згодом.  

Людина в стані похмілля повинна уникати вживання 
алкоголю протягом 48 годин, щоб дати своєму організму й м'язам 
тіла «відпочити» та отямитися. 

2. Про алкоголь - помічник від проблем. 
Деякі люди вірять, що алкоголь допомагає забутися й не 

думати про свої проблеми...Можна забути про свої проблеми на 
сьогоднішній вечір, а на ранок вони знову нагадають про себе. 
Якщо увесь час звертатися до алкоголю, щоб забути про 
проблеми й горе - це прямий шлях до алкоголізму. І тоді замість 
проблем, про які хотілося забути, постане проблема 
АЛКОГОЛІЗМУ.  

Правда полягає в тому, що алкоголь не вирішить ваших 
проблем. 

3. Про те, що не може бути багато пива. Це особливо 
важливо знати підліткам. 

Зараз деякі молоді люди вірять, що можна пити пиво в 
необмежених кількостях без ризику для здоров'я, тому що пиво - 
неміцний алкогольний напій.  

Правда полягає в тому, що 330 мл пива (тобто одна 
баночка), 150 мл вина (тобто келих) і 40 мл горілки (чарка) містять 
однакову кількість алкоголю.  

Чи можна пити пиво необмежено? 
4. Про те, що від алкоголю не помирають. 
Деякі вважають, що від алкоголю не можна померти: пий 

собі й пий.  
Правда полягає в тому, що людина може вмерти від дози 

алкоголю, при якій не витримає його серце або з якою не 
впорається його печінка! 
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5. Про міру і про кількість випитого. 
Деякі підлітки щиро вірять, що, вживаючи алкогольні напої, 

потрібно дотримуватися почуття міри. Однак при цьому вони ніяк 
не можуть визначити цю міру: ні в грамах, ні в мілілітрах. Деякі 
говорять, що «міра – це коли не напиваєшся до такого стану, 
коли тебе друзі тягнуть на собі додому». Вони також вірять, що 
ця міра однакова, як для дорослих людей, так і для них самих.  

Правда полягає в тому, що, стан близький до того, коли 
«тебе друзі тягнуть на собі додому», не може вважатися мірою. 
Вплив алкоголю на організм людини залежить від ваги й росту 
людини. Діти й підлітки мають вагу значно меншу, ніж дорослі й 
ріст у них, як правило, менше, ніж у дорослих. Отже, молоді люди, 
які не досягли фізичної зрілості, не можуть споживати стільки ж 
алкоголю, скільки дорослі. 

Міру потрібно визначати тільки кількістю випитого в грамах 
або мілілітрах.  

У європейських країнах для дорослих людей (це потрібно 
підкреслити) розрахована міра споживання алкоголю 

1 одиниця алкоголю = 10 мл чистого алкоголю. 
В 330 мл банці пива міцністю 4% -5% знаходиться 1,5 

одиниці алкоголю. 
В 150 мл чарці вина міцністю 11% -12% знаходиться 1,5 

одиниці алкоголю. 
В 40 мл чарці горілки (міцність 40%) теж знаходиться 1,5 

одиниці алкоголю. 
Потрібно також пам'ятати, що печінка виводить із організму 

1 одиницю алкоголю (10 мл) протягом 1 години. 
Якщо доросла людина регулярно вживає більше 3-х 

одиниць алкоголю, вона завдає шкоди своєму здоров'ю. 
6. Про змішування алкогольних напоїв і алкоголю з 

іншими наркотиками. 
Деякі вірять, що можна змішувати різні алкогольні напої, а 

також змішувати алкоголь із будь-якими іншими наркотиками. 
Правда полягає в тому, що змішування алкоголю з будь-

якими іншими наркотиками дуже небезпечно для життя. 
 
4.14. Обговорення “ Алкоголь і день народження?” 
 (5 хв.) 
 
Мета: Сформувати поняття про недоцільність вживання 

алкоголю на дні народження дитини. 
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Хід обговорення: 
Після того, як ми розповіли вам про алкоголь, як змінилося 

ваше відношення до того, що алкоголь повинен бути на дні 
народженні. 

Наша порада підліткам: не вживати алкоголь до настання 
фізичної зрілості: почекай, не поспішай - встигнеш.  

Після настання фізичної зрілості, потрібно пам'ятати, що 
міра спиртного - це не стан, а кількість випитого спиртного. 

 
4.15. Міні – лекція “Як підтримати підлітка, що стоїть 

перед вибором вживання тютюну або алкоголю ” (10 хв.).

Отже, що робити батькам, коли дитина стоїть перед 
вибором вживання тютюну або алкоголю: 

 
1. Якнайбільше спілкуйтеся зі своїми дітьми. Говоріть про 

все, у тому числі про куріння й уживання алкоголю.  
2. Намагайтеся слухати вашу дитину, приймайте її почуття, 

навіть якщо вони відрізняються від ваших власних. Вони - наші 
діти, але в той же самий час вони інші люди, а значить і почуття в 
них можуть бути не такі, як у вас. 

3. Обов'язково цікавтеся тим, де й з ким ваша дитина 
проводить час. Ви повинні знати її друзів. І якщо якісь друзі вам не 
подобаються, постарайтеся зрозуміти, чому з ними дружить ваша 
дитина. 

4. Допомагайте дитині повірити в себе. Цінуйте й поважайте 
її. 

5. Допомагайте дитині у формуванні відповідальності за свої 
справи та вчинки. 

6. Підтримуйте дитину в її самостійності, вчіть протистояти 
тиску з боку інших людей. 

7. Завжди знаходьте, щось позитивне у своїй дитині, хваліть 
і заохочуйте її. 

8. Намагайтеся поводитися так, щоб бути для дитини 
прикладом (якщо батьки регулярно п'ють дома, то підліток 
сприймає це, як належне) 

9. Говоріть з іншими батьками про те, як вони виховують 
своїх дітей, обмінюйтеся з ними досвідом 

 

4.16. Підсумки заняття (10 хв.) 
Тренер роздає учасникам маленькі папірці і батьки пишуть 

на них свої враження та думки відносно заняття. 
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На виконання відводиться 5 хвилин. 
Тренер пропонує по черзі кожному учаснику зачитати свої 

думки та враження від заняття. 
Коли всі учасники прочитають свої записи, тренер пропонує 

прикріпити їх на плакат. В кінці заняття тренер пропонує всім 
поаплодувати. Оплески можуть супроводжуватись вигуками, які б 
передавали настрій учасників на даний момент. 
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Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді 
БУДИНОК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
ДЛЯ ДІТЕЙ, МОЛОДІ, СІМЕЙ 
03057, м. Київ-057, вул. Довженка, 2 
(перший під’їзд будинку навпроти станції метро “Шулявська”) 
телефон/факс 458-27-67 
 
 
Відділ соціальних технологій Київського міського центру 
соціальних служб для сімей, дітей та молоді 
Тренінговий центр соціальних знань  
„За здоров’я дітей та молоді” 
телефон 456-47-04 

 
 

Районні у м.Києві центри соціальних 
служб для сімї, дітей та молоді: 

 
Голосіівський 257-03-49, 257-60-90 
Дарницький 572-04-40, 564-90-26 
Деснянський 515-66-00, 548-09-91 
Дніпровський 512-01-71, 512-23-48 
Оболонський 419-96-26, 419-37-68 
Печерський 269-71-94, 269-42-30 
Подільський 430-86-39, 460-74-43 
Святошинський 423-15-70, 423-15-80 
Солом'янський 243-99-17, 243-92-96 
Шевченківський 483-32-22, 483-87-43 
 
Телефон Довіри 451-5-451 
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