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ВСТУП 
 

Двадцять дев'ять країн (або 49 юрисдикцій) взяли ту чи іншу з 
моделей декриміналізації, в знак визнання того, що криміналізація 
людей, що вживають наркотики, є невдалою політикою, непропорційно 
націленої на людей, що живуть в бідності, людей з іншим кольором 
шкіри і молодих людей, та завдає невимовний шкоди. При ефективному 
впровадженні декриміналізація може сприяти поліпшенню здоров'я, 
соціальних і економічних показників споживачів наркотиків і їх 
спільнот, а також скорочення витрат на кримінальне правосуддя і 
рецидивізм.  

За даними звіту Ради Європи, в 2019 Україна увійшла до числа 
країн з найбільшою кількістю ув'язнених - 52.973, а на 30.07.2020 - 
51.248 чоловік, тобто - 125,7 на 100 тис. населення, це вище 
середнього показника по Європі (106 ув'язнених на 100 тис. 
населення). Наразі установи виконання покарань нездатні на 100% 
дотримуватись карантинних заходів та вимог, кількість людей 
перевищує вимоги по квадратурі приміщень, немає достатньої 
кількості масок і антисептиків, не вистачає кваліфікації медичного 
персоналу. 

В цей же час в Україні досить велика кількість правопорушень, 
пов'язаних з наркотиками, за 2019 рік - це число склало 23163. 

Відповідно, впровадження сенситивного підходу до 
наркоспоживання і наркоспоживачів в Україні призведе не тільки до 
гуманізації законодавства, а й до економічної вигоди для держави (за 
розрахунками Євразійської Асоціації Зменшення Шкоди - 949 євро на 
людину в рік) і до зниження ризику захворювання COVID-19 та 
іншими інфекційними захворюваннями в пенітенціарних установах 
України. 

Для поліпшення цієї ситуації, ми пропонуємо починати роботу по 
гуманізації та навчанню сенситивному підходу з тих структур, які в 
першу чергу стикаються з людьми, які вживають ін'єкційні наркотики 
- це поліцейські та фахівці служби пробації. 
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ТЕМА 1. ГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ ЩОДО 
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ  

1.1. Основи Державної політики України та характеристика 
сфери наркозлочинності. 

1.2. Позитивний досвід боротьбі з наркоманією у деяких країнах 
світу на основі гуманістичного підходу. 

1. Основи Державної політики України та характеристика сфери 
наркозлочинності. 

Після проголошення у 1991 році незалежності України і початку 
інтеграції нашої держави в глобальні процеси світової спільноти 
суспільство отримало не тільки перспективи розвитку і модернізації, 
але й негативні явища, серед яких – розповсюдження наркоманії та 
наркозлочинності. Україна стала не тільки країною з масовим 
розповсюдженням психоактивних речовин (ПАР) і, як слідство, 
збільшенням кількості випадків захворювань  наркоманією, але й 
транзитною зоною в основних міжнародних наркотрафіках. Україна 
через вигідне географічне розташування і розвинуту транспортну 
інфраструктуру вже давно розглядається міжнародними наркоділками, 
як ласий маршрут для їхніх оборудок. Приміром, її використовують для 
транспортування афганського героїну на ринки Центральної та Західної 
Європи, а також внутрішнього ринку за допомогою північного 
відгалуження «Балканського шляху» та південного «Шовкового 
шляху». 

Спроби протистояти загрозам наркотичної експансії та 
побудувати адекватні відносини суспільства з наркозалежними 
громадянам тривають як к розвинутих країнах, так і країнах, які 
розвиваються. Не залишилась осторонь від цієї проблематики і Україна. 
Однак, економічна та соціальна нестабільність, що панує в державі, 
приводить до того, що кількість осіб, які вживають наркотики, тільки 
збільшується.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 
р. № 735-р. схвалено Стратегію державної політики щодо наркотиків на 
період до 2020 року. Ця Стратегія, яка розроблена Державною службою 
України по контролю за наркотиками, була визнана міжнародними 
спеціалістами як одна з самих вдалих і професійних у світі .  

Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 
року визначає сутність та сучасні напрями державної політики щодо 
наркотиків, що формується на засадах інтегрованого і збалансованого 
підходу до зменшення обсягу пропонування наркотиків, що 
знаходяться в незаконному обігу, та зниження попиту на них, 
подолання наркоманії як небезпечного соціального явища [1].  
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Розроблення Стратегії зумовлено тим, що поширення наркоманії 
та наркозлочинності в Україні за останні роки стало однією з 
найгостріших суспільних проблем, нерозв’язання якої призводить до 
заподіяння шкоди здоров’ю людини, негативного впливу на соціальну 
сферу, а також є загрозою національній безпеці держави. 

Особливу стурбованість з огляду на соціально-економічні 
кризові явища викликає систематичний характер вживання наркотиків, 
заборонених до обігу, а також вживання не за медичним призначенням 
наркотичних лікарських засобів, підвищення рівня захворювання на 
інфекційні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекції людей, які перебувають у 
близькому оточенні споживачів ін’єкційних наркотиків, та збільшення 
кількості злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 

Стратегія базується на положеннях Конституції України, 
національного законодавства та на відповідних міжнародно-правових 
документах ООН, Ради Європи і ЄС, включаючи Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод, згідно з якою ніхто не може 
бути підданий катуванню, нелюдському чи такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню, а також Конвенцію про захист 
прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та 
медицини, відповідно до якої лікування може проводитися лише за 
умови згоди пацієнта, яку він дав добровільно на підставі відповідної 
інформації. 

Сучасний зміст і методологічні засади Стратегії враховують такі 
цивілізаційні зміни, як глобалізація суспільних процесів, гуманізація 
багатьох аспектів життя, пріоритет прав і свобод людини. В основу 
Стратегії покладено антропоцентричний підхід: саме людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю. Новий стратегічний вектор державної 
політики щодо наркотиків зумовлений потребами її докорінної 
перебудови як чинника здоров’я, безпеки та майбутнього нації. 

Стратегічна парадигма державної політики щодо наркотиків - 
потреба у всебічному переході від карального, кримінально-правового 
спрямування антинаркотичних заходів до лікувально-профілактичних 
як найбільш плідних у контексті подолання наркоманії. 

Зазначені цільові настанови визначають стратегію дій щодо 
протидії поширенню наркоманії, її профілактики, припинення 
немедичного вживання наркотиків на ранній стадії, повернення хворих 
до повноцінного життя, а також заходи щодо зниження незаконного 
попиту на наркотики, соціальний ефект яких значно перевищує 
результативність зусиль із зменшення обсягу їх пропонування. 

Державна політика щодо наркотиків базується на певних 
основних принципах: законність, дотримання прав людини; відкритість 
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і координованість наркополітики; доступність наркотиків для медичних 
і наукових цілей; дієвість і системність боротьби з наркобізнесом та 
контрабандою; науково обґрунтований підхід до профілактики та 
лікування наркоманії; участь громадськості у виробленні та реалізації 
наркополітики; виконання взятих міжнародних зобов’язань. 

Інноваційним вектором Стратегії є спрямування діяльності всіх 
суб’єктів наркополітики на зниження незаконного попиту на 
наркотики, що включає профілактику, подолання стигматизації, 
лікування та реабілітацію осіб, хворих на наркоманію, що є 
визначальним чинником переорієнтації наркополітики з кримінально-
карного ухилу на пріоритетність здійснення заходів із зниження 
незаконного попиту. 

З метою профілактики наркозалежності та запобігання 
зловживанню наркотиками держава забезпечує: 

надання пріоритету профілактичній роботі у наркополітиці; 
покладення на суб’єктів наркополітики обов’язкової функції 

запобігання наркоманії та наркозлочинності; 
здійснення заходів з виконання положень Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, статті 19 Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права, статті 10 Конвенції про 
психотропні речовини 1971 року (заборона рекламування психотропних 
речовин серед населення) і статті 3 Конвенції ООН про протидію 
незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 
року (привселюдне підбурювання до вчинення незаконної діяльності з 
обігу наркотиків); 

змістовне оновлення профілактичної роботи з метою 
формування в суспільстві: захисних соціальних бар’єрів і готовності 
протистояти ризикам; здорового способу життя і залучення населення 
насамперед до суспільно корисної праці, розширення кола життєвих 
інтересів, не пов’язаних із вживанням наркотиків, алкоголю, 
тютюнопалінням та іншими шкідливими звичками; 

проведення профілактичної роботи як складової частини всіх 
різновидів і форм реалізації наркополітики: контролю за обігом 
наркотиків, лікування та реабілітації наркозалежних осіб, боротьби з 
наркозлочинністю; 

пропагування серед широких верств населення здорового 
способу життя із зосередженням особливої уваги на дітях, учнівській та 
студентській молоді, створення умов для його застосування, 
формування у них навичок несприйняття вживання психоактивних 
речовин; 

розроблення заходів протидії поширенню наркотичної 
субкультури; 
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проведення постійного моніторингу ефективності 
профілактичних заходів і в разі потреби корегує та вносить зміни щодо 
тактики і методики їх реалізації; 

взаємодію державних органів та інститутів громадянського 
суспільства із засобами масової інформації для підвищення рівня 
обізнаності населення, надання об’єктивної, науково обґрунтованої 
інформації про небезпеки, пов’язані із вживанням наркотиків, алкоголю 
та тютюнопалінням; 

функціонування державної системи правової освіти та постійне 
об’єктивне інформування населення про наркотичну ситуацію в 
державі; 

впровадження визначених у програмах підготовки та 
перепідготовки педагогічних працівників сучасних методик 
профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, 
учнівської та студентської молоді; 

проведення конкурсів із створення телевізійних програм, 
публікацій у друкованих засобах масової інформації, художніх творів, 
сценаріїв фільмів на антинаркотичну тематику, в тому числі із 
залученням спонсорської допомоги громадських асоціацій та фондів; 

здійснення заходів із запобігання скоєнню дорожньо-
транспортних пригод особами, що перебувають під впливом 
наркотиків; 

організацію у засобах масової інформації виступів і звернень 
фахівців з питань формування та реалізації наркополітики. 

Профілактика наркоманії проводиться за такими формами: 
універсальна - спрямована на запобігання наркоманії через 

інформування громадськості про шкоду і наслідки вживання не за 
медичним призначенням наркотиків та пропаганду здорового способу 
життя; 

селективна - спрямована на запобігання залученню дітей і 
молоді, які внаслідок біологічних, психологічних або соціальних 
причин перебувають в обставинах, що спричиняють вживання 
алкогольних напоїв чи наркотиків (сім’ї, які перебувають у складних 
життєвих обставинах), до вживання психоактивних речовин; 

індикативна (профілактика за показаннями) - спрямована на 
запобігання виникненню рецидивів хвороби. 

Профілактика наркозалежності проводиться шляхом: 
впровадження апробованих передовою міжнародною та 

вітчизняною практикою профілактичних стратегій формування 
життєвих навичок, розроблення нових і удосконалення чинних програм 
та методик розв’язання наркотичних і алкогольних проблем згідно з 
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вимогами МОН до наукових, науково-методичних та навчальних 
видань; 

забезпечення державної підтримки розвитку системи 
позашкільної освіти; 

розроблення та запровадження механізмів координації 
діяльності державних установ і громадських організацій у сфері 
профілактики вживання психоактивних речовин не за медичним 
призначенням; 

реалізації стратегій зниження рівня незаконного попиту на 
наркотики серед молоді, формування в неї життєвих навичок, уміння 
протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним з наркотиками; 

підготовки і здійснення комплексу профілактичних заходів, 
спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності 
батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до 
виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою 
дітей; 

забезпечення навчальних закладів за рахунок бюджетних коштів 
достатньою кількістю інформаційної та методичної літератури для 
проведення профілактичної роботи з учнями, їх батьками та 
педагогічними працівниками; 

забезпечення розвитку інфраструктури надання комплексної 
соціально-педагогічної та медико-психологічної допомоги дітям та їх 
батькам; 

впровадження в програми підготовки та перепідготовки 
педагогічних працівників та лікарів загальної практики - сімейних 
лікарів сучасних методик профілактичної роботи з подолання 
негативних проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді; 

створення і запровадження методики раннього виявлення дітей, 
які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, 
що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти, батьки 
яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей з 
проблемами залежності; діти, що отримали психологічні травми 
внаслідок жорстокого поводження або сексуального насильства, 
безпритульні), сприяння захисту їх прав та недопущення соціального 
відторгнення; 

проведення глибокого і систематичного моніторингу, оцінки 
ефективності профілактики наркоманії і внесення відповідних коректив 
у її організацію та зміст на основі наявних даних. 

Також в Стратегії наголошується на необхідності подолання 
стигматизації та забезпечення захисту прав осіб, хворих на наркоманію, 
про що більш детально буде розглянуто далі. 
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Стратегія визначає важливі напрями щодо лікування та 
реабілітація осіб, хворих на наркоманію; організації лікування 
наркозалежних осіб в установах пенітенціарної системи; контролю за 
обігом наркотиків та удосконалення його системи; забезпечення 
доступності наркотичних лікарських засобів та сприяння розвитку 
паліативної допомоги; виготовлення, постачання, зберігання та 
реалізація наркотиків, боротьба з незаконним обігом наркотиків тощо. 

Отже, в документі були визначені сутність і сучасні напрямки 
державної політики по відношенню до наркотиків, що формуються на 
підставі інтегрованого і збалансованого підходу до зменшення об’єму 
пропозиції наркотиків, що знаходяться у незаконному обігу, зниження 
попиту на них, подолання наркоманії як небезпечного суспільного 
явища. 

Наркоманія і наркозлочинність є суспільно небезпечними 
явищами, що потребують прийняття комплексних заходів для 
мінімізації негативних наслідків.  

Розглянемо вказану проблематику з трьох основних аспектів: 
правового, морально-етичного та медико-соціального. 

Правовий аспект. Стратегію державної політики щодо 
наркотиків на період до 2020 року побудована насамперед на 
гуманістичній спрямованості, увага акцентується на дотриманні 
основних прав і свобод споживачів наркотиків. Однак, на практиці все 
ще залишається кримінально-репресивний підхід, в межах якого 
наркозалежна людина розглядається не як хвора людина, яка потребує 
лікування та допомоги, а як злочинець. Досвід і статистика показують, 
що цей шлях є помилковим. Наркобізнес стає ще більш латентним і 
небезпечним. 

Кримінально-правові межі наркозлочинності є вельми широкими 
– вони охоплюють 16 складів злочинів, юридичні ознаки яких 
закріплено у статтях 305–320 КК України: від контрабанди 
наркотичних засобів й до незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів, порушення встановлених правил обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів тощо.  

За статистичними даними у кримінально-правовій структурі 
наркозлочинності в Україні (2013 –2018 рр.) суттєво переважають 
злочини, передбачені ст.ст. 307 і 309 КК України, на які сукупно 
припадає близько 87,2 %. Далі йдуть: ст. 310 КК України – 5,6%, ст. 317 
КК України – 3,4 % (з них – організація місць виробництва або 
виготовлення наркотичних засобів – 26,4 %), ст. 311 КК України – 1,3 
%, ст. 305 КК України – 0,9 %, ст. 315КК України – 0,6 %, ст. 320 КК 
України – 0,4 %, ст. 313 КК України – 0,2 %, ст. 306 КК України –0,1 %, 
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ст.ст. 308 та 318 КК України – по 0,09 %, ст.ст. 316 та 319 КК України – 
по 0,04 %,ст.ст. 312 та 314 КК України – по 0,02 %. Графічно 
зображення кримінально-правової структури наркозлочинності в 
Україні (2013–2018 рр.) подано на мал. 1. 

За ступенем тяжкості в структурі наркозлочинності в Україні 
переважають злочини середньої тяжкості. Усереднене значення їх 
питомої ваги становить 70,1 %. Практично кожен п’ятий (21,9 %) 
наркозлочин є тяжким. Злочини невеликої тяжкості складають 4,9 %, 
особливо тяжкі – 3,1 %. 

Аналогічної властивості реєстраційно-негативні структурні 
зміни наркозлочинності спостерігаються і за ознакою групової 
злочинної діяльності. Зокрема, у 2018 р. лише 3,4 % усіх наркозлочинів 
можна віднести до вказаної категорії, при цьому групою осіб вчинено 
2,7 % наркозлочинів, а організованими групами чи злочинними 
організаціями – тільки 0,7 %. 

Звертає на себе увагу й вельми значна частка рецидиву в 
структурі наркозлочинності. Питома вага кримінологічного рецидиву 
складає 43,5 %. Поряд із цим вельми значним є відсоток і тих, хто 
вчиняє наркозлочини, маючи не зняту або непогашену судимість. До 
цієї категорії належить кожен четвертий злочинець (26,9 %). Приблизно 
45,5 % припадає на спеціальний рецидив або повторність 
наркозлочинів. 
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Другу позицію в структурі предикатної злочинної поведінки 

цілком закономірно й очікувано  займають злочини проти власності. 
Далі за ранжиром у структурі рецидивної наркозлочинності 
розташувались такі групи злочинів: проти життя та здоров’я (4,7 %), 
проти громадського  порядку  та  моральності  (2,4 %), проти статевої 
свободи та статевої недоторканості (0,6 %). Узагальнена категорія 
«інші» складає 7,1 % [Г]. 

Дотичним до цієї проблематики є і ювенальний сегмент 
кримінологічної політики держави. Фіксується недопустиме 
викривлення пріоритетів в оперативно-службовій діяльності 
Національної поліції, що має своїм наслідком послаблення як 
профілактичної, так і юрисдикційної практики щодо виявлення та 
припинення злочинів неповнолітніх, фактів втягнення їх у злочинну 
діяльність, а також у вживання  наркотичних засобів і психотропних 
речовин. Так, якщо у 2008 р. серед усіх осіб, які вчинили злочини у 
вказаній сфері, неповнолітні складали 2 %, то у 2012 р. – 1,8 %, у 2015 
р. – 1,4 %, а у 2018 р. – 0,9 %. 

За критерієм предмету злочину структура наркозлочинності є 
неоднорідною. За узагальненими даними 2013–2018 рр. найбільшу 
питому вагу складають наркотичні засоби (81 %) та прекурсори (17,8 
%). Психотропні речовини займають лише 1,1 %. 

23,7 % 

Мал. 1. Графічне зображення кримінально-правової 
структури наркозлочинності в Україні (2013–2018 рр.) 
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Серед видів наркотичних засобів, що вилучаються з незаконного 
обігу, найчастіше й у найбільших обсягах вилучається каннабіс 
(марихуана). Так, за 2016 р. із незаконного обігу вилучено майже 1 800 
000 г наркотичних засобів і психотропних речовин, з яких 1 400 000 г 
марихуани, 338 000 г макової соломи, 19 000 г кокаїну, 18 000 г 
амфетаміну, 10 200 г опію, 3 400 г метадону, 5 500 г МДМА (екстазі) та 
інші. Близько 69 % наркозалежних, що перебувають на обліку, 
ін’єкційно вживають опіоїди (в тому числі і їх замінники – трамадол, 
коаксил), ще близько 10 % – каннабіноїди, 2,8 % – екстазі, 0,3 % – 
галюциногени, 17,9 % – по кілька різних наркотичних засобів (мал. 2) 
[Г]. 

 
Як бачимо, в Україні складається несприятлива наркотична 

ситуація, що є наслідком і водночас фактором напруженої 
криміногенної обстановки у сегменті відтворення наркозлочинності. 
Остання перебуває переважно «в тіні», залишається поза фокусом 
державного обструктивного та кримінально-превентивного впливу, що 
формує каскад загроз національній безпеці, підриває й без того не надто 
міцне здоров’я населення та майбутніх поколінь. 

Морально-етичний аспект. Починаючи з часів існування СРСР 
проблема немедичного вживання наркотичних речовин всіляко  
приховувалася і заперечувалася. Люди, які мали  залежність від ПАР, 
засуджувались суспільством, відношення до ним було як до ізгоїв, 
аморальним і кримінальним елементам. Нажаль, до цих пір в Україні 
так і не вдалося подолати цю стигму. Наркоспоживачі сприймаються 
все ще як злочинці, а не як хворі люди, які потребують комплексного 
медико-психологічного лікування та підтримки з боку працівників 
органів правоохоронної діяльності. 

Мал. 2. Графічне зображення структури немедичного вживання 
наркотичних засобів за їх видами (2013–2018 рр.) 

0 % 

69 % 

2,8 % 17,9 % 

Опіоїди 

Каннабіноїди 

Змішане вживання 

Екстазі 
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В Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 
2020 року відмічена необхідність подолання стигматизації в наркології. 
Суспільству шляхом профілактичних і просвітницьких заходів слід 
доносити інформацію про причини і наслідки наркоманії, методах 
мінімізації шкоди та суспільної небезпеки, формувати гуманне 
відношення до наркоспоживачів із чітким усвідомленням того факту, 
що наркоман є насамперед всього хворою людиною, яка потребує 
лікування і реалізації фундаментальних прав і свобод. 

Медико-соціальний аспект. Лікування залежностей від 
споживання ПАР потребує комплексного підходу і складається з трьох 
послідовних елементів: медикаментозна допомога (детоксикація), 
психотерапевтичний супровід і подальша соціальна адаптація пацієнта. 
В системі Мінздраву України функціонує мережа наркологічних 
лікарень, що надають послуги з детоксикації. В штаті державних 
наркологічних закладів працюють також психологи і соціальні 
працівники, завдання яких – мотивувати пацієнта відмовитися від 
споживання ПАР. Також, з метою зниження шкоди і відмови від 
споживання нелегальних (вуличних) наркотиків, в нашій країні діє 
програма замісної підтримуючої терапії (ЗПТ), в мажах якої пацієнт під 
наглядом і  за рецептом лікаря-нарколога приймає препарати (метадон, 
бупренорфін), які допомагають запобігти синдрому відміни (ломки) і 
покращують стан здоров’я. 

Однак, слід констатувати, що в Україні програма ЗПТ не є 
досконалою. Відсутній дієвий та ефективний механізм контролю за 
пацієнтом (часті випадки, коли пацієнт продовжує приймати вуличні 
наркотики), незадовільно працює система ресоціалізації хворих 
наркоманією. Як уже було відмічено, однією зі складових процесу 
повернення наркоспоживачів до нормального життя є психологічна 
терапія. 

На сходні дієвою моделлю надання такої допомоги є 
міннесотська ( (розроблена в кінці 40-х років минулого століття в штаті 
Міннесота США). Вона передбачає активну участь професіонала-
психотерапевта в процесі повернення пацієнта до нормального життя. 
У стінах реабілітаційного центру (стаціонарно/амбулаторно) персонал 
працює над покращенням фізичного, емоційного, психологічного стану 
здоров’я клієнта, гармонізацією сімейних та інших міжособистісних 
відношень, покращенням у сфері трудової зайнятості, навчання, 
соціальної адаптації. 

Нажаль, в українській системі охорони здоров’я відсутня 
розвинена мережа такого роду центрів. Цю проблему намагаються 
вирішувати громадські організації та активісти. Однак, враховуючи той 
факт, що вимоги до діяльності таких реабілітаційних центрів чітко не 
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прописані у нормативах профільного законодавства (відсутній механізм 
контролю і ліцензування), фіксуються окремі випадки порушення прав і 
свобод громадян, які знаходяться в таких псевдоцентрах (утримання без 
добровільної згоди наркоспоживачів, використання пацієнтів як 
дешевої робочої сили і перебування останніх, м’яко кажучи, в 
нелюдських умовах).  

Також треба пам’ятати, що проблеми наркоманії та 
наркозлочинності ніколи не існують ізольовано один від одного, вони 
найтіснішим чином взаємопов’язані і переплетені між собою й такими 
негативними «фоновими» явищами і процесами, як алкоголізм, 
токсикоманія, проституція, бродяжництво, безпритульність 
неповнолітніх. 
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1.2. Позитивний досвід боротьбі з наркоманією у деяких країнах 
світу на основі гуманістичного підходу 

 
Приблизно чверть мільярда людей в усьому світі хоча б раз у 

житті вживали наркотики. 12% з них вже є наркозалежними, вони не в 
змозі самостійно впоратися з цією проблемою і потребують 
спеціального лікування. Щорічно від передозування наркотиків, в 
основному опіоїдів, гинуть не менше 190 000 чоловік. Більшість з них – 
молодь. Найбільша кількість наркоманів зафіксовано в США – 
28,6 млн. чоловік у віці від 12 років. Таку дані сумної статистики було 
оприлюднені під час 61-ї сесії Комісії Організації Об'єднаних Націй з 
наркотичних засобів.  

Відповідно до даних міжнародної організації UNODC [4], 
приблизно 275 мільйонів людей, тобто приблизно 5,6% населення світу 
в віці 15–64 роки, вживали наркотики хоча б один раз. Приблизно 31 
мільйон людей, які вживають наркотики, страждають від розладів через 
наркоспоживання, тобто через шкоду здоров’ю їм може знадобитися 
лікування. За попередніми оцінками, в світі хоча б один раз канабіс 
вживали 13,8 мільйона молодих людей у віці 15–16 років, що складає 
5,6%. За даними ВОЗ, через вживання наркотиків щорічно вмирає 
приблизно 450 000 людей. 

Злочини, що пов’язані з наркотиками, кожного року набирають 
свої оберти, і у зв’язку з цим зростає чисельність в’язничного населення 
по всьому світу. 

За даними Глобальної комісії з наркополітики «в усьому світі 
кількість людей, які утримуються у в’язницях, зросло за останні 
тридцять років у значній мірі у зв’язку з репресивною системою, що 
створена режимом міжнародного контролю над наркотиками і 
національними законами, що витікають з цього. 

Сьогодні в усьому світі позбавлені волі більше 10 мільйонів 
чоловік. Один з п’яти ув’язнених утримується під вартою через 
правопорушень, що пов’язані з наркотиками. З них 83% відбувають 
покарання за наявність у них наркотиків для «особистого 
користування». 

Відповідно даним ВОЗ, наркоманія входить до міжнародної 
кваліфікації хвороб (МКХ-10) і вважається  тяжкою хворобою, що 
характеризується нестриманим  (фізичним і психічним) потягом до 
наркотичних речовин (опіум, морфій, героїн та ін.). В країнах, де 
застосовується ліберальна політика боротьби з наркоманією, 
наркотична  залежність вважається соціальною проблемою, і в першу 
чергу наркозалежним пропонується медична допомога, а ізоляція від 
суспільства є крайнім заходом. 
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Якщо не змінити політику по відношенню до наркоспоживачів і 
не поміняти підходи до боротьби з наркоманією, то кількість 
в’язничного населення, яке щорічно поповнюється за рахунок 
засуджених через наркотики, буде змінюватися в бік збільшення. В 
свою чергу зростання кількості в’язничного персоналу призведе до 
збільшення фінансових витрат. 

Велика кількість в’язничного населення, яке щорічно 
збільшується, накладає певний  фінансовий і соціальний тягар на плечі 
держави. В свою чергу держава несе відповідальність за захист права на 
здоров’я тих, хто позбавлений волі, і всіляко повинна створювати рівні 
умови доступу до необхідної медичної допомоги.  

В усьому світі тримання засуджених у пенітенціарній системі є 
доволі дорогою програмою, і для державного бюджету це відчутні 
витрати. Більшість розвинутих країн світу прагнуть знизити рівень 
в’язничного населення за рахунок неефективних та невідповідних 
заходів покарань. 

Тривалий час уряди багатьох країн намагалися боротися з 
наркоманією шляхом контролю попиту і пропозиції наркотичних 
речовин. Для зменшення попиту на наркотики та посилення контролю 
ними уряди у своїх національних законодавствах запровадили суворі 
міри покарання (штраф, тюремне ув’язнення, примусове лікування з 
ізоляцією), спрямовані на переслідування людей, які вживають 
нелегальні наркотики. Ці переслідування в кінцевому підсумку 
призвели до збільшення в’язничного населення. Сьогодні в усьому світі 
свободи позбавлені більше 10 мільйонів чоловік. Один з п’яти 
ув’язнених утримується під вартою через правопорушення, пов’язане з 
наркотиками. З них 83 % відбувають покарання за наявність у них 
наркотиків для особистого користування [5]. 

Однією з головних причин запровадження суворого покарання 
полягало в скороченні вживання нелегальних наркотиків. Однак ці 
заходи не виправдали свої очікування. 

Глобальна комісія з наркополітики (далі Комісія) з моменту 
свого заснування закликала до відміни кримінальної відповідальності за 
споживання нелегальних наркотиків, а також до заміни 
альтернативними підходами ув’язнення для осіб, які скоїли незначні 
правопорушення та не вдавалися до насильства. 

В своєму докладі Комісія відмітила, що «В’язниця є наслідком 
провалу наркополітики: провалу спроби знизити попит на наркотики, 
зменшити поставки наркотиків і потужність міжнародної організованої 
злочинності. Коли держава вдається до позбавлення волі, в її обов’язок 
входить турбота і особлива відповідальність за тих, хто опиняється в 
ув’язненні» [5]. 
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У доповіді Комісія наводить низку причин, чому тюремне 
ув’язнення є неефективною профілактикою запобігання злочину в сфері 
незаконного обігу наркотиків та мірою покарання, а саме: 

– «Ув’язнення неминуче стає неефективною відповіддю, 
оскільки воно не тільки не враховує соціальні та психологічні аспекти, 
але корінні причини проблемного споживання наркотиків»; 

– «…люди, які опиняються у в’язниці, уразливі, схильні до 
різних ризиків, яким вони не мають можливості протистояти, і залежні 
від тих, хто розпоряджається їх повсякденним життям»; 

– «Незважаючи на заборону незаконних наркотиків, в реальності 
ж вони та інші психотропні речовини широко поширені в тюрмах. 
Особи, які перебувають в ув’язненні і споживають наркотики, не мають 
доступу до засобів, які дозволили б їм знизити шкоду 
використовуваних засобів, і ризик здоров’ю, якому вони піддаються, 
набагато вище, ніж той, з яким вони зустрілися б за стінами в’язниці»; 

– «Переповненість в’язниць сприяє підвищенню рівня 
насильства, проблем психічного здоров’я, членоушкодження і 
самогубств. Це також створює умови підвищеного ризику зараження 
ВІЛ, гепатитом С та туберкульозом, що тягне за собою більш широкі 
наслідки для суспільної охорони здоров’я після звільнення людей з 
тюремного ув’язнення». 

Таким образом, взяття під варту повинно використовуватися 
тільки в тих випадках, коли необхідно дотримуватися вимог безпеки і 
захисту людей або коли не пов’язані з обмеженням волі заходи не є 
адекватними, а  покарання має бути строго пропорційним скоєного 
злочину. 

«Дослідження показують, що в США один із самих високих у 
світі показників споживання наркотиків.  Незважаючи на те, що 
обмеження поставок наркотиків не змогло приборкати зловживання 
ними, агресивна поліцейська діяльність призвела до того, що тисяча 
молодих людей, які вживають наркотики, заповнюють американські 
в’язниці, де вони вчаться тому, як стати справжніми злочинцями» [5]. 

У світі існують успішні практики боротьби з наркоманією, що 
зарекомендували себе з позитивного боку в багатьох країнах. 
Результати альтернативних методів боротьби показали, що 
необов’язково вдаватися до жорстких заходів покарання, щоб знизити 
поширення і вживання нелегальних наркотиків. 

Нижче представлені найбільш успішні досліди боротьби з 
наркоманією в зарубіжних країнах: 

17



 

Модель LEAD22 (США) 
У 2011 році в місті Сиєтлі, штат Вашингтон (США), була 

заснована програма LEAD (Law Enforcement Assisted Diversion) для 
перенаправлення осіб, які підозрюються у скоєнні незначних 
правопорушень, що пов’язані з наркотиками и сексуальною роботою, 
до програми кейс-менеджменту та інших побідних програм замість їх 
переслідування та позбавлення волі. Голова мета програми LEAD – 
скорочення рецидивізму за рахунок перенаправлення за незначні 
наркозлочини та секс-послуги в програми кейс-менеджменту замість 
залучення до відповідальності і позбавлення волі. Принцип роботи 
програми полягає в тому, що під час затримання наркозалежних людей, 
наприклад, за зберігання або придбання наркотиків для особистого 
вживання в невеликих розмірах, співробітники поліції пропонують 
затриманому вступити в програму LEAD. 

Робота програми побудована на співробітництві між поліцією, 
прокуратурою, соціальними службами та громадянським суспільством, 
разом працюючи над пошуком нових рішень проблем для осіб, які 
часто включаються і виходять з системи кримінального правосуддя в 
рамках звичного підходу, заснованого на арешті, кримінальному 
переслідуванні та утримання під вартою. Програма LEAD за час свого 
існування показала непогані результати і свою ефективність в роботі. 
На сьогоднішній день модель LEAD успішно застосовується і в інших 
штатах США. 

Відповідно до оцінки рецидивізму, учасники програми LEAD на 
60 % рідше піддавалися арешту в контрольній групі протягом перших 6 
місяців після оцінки. У порівнянні з учасниками контрольної групи в 
учасників групи LEAD в середньому було в 1,4 рази менше приводів в 
місця позбавлення волі в рік після початку їх участі в програмі, при 
цьому вони проводили в середньому менше в тюрмах на 39 днів в рік 
[8]. 

Досвід Португалії 
Після падіння авторитарного режиму в 70-х роках Португалію 

захлеснула хвиля наркоманії: на її піку кожен десятий був залежний від 
героїну, смертність від ВІЛ була найвищою в Європі. Два десятиліття 
силової боротьби з епідемією ні до чого не привели, і врешті-решт уряд 
зважився на радикальну зміну політики [9]. 1 липня 2001 року в 
Португалії вступив в силу закон про декриміналізацію всіх видів 
наркотичних засобів, включаючи кокаїн і героїн. Після введення закону 
в дію Португалія стала і залишається єдиною державою Європейського 
Союзу, яка явно декриміналізувала вживання наркотиків. Відповідно до 
прийнятого закону, декриміналізація означала повне скасування 
кримінального переслідування за зберігання і вживання всіх видів 
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наркотичних засобів в кількості необхідного для особистого вживання 
протягом 10-денного періоду. 

В рамках прийнятої реформи вживання та зберігання наркотиків 
все ж залишилося під забороною і контролем правоохоронних органів і 
в разі затримання людини з наркотиками в невеликих розмірах справа 
підлягала розгляду в адміністративному порядку. У всіх 18 
адміністративних округах Португалії були створені спеціальні комісії з 
переконання. Вони стали займатися адміністративним розглядом по 
відношенню до людей, яких поліція визнала винним у вживанні або 
зберіганні наркотиків. Тобто якщо поліцейський виявляв у людини 
допустиму дозу наркотиків, то не заарештував його, а записував дані 
порушника і направляв їх в найближчу комісію з переконання. 
Порушник, залучений до відповідальності, з’являється в комісію 
протягом 72 годин після отримання повідомлення. Комісія складається 
з трьох членів: один призначається Міністерством юстиції і, як 
правило, повинен бути за фахом юристом, а два інших - спільно c 
міністром охорони здоров’я та урядовим координатором політики з 
контролю за оборотом наркотиків (один медичний працівник, а другий 
співробітник соціальної служби). Робота Комісії: якщо з’ясовується, що 
у людини глибока залежність, комісія може запропонувати йому 
пройти реабілітаційну програму. При цьому вона не може призначати 
йому примусове лікування. Ця ж комісія приймає рішення про 
накладення штрафу на порушника – від 25 євро до мінімального 
розміру оплати праці. У законі прописано, що штрафи – крайній захід, і 
якщо людина вживає наркотики, але залежності не має, то комісіям 
видається припис щодо «тимчасового призупинення розгляду», не 
накладаючи санкцій. Якщо у людини виявляється наркотична 
залежність, але вона погоджується на лікування, дія санкцій/штрафів 
проти неї припиняється. Серед санкцій до порушників також можуть 
бути застосовані: заборона на ліцензовану професійну діяльність 
(робота лікаря, юриста, водія таксі), заборона на відвідування нічних 
клубів, вимога періодичної явки в комісію, заборона на виїзд за кордон, 
призупинення виплати різних видів соціальної допомоги. 

Результати вжитих заходів найкраще демонструє статистика. 
Рівень смертності, викликаної наркотиками, в Португалії становить 3 
людини на мільйон жителів, тобто близько 30 осіб на рік. Це 
найнижчий показник в ЄС (середній – 17,3). Кількість заражень ВІЛ 
серед наркоспоживачів знизилося з 1016 випадків 56 в рік. Загальна 
кількість героїнових наркоманів в країні скоротилося за 15 років в 
чотири рази – з 100 тисяч до 25 тисяч чоловік (75%) [10].  

Загальна кількість героїнових наркоманів в країні скоротилася за 
15 років в чотири рази – зі 100 тисяч до 25 тисяч чоловік (75%). За 
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рахунок декриміналізації вживання наркотиків Португалія змогла 
перерозподілити приблизно 90 % ресурсів, які йшли на судове 
переслідування і утримання наркоспоживачів у в’язниці, на програми 
по лікуванню наркозалежних. Після прийняття закону вживання і 
залежність від наркотиків, а також пов’язані з цим патології за всіма 
релевантним категоріям або стримуються, або відчутно знижуються.  
Незважаючи на те що в цілому в ЄС рівень споживання наркотиків 
продовжує рости, згідно з останнім звітом [10] комісії EMCDAD, 
вживання всіх наркотиків в Португалії за останні десять років істотно 
знизилося. На початку скептики очікували напливу в країну натовпів 
наркотуристів і різкого зростання вживання наркотиків, але їх 
побоювання не виправдалися. Сьогодні жодна політична сила в країні 
не закликає до повернення політики криміналізації наркотиків [11].  

Досвід Швейцарії [11] 
В кінці 70-х героїн став в Швейцарії найпопулярнішим 

наркотиком. Дилерська мережа була дуже широкою, а споживачі не 
соромилися колотися навіть в громадських місцях. Число ін’єкційних 
споживачів наркотиків ставало все більше, як і зростання ВІЛ-інфекції 
серед наркоспоживачів. Смертність від вживання наркотиків теж давала 
про себе знати. Першою реакцією на цю проблему стали репресії. Вони 
тривали довше 10 років і не принесли ніяких результатів, крім 
переповнених в’язниць. 

Завдяки пом’якшенню політики по відношенню до наркотиків 
Швейцарія впоралася з героїновим бумом 90-х років. Щоб знизити 
кількість злочинів, пов’язаних із наркотиками, уряд країни став 
проводити замісну терапію за допомогою героїну, тобто видавати його 
наркозалежним, які не піддаються лікуванню (довічне лікування, 
подібно до того як алкоголізм – це пожиттєвий стан). Швейцарський 
підхід привів до зниження рівня злочинності, смертності, 
захворюваності, невеликого зниження очікуваних нових споживачів, а 
також поліпшенню психічного і фізичного здоров’я, зайнятості та 
житла. 

У 2008 році в країні було проведено загальнонаціональний 
референдум, на якому 68 % проголосували за те, щоб ця програма стала 
частиною національного законодавства про охорону здоров’я. 
Фінансується вона за рахунок відрахувань страхових компаній. Ця 
програма не вирішила проблеми наркоманії повністю, але вивела її з 
кримінального поля, а випадки насильства, пов’язані з купівлею або 
крадіжкою наркотичних засобів, скоротилися за час існування 
програми на 70 %. 
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Крім того, завдяки програмі в молодіжному середовищі героїн 
набув іміджу «наркотику для невдах». І ще: жоден, хто вступив в 
програму, не помер від передозування героїну за 23 роки її існування. 

На сьогоднішній день приблизно з 22000–24000 наркозалежних 
людей 17500 знаходяться на лікуванні. 92 % отримують добові дози 
переважно метадону (перорально) в звичайних клініках або у лікарів 
загальної практики (60 %).  

Швейцарці лікують близько 1600 залежних людей 
підтримуючими дозами героїну (діацетилморфін) або таблеток морфіну 
з повільним вивільненням у 23 спеціальних клініках, що діють в містах 
і двох в’язницях. Подібні програми були розроблені в семи країнах: 
Німеччині, Данії, Голландії, Бельгії, Англії, Іспанії та Канаді.  

Досягнення програми: кримінальні проблеми – на 60 % знижено 
кількість злочинів, скоєних злочинцями, з боку пацієнтів (80 % 
зниження після одного року участі в програмі), а також на 82 % 
знижена частка пацієнтів, що продають героїн. Щодо смертності – були 
введені мільйони доз. Жоден учасник не помер від передозування 
героїну з моменту початку програми. Щодо захворюваності – нові 
інфекції гепатиту і ВІЛ були знижені для пацієнтів. 

Досвід цих країн міг би послужити прикладом для нашої країни 
в боротьбі з наркоманією та її негативними наслідками. Впровадження 
альтернативних заходів покарань, не пов’язаних із взяттям під варту, 
вже зарекомендувало себе як гуманний і ефективний підхід боротьби з 
наркоманією. 

Висновки: 
1. З метою зменшення чисельності в’язничного контингенту та 

економії бюджетних коштів, а також реалізації судово-правової та 
пенітенціарної реформ в Україні необхідно вивчати досвід різних країн 
щодо побудови державної наркополітики та запроваджувати механізм 
гуманізації, декриміналізації покарань за злочині, що пов’язані  із 
споживанням наркотичних речовин. 

 2. Для ефективної боротьби з наркоманією, зменшення попиту і 
споживання нелегальних наркотиків, державі необхідно розробити і 
розвивати альтернативні заходи впливу, не пов’язані з ізоляцією 
наркоспоживачів від суспільства, а також запроваджувати програми 
реабілітації осіб з наркотичною залежністю. 

3. Розвивати та вдосконалювати профілактичні програми, що 
спрямовані на зниження рецидивів споживання  нелегальних 
наркотиків. 

4. Створювати сприятливе середовище для програм зниження 
шкоди і забезпечити їх стійкість. 
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5. Впроваджувати нові ефективні моделі взаємодії між 
державними і громадськими організаціями при роботі з 
наркозалежними. 

6. Створити програми по підготовці/підвищенню кваліфікації 
персоналу правоохоронних органів, в яких закладений принцип 
дотримання прав та свобод людини, а також механізм побудови 
комунікаційних процесів базується на гуманізації з використанням 
сенситивного підходу до споживачів наркотиків.  

7. Підготовити службу пробації до нових підходів роботи з 
особами, які споживають ін’єкційні наркотики з врахуванням їх 
ефективності. 
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ТЕМА 2. РОЗВИТОК СУЧАСНИХ НАВИЧОК ПЕРСОНАЛУ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
СЕНСИТИВНОГО ПІДХОДУ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО 

СПОЖИВАЧІВ НАРКОТИКІВ 
2.1. Ключові аспекти розуміння наркозалежної люди не як 

злочинця, а як хворого. 
2.2. Сенситивність та сенситивний підхід по відношенню до 

споживачів наркотиків.  
1. Ключові аспекти розуміння споживача наркотиків  

не як злочинця, а як хворого 
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш сказав, що 

«Наркоманію можливо перемогти. Для цього необхідно розглядати 
наркозалежних людей як жертв, а не як злочинців, а також виробити 
ефективну політику по скороченню пропозиції й попиту на наркотичні 
засоби. Наркозалежні люди – це жертви, і їх необхідно не наказувати, а 
лікувати».  

У зв’язку зі значною шкодою, яку завдає наркоманія, і пов’язані 
з нею наслідки, світове співтовариство приділяє цій проблемі велику 
увагу. На міжнародному рівні прийнято низку міждержавних 
документів, що є координуючими у світовій системі боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів. Найбільш значущими з них є Єдина Конвенція про 
наркотичні засоби (1961 р.),  Конвенції Організації Об’єднаних Націй 
про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 
психотропних речовин (1988 р.), ратифікована Постановою Верховної 
Ради української РСР від 25.04.1991 року,  Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про психотропні речовини» (1971 р.), ратифікована 
27.10.1978  року  Президією  Верховної  Ради Української РСР. 

Зазначені документи акцентують увагу на тому, що ефективні дії 
проти зловживання наркотичними засобами вимагають прийняття 
координованих і універсальних заходів. У ст. 38 Єдиної конвенції про 
наркотичні засоби йдеться про те, що сторони приділяють особливу 
увагу створенню умов для лікування наркоманів, турботі про них і 
відновленню їхньої працездатності. 

Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних 
засобів та психотропних речовин передбачає в якості альтернативи 
засудженню або покаранню застосування таких заходів, як 
перевиховання, відновлення працездатності, соціальна реінтеграція, 
лікування від наркоманії та подальше спостереження за ним ( п.4 ст.3). 

Таким чином, основні міжнародні договори поряд з заходами 
попередження наркоманії передбачають медичні, соціально-
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психологічні заходи подолання даної проблеми в тому числі і серед 
засуджених осіб. 

З урахуванням стрімкого зростання кількості людей, які 
страждають розладами, пов’язаними зі споживанням наркотиків (ці дані 
регулярно наводить Організація Об’єднаних Націй в своїх щорічних 
доповідях про наркотики), вчені всього світу вивчають вплив 
наркотичних засобів на організм людини і, зокрема, на мозок. Вагомий 
внесок у дослідження даної проблеми зроблений Національним 
інститутом наркотичної залежності США, який активно розміщує 
результати своїх досліджень на офіційному сайті у відкритому доступі. 

Слід зазначити, що сучасні вивчення механізмів залежностей і, в 
тому числі, наркотичної залежності дозволили прийти до висновку, що 
вплив наркотичних речовин на мозок настільки сильний, що може бути 
розцінений як захворювання головного мозку. 

Так, вченими Національного інституту наркотичної залежності 
США було з’ясовано, що наркотичні засоби в результаті тривалого 
вживання можуть змінити важливі ділянки мозку – передусім лімбічну 
систему, центральною ланкою якої є гіппокамп. Ця система бере участь 
в регуляції емоційного стану, настрою, мотиваційної сфери, 
психофізіологічного тонусу, поведінки людини в цілому, його адаптації 
до навколишнього середовища. Вплив на вказані структури стимулює 
нав’язливе бажання вживати наркотики, що з часом і переростає у 
залежність. Окремі порушення функцій головного мозку мають 
незворотній характер (атрофічні зміни) і, в підсумку, призводять до 
погіршення інтелектуальних, мнестичних можливостей людини та 
вищих психічних функцій [13, с. 100]. 

Крім цього, деякі наркотичні засоби, такі як опіоїди, особливо 
сильно впливають на певні частини мозку, як, наприклад, стовбур 
головного мозку, який контролює основні життєво важливі функції, 
такі як частота серцевих скорочень, дихання і сон, пояснюючи, чому 
передозування можуть викликати пригнічений дихання і смерть [14, с. 
26]. 

Науково доведено, що наркоманія має загальновизнані 
когнітивні, поведінкові і фізіологічні риси, які активно сприяють 
постійному вживанню наркотиків, незважаючи на шкідливі наслідки, 
про які людина обізнана та які свідомо ігнорує через вже сформовану 
залежність. Вчені Національного інституту наркотичної залежності 
США також виявили, що хронічне зловживання наркотичними 
засобами змінює анатомію мозку і що ці зміни можуть тривати 
місяцями або роками після того, як особа перестала вживати наркотики. 

Таким чином, науковими досягненнями за останні чверть 
століття встановлено, що наркоманія є хронічним захворюванням 

24



 

головного мозку. Основним доказом цієї думки є знімки мозку людей, 
зроблені під час або після впливу наркотиків. Ці дослідження надали 
інформацію про нейробіологічні ефекти ліків, допомогли пояснити 
причини і механізми уразливості до зловживання наркотиками, а також 
дозволили отримати важливу інформацію про суб`єктивний досвід та 
поведінку наркозалежних, включаючи їх боротьбу за одужання та 
реакцію на терапію [15]. 

Також описаний процес трансформації головного мозку 
пояснює, чому залежні особи піддаються високому ризику рецидиву 
навіть після тривалих періодів утримання і чому вони продовжують 
шукати можливість отримати наркотики, незважаючи на наслідки, які 
даним особам відомі [16, с. 3]. 

У світлі подібних досліджень не викликає сумніву той факт, що 
наркоманія є серйозною соціальною проблемою та хворобою, яку 
можливо і необхідно лікувати. 

Ефективне лікування наркоманії залучає учасників в 
терапевтичний процес, утримує їх на етапах лікування протягом 
необхідного періоду часу і допомагає їм навчитися підтримувати 
стриманість. Може знадобитися кілька курсів лікування. Результати 
лікування наркозалежних пацієнтів можуть бути поліпшені шляхом 
моніторингу вживання наркотиків і заохочення постійної участі в 
лікуванні. 

Основний підхід до згаданого лікування полягає в тому, що в 
процесі терапії наркозалежного пацієнта вчать ламати старі стереотипи 
мислення і поведінки і набувати нових навичок, що дозволяють 
уникнути вживання наркотиків і злочинної поведінки. 

Особи з тривалою історією вживання наркотиків і супутніми 
розладами зазвичай мають потребу в більш тривалому лікуванні (як 
мінімум 3 місяці) та в більш комплексних медичних впливах. 

Історія вживання наркотичних засобів може вказувати на 
необхідність проведення комплексної оцінки стану пацієнта для 
визначення характеру і масштабів наслідків зловживання наркотичними 
засобами у окремої людини, встановлення наявності проблем в інших 
областях, які можуть вплинути на одужання, і забезпечення можливості 
складання відповідного плану лікування. Розлади особистості та інші 
проблеми з психічним здоров’ям поширені серед правопорушників; 
отже, комплексна оцінка їх стану повинна включати не тільки 
визначення психічного здоров’я особи, а й план лікування [16]. 

Україна, яка прагне дотримуватись обраного європейськім 
співтовариством курсу у багатьох сферах, ратифікувала Єдину 
конвенцію про наркотичні засоби 1961 року. Цей документ був 
прийнятий з метою уніфікації усіх міжнародних договорів, які 
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стосуються питань наркотичної залежності, містять переліки 
наркотичних засобів тощо. Окремої уваги заслуговує стаття 38 цієї 
Конвенції, відповідно до якої держави мають приділяти особливу увагу 
створенню умов для лікування наркоманів та турбуватися про них [17, 
с. 9]. 

Необхідно також зазначити, що в Україні здійснюються спроби 
вирішити проблему розповсюдження наркоманії на 
загальнодержавному рівні. Так, 28 серпня 2013 року розпорядженням 
Кабінету Міністрів України № 735-р була схвалена Стратегія державної 
політики щодо наркотиків на період до 2020 року. На виконання цієї 
стратегії кожні два роки розпорядженням Кабінету Міністрів 
затверджуються план заходів на відповідні роки з реалізації зазначеної 
стратегії. Наразі чинним є План заходів на 2019-2020 роки з реалізації 
Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, 
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 
лютого 2019 року № 56-р. 

План передбачає широке коло заходів, які координуються 
державою та реалізуються визначеними у цьому документі органами, 
установами і організаціями всіх форм власності. До таких заходів 
належать:  

– здійснення комплексу заходів щодо питань подолання проблем 
стигматизації і дискримінації осіб з психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;  

– створення умов та забезпечення надання гарантій своєчасного 
отримання медичного обслуговування для осіб з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин; 

– здійснення заходів щодо формування у хворих з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин 
стимулу та бажання до лікування; 

– забезпечення психологічного супроводу реабілітаційних 
заходів та замісної підтримувальної терапії та інші [18]. 

Це свідчить про обізнаність уряду нашої країни у сучасній 
світовій практиці щодо роботи з особами, які страждають від 
наркотичної залежності, лікувальних заходів та заходів із ресоціалізації, 
яких зазначена категорія осіб потребує особливо гостро. До речі, 
станом на 1 червня 2020, за даними біоповедінкового дослідження, в 
Україні 317 000 людей вживають наркотики ін’єкційно, з них 278 318 
— споживачі опіоїдів та змішаних наркотиків, де опіоїдна група є 
основною [19]. 

Отже, в цілому, лікування наркотичної залежності повинно бути 
спрямоване на вирішення питань мотивації, вирішення проблем і 
розвитку навичок протидії вживанню наркотиків та злочинної 
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поведінки. Також важливо включити заняття та практикуми, 
спрямовані на те, щоб замінити вживання наркотиків і злочинну 
діяльність конструктивною діяльністю і зрозуміти наслідки своєї 
поведінки. 

Індивідуальні лікувальні втручання можуть сприяти розвитку 
здорових міжособистісних відносин і поліпшити здатність учасника 
взаємодіяти з сім’єю та іншими людьми в суспільстві. 

Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що саме 
лікування є ефективним втручанням для наркозалежних, включно з 
тими, хто пов’язаний з системою кримінального правосуддя. Правова 
система України все ще не передбачає такого підходу до зазначених 
осіб, які скоюють злочини – вони відбувають покарання за скоєні 
протиправні діяння на загальних підставах, без урахування того, що 
фактично є особами, які в першу чергу потребують лікування. 

 
2. Сенситивний підхід по відношенню до споживачів наркотиків 

Війні з наркотиками необхідно запропонувати альтернативу, що 
засновується на наукових фактах, гуманізмі, толерантності, поваги до 
людської гідності. Метою повинен бути не «світ без наркотиків», а 
здоров’я населення та неухильне дотримання прав людини. 

 Якщо по відношенню до наркозалежної людини суспільство, 
медіа, медики, працівники правоохоронних органів, робітники органів 
пробації, психологи, соціальні робітники, громадяни зможуть змінити 
своє упереджене ставлення, яке існує на теперішній час, то у 
майбутньому наша країна та й світ взагалі зможе суттєво знизити 
кількість таких людей, які набувають статусу «ізгоїв» та «злочинців», і 
вони менше будуть потрапляти за грати.  

Останнім часом світ все частіше наголошує на зміні відношення 
до людей, які споживають наркотики, тому що вважають їх хворими. 
Лозунги, що стосуються необхідності розуміння емоційного, 
психічного, фізичного стану наркозалежних та створення нормальних 
умов середовища для їх існування, сприяли виникненню нових 
напрямків у навчанні правоохоронців, працівників органів пробації та 
інших зацікавлених осіб. Одним з таких напрямків є  сенситивний 
підхід. 

 Сенситивний підхід по відношенню до споживачів наркотиків 
виступає не як самодостатній захід, а як частина комплексної 
профілактичної діяльності, спрямованої на ефективність лікування та 
реабілітації наркозалежних людей. 

Найчастіше сенситивність розглядають як підвищену чутливість 
до чогось, тоді як чутливість досить часто прирівнюють до 
сенс  итивності. У літературі по різному описують поняття 
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сенситивності, тому зупинимось більш детально на визначенні цих 
понять. 

Сенситивність (від латин. sensitivus – чутливий, від sensus – 
відчуття) – психодинамічна властивість особистості, що характеризує її 
чутливість.  

Сенситивний – у вищому ступені сприятливий, чуттєвий. 
Сенситивність – характерологічна особливість людини, яка 

проявляється в підвищеній чутливості до подій, що відбуваються з нею, 
емоційна чутливість, емоційність. Також проявляється чутливість до 
психічних станів інших, їх прагнень, цінностей та цілей. Причину 
сенситивності можна вбачати у біологічному дозріванні мозку, а також 
у необхідності обов’язкової сформованості певних психічних процесів, 
на основі яких формуються інші.  

Під «сенситивністю» розуміється здатність передбачати думки, 
почуття і поведінку іншої людини або малої групи і на підставі цього 
прогнозувати її поведінку і діяльність.  

Сенситивність передбачає наявність емпатії – здатності до 
відчування, емоційного резонансу та переживання інших. 

Взагалі життєдіяльність людини базується на постійному 
утворенню нових умовних рефлексів і постійному прояву умовних 
рефлексів як тимчасових зв’язків  організму з оточуючим середовищем. 
І елементарні, і складні умовні рефлекси утворюються в результаті 
діяльності органів почуттів, і, отже, характеристика їх залежить від 
характеристики сенсорної (чуттєвої) організації людини. «...У однієї й 
тієї ж людини одночасно є багато форм чутливості, що розвинені 
нерівномірно і відмінні одна від одної за рівнем, – пише Б. Г. Ананьєв. 
– Так, у однієї й тієї людини може бути  підвищений рівень чутливості 
в області просторового бачення або мовного слуху, а одночасно – 
знижена чутливість до світового зору або музикального слуху... 
Нерівномірний розвиток різних видів чутливості в цій структурі 
проявляється не тільки в сфері сприйняття, але також у пам’яті  та 
мисленні. Про це свідчать достатньо  вивчені явища залежності 
запам’ятовування від сенсорного способу заучування (зорового, 
слухового, кінестетичо-рухового)... З аналогічними явищами 
домінування того або іншого чуттєвого образів ми зустрічаємося в 
області внутрішньої розмови і процесах мислення, динаміки образів 
уявлення у процесі образотворчого, музичного, поетичного, технічного 
мистецтва». Окрім певних часткових видів чуттєвості, як відмічає  Б. Г. 
Ананьєв, можна встановити й загальний для даної людини спосіб 
чуттєвості, загальна властивість сенсорної організації людини – 
сенситивність, що входить до структури темпераменту [21]. 
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Існують різні підходи до визначення поняття «сенситивність». 
Багато авторів розглядають її як цілісну, загальну властивість, як 
здатність передбачати (прогнозувати) почуття, думки і поведінку іншої 
людини. Інші автори віддають перевагу багатокомпонентної теорії. 

В. Сухомлинський наголошував на виховному значенні 
співпереживання, яке полягає в тому, що дитина не може жити без 
спілкування з людиною, совість її вимагає віддати сили своєї душі 
іншій людині. Вчений зазначає: «Я завжди добивався, щоб у духовне 
життя колективу ввійшла людина з її горем і радощами, щоб турбота 
про людину стала найбільшою потребою вихованців» [22, с. 538]. На 
думку В. Сухомлинського, саме зі співпереживання, співчуття, чуйності 
до чужого, до незнайомої людини виростають «найтонші паростки 
любові та поваги». 

Як відомо, кожна особистість характеризується певним рівнем 
сенситивності. Наприклад, є люди з підвищеною чутливістю, які є дуже 
вразливими, тривожними, бояться будь-яких змін, випробувань і навіть 
людей, часто бувають сором’язливими, мають низький рівень домагань 
і занижену самооцінку. Інші, навпаки, є малочутливими чи 
нечутливими (мляво або зовсім не реагують на події, не виявляють 
емоцій, байдужі, можуть бути нетактовними та неуважними до інших 
людей). 

До основних ознак сенситивності, які виділив С. Гіппіус 
відносять наступні: стійкі прояви загального темпу виникнення і 
розгортання чуттєво-рухових реакцій (швидкість їх виникнення, 
тривалість та ефект післядії); стійкі прояви психомоторного ритму – 
способу переключення з одного виду чуттєвого розрізнення на інший, 
плавність чи стрибкоподібність переходу (найпоказовішим тут є спосіб 
переключення, пов’язаний із пластичністю всієї мозкової організації 
людини); характер сили реакції, якою людина відповідає 
нанайрізноманітніші подразники; характер глибини реакції, про яку 
можна судити, головним чином, за глибиною слідових реакцій, 
глибиною відображення безпосередніх образів та яскравості уявлень, 
які утворюються, та їх асоціацій [22]. 

Американський психолог Г. Сміт виділяє такі види 
сенситивності: спостережницька – здатність спостерігати, тобто 
бачити і чути іншу людину, при цьому запам’ятовувати зміст її 
мовлення, зовнішній вигляд і емоції; теоретична – здатність 
застосовувати психологічні теорії з метою інтерпретації та 
прогнозування емоцій, думок і поведінки інших людей; номотетична – 
здатність розуміти типових представників різних соціальних груп, на 
основі чого прогнозувати їх поведінку; ідеографічна – здатність 
розуміти своєрідність і неповторність кожної людини [23]. 
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Спостережницька сенситивність – здатність спостерігати 
(бачити і чути) іншу людину та одночасно запам’ятовувати, як вона 
виглядала і що говорила. При цьому спостереженню підлягають: а) 
мовні акти, їх зміст, послідовність, інтенсивність, спрямованість, 
частота, тривалість, рівень експресії, особливості лексики, граматики, 
фонетики, інтонації і голосових якостей мовця, мовномоторна 
синхронізація, графічні прояви (почерк, малюнок); б) виразні рухи 
(обличчя і тіла); в) переміщення і пози людей, дистанція між ними, 
швидкість і напрямок рухів, аранжування в міжособистісному просторі; 
г) тактильне вплив (торкання, що підтримують жести, поштовхи), 
передача і відібрання предметів, утримання; д) запахи і локалізація їх 
джерел; е) поєднання перерахованих дій, ознак і характеристик. 

Самоспостереження (інтроспекція) також відноситься до 
спостережницької сенситивності. Г. Сміт розглядає спостереження не 
як пасивний акт фіксації, помічаючи при цьому, що все, що ми бачимо і 
чуємо, проходить крізь призму нашої свідомості і ми отримуємо в 
результаті те, що хочемо отримати. Вплив установок, стереотипів, 
досвіду призводить до суб’єктивних спотворень образу «Я» та інших 
людей. 

Бажання, припущення, звичні способи сприйняття можуть 
«програмувати» спостереження, фокусуючи увагу на обмежених 
фрагментах поведінки людини. Тому розвиток навичок відмежування 
того, що ми чуємо і бачимо, від почуттів і думок з приводу цього 
належить до важливих завдань тренінгу сенситивності. 

Номотетична сенситивність визначається як здатність розуміти 
типового представника тієї чи іншої соціальної групи і 
використовувати це розуміння для передбачення поведінки інших 
людей, що належать до цієї групи. Така здатність вловлювати 
закономірності та йти від загального до конкретного визначається 
обсягом знань людини про групу та її досвідом в спілкуванні з нею. 

Ідеографічна сенситивність – здатність розуміти своєрідність 
кожної людини. Коментуючи цей вид сенситивності, Г. Сміт звертає 
увагу на те, що його істотною відмінністю від спостережницької і 
теоретичної сенситивності є залежність від часу спостереження, 
ступеня знайомства людей. Тому він визначає ідеографічну 
сенситивність як здатність використовувати триваюче знайомство і 
обсяг інформації про людину, який збільшуються, для більш точних 
прогнозів її поведінки. 

Також потрібно відзначити, що протиставлення ідеографічної 
сенситивності інших її видів необґрунтовано, наприклад, 
протиставлення ідеографічної таі номотетичної сенситивності може 
привести до крайніх форм розвитку ідей унікальності кожної людини, 
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до відмови від створення статистично узагальнених моделей. 
Доцільніше, мабуть, виходити з того, що ідеографічна сенситивність 
дозволяє поглибити, розширити і додати своєрідність тим уявленням 
про іншу людину, які склалися на підставі спостережницької, 
теоретичної та номотетичної  сенситивності. 

На думку видатного науковця Г. Олпорта позитивно 
налаштована людина здатна управляти не лише своїми емоціями та 
вчинками, але і несе природний потенціал творити добро, 
удосконалюючи суспільство і себе. Він вважав особистість відкритою 
системою, розвиток якої здійснюється у взаємозв’язку, взаємодії 
людини з іншими людьми і світом. Г. Олпорт у праці «Особистість: 
психологічна інтерпретація» описав і класифікував понад 50 різних 
визначень особистості і запропонував, на його думку, найточніше: 
«Особистість - це динамічна організація тих психофізичних систем 
усередині індивіда, які визначають характерну для нього поведінку і 
мислення». 

Г. Олпорт описав вісім особистих якостей людини, які є 
необхідними для того, щоб розбиратися в людях [26]: 

1. Досвід (Esperience). Для того, щоб добре розбиратися в людях, 
перш за все необхідна зрілість. Це має на увазі не тільки досягнення 
певного віку (30 років або близько того), але і багатий запас досвіду 
взаємодії з людською природою в найрізноманітніших і заплутаних її 
проявах. У досвідченої людини для кожного з незліченних людських 
проявів вже є багатий апперцептивний ланцюжок ретельно перевірених 
інтерпретацій. 

2. Схожість (Similarity). Ця вимога того, щоб людина, яка 
намагається судити про людей, за своєю природою була схожа на ту 
людину, яку вона хоче зрозуміти. Експериментальні дослідження 
показали, що ті, хто точніше оцінюють якусь рису в іншій людині, самі 
мають таку рису більш високого ступеня. Слід зауважити, що 
«схожість» – це особливий випадок «досвіду». 

3. Інтелект (Intelligence). Експериментальні дослідження знову і 
знову підтверджують той факт, що існує певний зв’язок між високим 
інтелектом і здатністю точно судити про інших людей. Розуміння 
людей – це в значній мірі завдання з’ясування зв’язків між минулими і 
теперішніми вчинками, між експресивною поведінкою і внутрішніми 
властивостями, між причиною і наслідком, а інтелект і є здатність 
встановлювати такого роду співвідношення. 

4. Глибоке розуміння себе (Insight). Правильне розуміння наших 
власних антисоціальних тенденцій, своєї облуди і непослідовності, 
власних складних мотивів зазвичай утримує нас від занадто 
поверхневих і простих суджень про людей. Сліпота і помилковість в 

31



 

розумінні нашої власної природи буде автоматично перенесена на наші 
судження про інших. 

5. Складність (Complexity). Як правило, люди не можуть глибоко 
зрозуміти тих, хто складніше і тонше їх самих відчуває цей світ. 
Прямолінійний розум не має співчуття до хвилювань розуму 
культурної й різнобічно розвиненої людини. 

6. Відстороненість (Detachment). Експерименти показали, що ті, 
хто добре розбирається в інших, менш товариські. Для них більш 
характерна інтроверсія, ніж екстраверсія. В середньому вони не дуже 
високо ставлять соціальні цінності. У тих, хто зайнятий соціальними 
цінностями, не вистачає часу на неупереджене вивчення інших людей. 
Вони відчувають різні емоції і не можуть відсторонитися від цих 
емоційних відносин настільки, щоб знайти неупереджений погляд. 
Людина ж, яка не намагається весь час бути учасником якихось подій, 
але залишається в стороні і спостерігає їх, нічого не пропускаючи, 
найімовірніше зможе зробити більш цінні судження. 

7. Естетичні схильності (The Aesthetic Attitude). Естетичний 
розум завжди намагається проникнути у внутрішньо притаманну 
об’єкту гармонію, будь то щось настільки тривіальне, як який-небудь 
орнамент, або щось настільки значне, як людська істота. Унікальність і 
врівноваженість структури – ось що цікавить естетичну особистість у 
всіх випадках. При високому своєму розвитку естетичний склад розуму 
може до певної міри відшкодувати обмеження «досвіду», «інтелекту», 
«глибокого розуміння себе», «подібності» і «складності». 

Соціальний інтелект (Social Intelligence). Соціальний інтелект 
пов’язаний зі здатністю висловлювати швидкі, майже автоматичні, 
судження про людей. Разом з тим, соціальний інтелект має відношення 
скоріше до поведінки, ніж до оперування поняттями: його продукт – 
соціальне пристосування, а не глибина розуміння. 

Близьким за змістом поняттю сенситивності є поняття соціально-
перцептивної здатності, яке використовується  В. О. Лабунською, під 
якою розуміється здатність, що формується під час спілкування і 
забезпечує можливість адекватного відображення психічних станів 
людини, її властивостей і якостей, здатність передбачати свій вплив на 
цю людину. На думку автора, ця здатність є складною системою, 
ансамбль здібностей [27]. 

В. О. Лабунська розмежовує соціально-перцептивні здібності 
особистості та їх функціональну сторону, до якої можна віднести 
вміння прогнозувати поведінку іншої людини, передбачити свій вплив 
на неї. «Опорними» соціально-перцептивними здібностями вона вважає 
здатність адекватно розуміти властивості та якості особистості, а також 
оцінювати відносини інших людей. Рівень розвитку цих здібностей 
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визначає рівень розвитку інших здібностей і в цілому організовує 
функціональні зв’язки між ними. 

Таким чином, сенситивність може розглядатися як здатність, що 
забезпечує: а) відображення і розуміння, б) запам’ятовування і 
структурування соціально-психологічних характеристик людини і 
групи та прогнозування їх поведінки і діяльності. Розвиток 
сенситивності може здійснюватися в процесі усвідомлення людиною її 
структури і індивідуальних особливостей протікання соціально-
перцептивних процесів шляхом включення в проблемні ситуації, що 
вимагають її актуалізації. 

Значну увагу розвитку сенситивності приділяв видатний 
російський режисер, актор і педагог К.С. Станіславський, який 
розробив тренінг пам’яті п’ятьох почуттів. Сенситивність, на його 
думку, дозволяє ефективно пройти п’ять обов’язкових стадій у процесі 
спілкування:   

І стадія – орієнтування в навколишніх умовах і вибір об’єкта. 
Дійсно, спочатку вам потрібно побачити партнера і побачити 
перешкоду – товсте скло. Потрібно звикнути до думки, що розмова є 
неможливою і вашу важку місію вам доведеться виконати якимось 
іншим шляхом.   

ІІ стадія – залучення до себе уваги об’єкта. Ви не приступите до 
подальших дій, поки не переконаєтеся, що партнер звернув на вас увагу 
і хоче зрозуміти, з чим ви прийшли до нього.  

ІІІ стадія – прибудова і пристосування до об’єкта або 
«зондування душі об’єкта щупальцями очей, підготовка цієї чужої душі 
для найлегшого і найвільнішого сприйняття думок, почуттів і видінь 
суб’єкта». На цій стадії ви обережно готуєте партнера до того, щоб він 
сприйняв важку звістку, ваша взаємодія з партнером полягає в тому, що 
партнер за вашою увагою, за вашими очима починає розуміти, що ви 
прийшли до нього з якоюсь (він ще не знає, з якою) страшною 
новиною, а ви в цей час, перебираючи подумки видіння, дивитеся на 
партнера, намагаючись вловити момент, коли він здогадається про те, 
що вас так хвилює.   

ІV стадія – передача своїх видінь об’єкту і вплив на нього, тобто 
спроби змусити партнера «побачити внутрішнім зором, що і як бачить 
те, що передається, сам суб’єкт, який спілкується».   

V стадія – сприйняття відгуку партнера і знову передача видінь, 
вплив і сприйняття. Можна сказати, що ви ніби обмінюєтеся думками і 
видіннями. Якщо ви сповнені бажанням передати свої видіння і 
прийняти видіння партнера, то уважні ваші очі будуть вловлювати 
дрібні та найтонші зміни мікроміміки партнера. Ви будете вгадувати 
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зміст його думок і бачень. Будете нескінченно перевіряти, чи правильно 
вгадали думку партнера і чи зрозумів він вашу думку [28]. 

Розвиток сенситивності це глибинні трансформації психіки 
особистості, світосприйняття, «вирощування» особистісної культури 
гуманного ставлення до іншої людини, розвиток толерантності та 
етичної поведінки спілкування з іншої людиною на більш високому 
рівні. 

В процесі розвитку особистої сенситивності у людини 
відбувається якісна зміна емоційно-вольова сфера, для якої характерна 
більша диференціація емоційних реакцій і способів вираження 
емоційних станів. Розширення сфер життєдіяльності, зміна соціального 
стану вимагають більшого самоконтролю та саморегуляції з боку 
людини. 

Як зазначає С. Гіппіус, тренінг змінює природу сенситивності 
людини в заданому напрямі, поглиблює інтелектуальну й емоційну 
сторони індивідуальності. Свідоме володіння сенсорним механізмом – 
це вміння використовувати свої можливості, а збагачення арсеналу 
почуттів – це збільшення своїх можливостей на шляху природного 
збудження творчості органічної природи. Робота зі спрямованої зміни 
сенситивності може поєднуватися з роботою над окремими якостями 
характеру: над вибірковим ставленням до людей, явищ і власної 
особистості (самооцінкою), над комунікативними рисами особистості 
(умінням підійти до іншої людини та зрозуміти її), над вольовими і 
трудовими властивостями та навичками, над рисами світогляду. 
Характер сенситивності людини формується у процесі її життєвого 
шляху – в результаті всіх взаємозв’язків людини з навколишнім 
середовищем у його соціальній, громадській, трудовій, творчій та 
повсякденній діяльності. Сформована в ході життя сенситивність 
чинить зворотний вплив на подальший перебіг життя, продовжуючи 
формувати характер людини [23]. 

Г. Сміт вважає, що відповідь на питання, яку точку зору варто 
прийняти, залежить від того, що ми хочемо: відбирати сенситивних 
людей або ж тренувати їх. При відборі має бути віддано перевагу 
погляду на сенситивність як на загальну здатність, для тренінгу більше 
підходить багатокомпонентна теорія, так як саме вона дає ключ до того, 
з чого починати тренінг, для чого тренувати, як це робити і, що 
тренувати [24]. 

Застосування сенситивного підходу у навчанні персоналу 
правоохоронних органів надає можливості вдосконалити професійну 
компетентність. До складу компетентності включають такі складові: 
а) готовність до прояву компетентності (тобто мотиваційний аспект); 
б) володіння знаннями змісту компетентності (тобто когнітивний 
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аспект); в) досвід прояву компетентності у різноманітних стандартних і 
нестандартних ситуаціях (тобто поведінковий аспект); г) ставлення до 
змісту компетентності і об’єкта її застосування (ціннісно-смисловий 
аспект); д) емоційно-вольова регуляція процесу і результату прояву 
компетентності. 

Отже, сенситивність правоохоронця виступає в ролі фактору, що 
впливає на формування певного особистісного відношення до різних 
категорій людей та їх поведінки, з якими їм приходиться 
встановлювати контакт під час виконання завдань службово-
професійного характеру. Відпрацювання вмінь та навичок 
сенситивного підходу до наркозалежних людей є дуже важливим 
ланцюгом процесу їх реабілітації. 

В таблиці 1 подані якості, особливості поведінки 
правоохоронців, працівників органів пробації, соціальних працівників, 
психологів, що впливають на якість життя та ефективність виконання 
завдань професійної діяльності. 

Таблиця 1 – Якості та особливості поведінки, що мають 
вплив на життя та професійну діяльність фахівця  
Якості, особливості поведінки, які 
допомагають жити й працювати 

Якості, які ускладнюють життя в 
мінливому оточуючому 

середовищі  
любов до людей, оптимізм невпевненість у собі 
прийняття себе і світу у всіх його 
проявах 

упередженість 

вміння оцінити проблему очима 
інших  

знижена самооцінка 

почуття гумору надмірна прихильність до 
принципів 

відчуття своєї незавершеності несамостійність 
комунікативність формалізм  
сенситивність, емпатія. заорганізованість 
бажання допомогти людям стереотип у мисленні та поведінці 
працьовитість орієнтація на загальні правила і 

норми 
мрійливість, вміння фантазувати тривожність 
рішучість, цілеспрямованість, 
наполегливість 

навіюваність 

Як бачимо, сенситивність є тією якістю та особливістю 
поведінки людини, що сприяє покращенню життя та професійній 
діяльності фахівця.  

Сенситивність в певній мірі допомагає не тільки розвити нові 
якості свого характери, але й набути навичок щодо чуттєвого ставлення 
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до наркозалежних та вмінь керувати їх поведінкою на основі знань 
щодо особливостей залежності та залежної поведінки, ефективних 
шляхів реабілітації та соціальної адаптації, мотивації до тверезого 
образу життя, побудови і підтримки тверезого образу життя, вирішення 
питань нормалізації стосунків з оточуючим світом.  

Володіючи такими знаннями, вміннями, навичками 
представники правоохоронних органів, органів пробації та інші 
зацікавлені особи зможуть змінити або навіть створити таку 
«сенситивну атмосферу» реабілітації та соціальної адаптації людей, які 
споживають наркотики, що надасть можливості таким людям відчути 
себе «людиною», знайти сили щодо розвитку власної мотивації до 
зміни свого життя та бажання отримати навички тверезого життя. Саме 
чутливе ставлення до таких людей та турбота про їх лікування, 
допомога у нормалізації стосунків із сім’єю, друзями, оточуючим 
світом зможуть знизити відсоток хворих людей-наркоманів, які 
знаходяться на різних стадіях залежності. 

Висновки 
1. Міжнародні документи наголошують на необхідності 

перегляду механізмів вирішення проблем людей, які є залежними від 
наркотичних речовин, і закликають до відходу від репресивних 
підходів Багато науковців та практиків довели, що саджати залежних 
від наркотичних речовин у в’язниці й тримати їх там взагалі не вирішує 
проблему. Такий підхід є економічно не доцільним, супроводжується як 
правило порушенням прав людини. 

2. Наркоманія – психічний розлад, зумовлений залежністю від 
наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок 
зловживання цим засобом або цією речовиною. Особа, хвора на 
наркоманію, – особа, яка страждає на психічний розлад, що 
характеризується психічною та (або) фізичною залежністю від 
наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами 
медичного обстеження, проведеного відповідно до Закону України 
«Про заходи протидії незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 
встановлено діагноз «наркоманія».  

3. Потрібно правильно ідентифікувати наркозалежних. Якщо 
ставитися до них, як до злочинців, яких потрібно ізолювати, то після 
звільнення з місць несвободи навряд відбудуться значні зміни у 
їхньому способі життя. Якщо ж ідентифікувати наркозалежного, як 
хворого, який вчиняє злочин, щоб отримати засоби для існування, тоді 
є шанс адаптувати його та знайти місце у громаді. 

4. Проведений аналіз юридичної, медичної, соціально-
психологічної літератури дав змогу виділити такі напрями подолання 
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наркоманії та пов’язаних з нею негативних явищ: правовий, медичний 
та психосоціальний.  

Правовий напрям головним чином ґрунтується на законодавстві, 
яке покликане чинити впив на наркоманію заходами запобігання, 
профілактики попередження та потребує на теперішній час розробки та 
впровадження процесу декриміналізації в частині засудження осіб, які 
вживають наркотики. 

Прибічники медичного напряму розглядають наркоманію як 
специфічну хворобу, яка набирає масштабів епідемії, а, отже, вважають, 
що подолати такий недуг можна перш за все медичними заходами. 

Психосоціальний напрямок на перше місце серед чинників 
наркоманії ставить психічні процеси, які відбуваються з мозком 
особистості під час її взаємодії із зовнішнім оточенням.  

Лікування та виправлення засуджених, хворих на наркоманію, 
має враховувати принцип єдності лікувальних та психосоціальних 
заходів впливу.  

Отже, всі напрями пов’язані між собою, а тому на теперішній час 
існує негайна потреба у розробці сучасного механізму подолання 
зазначеної проблеми шляхом комплексного поєднання правових, 
медичних та психоціальних інструментів. 

5. Враховуючи те, що наркоманія відноситься до захворювання 
особистості, реабілітація наркозалежних осіб представляє собою перш 
за все їх ресоціалізацію, відновлення (збереження) індивідуальної і 
суспільної цінності хворих, їх особистого і соціального статусу. Під час 
здійснення процесу ресоціалізації працівники правоохоронних органів, 
органів пробації, психологи, соціальні робітники мають апелювати до 
особистості хворого на наркоманію, оскільки споживачі наркотиків є 
інтегральною частиною нашого суспільства. Саме тому для захисту 
здоров’я суспільства необхідно вирішувати проблему захисту здоров’я 
споживачів наркотиків, тобто необхідно інтегрувати їх у суспільство, а 
не намагатися ізолюватися від них. 
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ТЕМА 3. ТРЕНІНГ«СЕНСИТИВНИЙ ПІДХІД ДО СПОЖИВАЧІВ 
НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН» 

(практико-орієнтоване навчання )  
3.1. Поняття та сутність тренінгу сенситивного підходу. 
3.2. Програма проведення тренінгу сенситивного підходу.  

 
1. Поняття та сутність тренінгу сенситивного підходу 
Сенситивність або чутливість (від лати. Sensus - почуття, 

відчуття) - характерологічна особливість людини, її здатність 
відчувати, виокремлювати певні ознаки у поведінці інших людей, вміти 
чуттєво реагувати на зовнішні подразники. 

Сенситивність може мати різний ступінь, однак саме ця 
особливість допомагає людині жити, розвиватися і удосконалитися. 
Орієнтуючись в навколишньому світі, людина прагне не тільки знайти 
контакт сама з собою, а також побудувати відносини з іншими людьми 
різними за характером, світосприйняттям, певними життєвими 
принципами, схильностями, відчуттям власної індивідуальності тощо.   
Саме за допомогою сенситивності людина може досягти духовного 
розвитку і зробити свій власний внутрішній світ помічником у розвитку 
шляху досягнення безконфліктної взаємодії з іншими людьми та всім 
оточуючим світом. 

Сенситивний тренінг спрямований на розвиток у людини 
інтуїції, здатності орієнтуватися в інформаційних потоках, правильно 
діагностувати ситуацію і приймати точні рішення, толерантно й 
доброзичливо ставитися до інших людей.  

Сенситивний тренінг – специфічна методика саморозвитку та 
самовдосконалення. Цей тренінг створений для соціально активних 
людей, бажаючих підвищити свій рівень сприйняття, прагнучих 
усвідомлено розвинути інтуїцію і чутливість. Сенситивний тренінг 
дозволяє підвищити внутрішню стійкість при роботі з великими 
обсягами інформації, придбати навик швидкого переходу від однієї 
задачі до іншої, збільшити мобільність і пластичність своєї свідомості 
загалом. 

Тренінг сенситивності – відноситься до групових форм роботи, 
хоча деякі елементи можуть бути використані й індивідуально. 

Тренінг сенситивності – це різновид соціально-психологічного 
тренінгу, розрахованого на розвиток у клієнтів уміння правильно 
сприймати, оцінювати себе, оточуючих людей і людські відносини. 

У нашому повсякденному житті відбуваються різні події, 
проживаючи їх ми: набуваємо досвіду переживань; формуємо життєві 
уявлення; виробляємо суб’єктивне відношення до всього, що 
відбувається; набуваємо необхідних вмінь та навичок. Активне 
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навчання у формі тренінгової роботи одна дієвих форм розвитку 
соціально-перцептивних властивостей особистості. 

Мета тренінгу сенситивності полягає в дослідженні та розвитку 
власних можливостей сенситивності як якості особистості й 
усвідомленні необхідності відмежування почутого, побаченого та 
відчутого від думок і почуттів, які виникають при цьому, з метою 
розуміння та прогнозування поведінки інших людей та налагодження з 
ними ефективної взаємодії. 

До завдань тренінгу сенситивності можна віднести: визначення й 
усвідомлення сутності поняття «сенситивність» та її видів; розвиток 
психологічної спостережливості як здатності сприймати, аналізувати і 
запам’ятовувати сигнали, які надходять від іншої людини чи групи 
людей у процесі спілкування; визначення, усвідомлення і подолання 
перцептивних бар’єрів; розвиток здатності прогнозувати поведінку 
інших людей та передбачати наслідки взаємодії з ними; дослідження й 
актуалізація власних можливостей.  

Тренінг-програма представляє собою спеціально упорядковану 
систему методів, орієнтованих на ріні рівні складності (понятійний, 
репродуктивний, алгоритмічний, діяльнісний, дослідницький).  

Загальними складовими тренінгової роботи є: 
– концептуальна обґрунтованість: біхевіоральна, гештальт-

психологічна, феноменологічна, гуманістична, діяльнісна та ін.);  
– принципи організації групової діяльності (активності, 

творчості, об’єктивізації, психологічної безпеки, психологічної 
підтримки);  

– змістовні цілі (напрямки навчання);  
– психотехнологія (послідовність і технологічна оснащеність);  
– специфіка методів(рольова гра, групова дискусія, 

психотехнічні вправи, командна дія, робота в діадах і тріадах, 
індивідуальна робота над ситуаційним завданням, тренажери); правила 
комплектування тренінгових груп; вимоги до ведучого. 

Методично, тренінг – це спосіб організації активності учасників 
у просторі та часі з метою досягнення змін, які задані цілями тренінгу.  

Завдання ведучого тренінгу чітко розпланувати виконання 
завдань в часі, визначити аудиторію для проведення та мати необхідне 
обладнання для проведення тренінгових занять. 

Тренінг сенситивності сприяє загостренню в учасників тренінгу 
чутливості до групових процесів, до себе й інших людей, до власних і 
чужих психологічних проблем, відносин, норм, цінностей, ролей, 
потреб і установок. Крім цього, формуються вміння оцінювати 
міжособистісні та групові відносини, аналізувати групові процеси, 
адекватно розуміти власні емоції та потреби, відчувати й аналізувати 
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емоції інших людей та правильно передавати свої, ефективно 
спілкуватися та прогнозувати поведінку як окремих людей, так і 
колективу в цілому, а також виховується відвертість, щирість, 
відкритість, спонтанність, співчутливість. 

Програма проведення тренінгу розрахована на працівників 
правоохоронних органів, органів пробації, працівників органів та 
установ Державної кримінально-виконавчої служби України та інших 
зацікавлених осіб, які мотивовані на саморозвиток, на вдосконалення на 
професійної  компетентності, підвищення рівня готовності до роботи з 
особами, які вживають наркотичні речовини, які потребують правової, 
медичної, соціально-психологічної допомоги під час здійснення 
процесу ресоціалізації. 
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2. Програма проведення тренінгу сенситивного підходу  
(для працівників правоохоронних органів, органів пробації, 
працівників органів та установ ДКВС України та інших 

зацікавлених осіб) 
 

І. Організація проведення тренінгу. 
Учасники:  
– кількість до 7–15 осіб; 
– гетерогенна аудиторія (жінки та чоловіки). 
Місто проведення: кімната (аудиторія), що пристосована для 

проведення тренінгу, має стільці, стіл. 
Обладнання: проектор або інтерактивна дошка, фліпчарт. 
Роздатковий матеріал: папір, олівці, теоретичний компонент 

(картки, бланки для заповнення, додаткова інформація тощо). 
Час проведення: оголошується ведучим під час ознайомлення 

тренінгової групи з тренінг-програмою, розраховується на три дні з 
теоретичним та практичним навчанням, практична складова має бути 
не менше ніж 3 години в день, обов’язкові перерви (дві по 10 хв. або 
одна 20 хв.).  

Кодекс спілкування учасників групової роботи (правила 
проведення тренінгу (роботи в групі)): 

Працюй від початку до кінця роботи групи і намагайся не 
запізнюватися. 

Слухай уважно всі виступи. 
Не критикуй ідеї, які висловлюють учасники групи. 
Сприймай всі пропозиції позитивно, не розмірковуй: на тему: 

«Чому ця ідея не спрацьовує?» 
Не перебивай виступаючого, дотримайся  тиші. 
Уникай дебатів і філософських міркувань. 
Не соромся висловлювати свою думку, саме просте речення 

часто буває геніальним. 
Не помиляється той, хто нічого не робить. 
При обговоренні причин уникай обговорення рішень щодо їх 

ліквідації, тим більше їх оцінок.  
Дотримуйся особистих прав членів групи: право відстоювати 

свою точку зору; право висувати ідеї; право на обдумування; право на 
перегляд, уточнення своєї позиції, на висунення нової пропозиції.  

Не ображайся. 
Будь доброзичливим. 
Пам’ятай про допустимий рівень фамільярності в спілкуванні 

один з одним. 
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Кожен член групи несе відповідальність за результативність 
роботи групи. Успіх і невдачі ділимо порівну. 

Порада тренеру: по закінченні кожної робочої сесії тренінгу, а 
також всього тренінгу обов’язково проводиться вправа на зворотній 
зв’язок. 

 
ІІ. Програма тренінгу сенситивного підходу 

 
Мета: виявити зміст та методику проведення тренінгу 

сенситивного підходу, навчитися розуміти людей, які споживають 
наркотики, та уловлювати приховані переживання співрозмовника, 
виховувати в собі толерантність, будувати розмову за принципом 
«слухаю та чую». 

Обладнання: проектор або інтерактивна дошка, фліпчарт. 
Роздатковий матеріал: папір, олівці, фломастери, маркери, 

теоретичний компонент (картки, бланки для заповнення, додаткова 
інформація тощо). 

Порада тренеру: бажано заздалегідь підготувати таблички з 
іменами та розставити їх відповідно до місць, які будуть займати 
учасники під час проведення тренінгу за круглим столом.  

Під час проведення зустрічей в режимі онлайн кожний учасник 
має підписати своє ім’я для полегшення спілкування. 
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Перша робоча сесія. 
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
Тренінг з розвитку емоційної компетентності спрямований 

на досягнення осмисленої гнучкості в управлінні власними емоціями та 
інших людей, що дозволяє усвідомлено обрати емоційний шлях 
спілкування з іншими людьми, відчути їхній емоційний стан та 
зрозуміти їхні потреби у спілкуванні, розумінні проблем, необхідності 
надання допомоги тощо.  

Рекомендації ведучому:  
– учасники тренінгу розміщуються за круглим столом; 
– на столі перед кожним учасником розставляються таблички з 

іменами (можливо відображення у надпису не тільки імені учасника, а 
його місце роботи, місто, з якого він/вона прибули на навчання у 
тренінгу); це зможе скоротити час на початку проведення тренінгу в 
процесі знайомства учасників;  

– ведучий може обрати декілька вправ, що запропоновані, на 
свій розсуд та з врахуванням відведеного часу на проведення тренінгу; 

– на початку тренінгу всі учасники отримують «Словник емоцій 
та почуттів» (Додаток А); 

– оскільки на цьому занятті розглядається понад багато технік 
управління емоціями, пропонується записувати їхні назви на фліпчарті 
по мірі їх опрацювання. Це дасть змогу наприкінці заняття відновити в 
пам’яті зміст технік. 

Хід групової роботи 
Ведучий: перше запитання, яке постало у більшості з вас: «Чому 

ми розмістилися колом?». Що, на вашу думку, воно символізує? У кола 
немає ні початку, ні кінця. Отже, можна сказати, що, креслячи коло, ми 
з’єднуємо його кінець з початком. Таким чином, кінець – це 
закономірний розвиток початку, а початок – природний наслідок кінця. 
Коло символізує рівноправність кожного. Обмін думками, 
міркуваннями, ідеями у колі допомагає зрозуміти закономірності 
спілкування «на рівних». А це необхідно для створення емоційно 
сприятливого клімату, побудови гармонійних, партнерських стосунків з 
іншими учасниками тренінгу. Тож, розпочинаймо. Передусім, 
познайомимося. 

Знайомство: ведучий пропонує учасникам представити себе 
групі (обов’язково називати ім’я, необов’язково прізвище, род 
професійної діяльності, організація, установа тощо) – тривалість на 
одну людину до 1 хв. (до 15 хвилин на групу). 
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Ведучий: 
І. Пригадаємо деякі поняття, що знадобляться під час роботи в 

перший день тренінгу: «особистість», «емпатія», «емоції», 
«сприйняття», «настрій», «афект», «тривожність», «стрес», 
«фрустрація» ( 30 хвилин). 

ІІ. Ведучий пропонує прослухати притчу та потім відповісти на 
декілька питань. Час проведення 5 хв. Це завдання спрямоване на 
покращення емоційного самоусвідомлення. 

Притча «Істина – в серці» 
Згідно зі східною легендою, боги вирішили створити Всесвіт. 

Вони створили зірки, сонце, місяць, моря, гори, квіти, хмари, згодом 
людину і наостанок – Істину. 

Задумалися боги над тим, куди сховати Істину, щоб людина не 
змогла її знайти. 

«Давайте розмістимо на найвищій гірській вершині», − сказав 
один. 

«Давайте сховаємо її на найдальшій зірці», − сказав другий. 
«Давайте покладемо її на дно глибокої і темної безодні». 
«Давайте розмістимо її на зворотному боці місяця». 
Нарешті наймудріший і найстаріший Бог сказав: «Ми сховаємо 

істину в серці людини. 
Вона буде шукати її у Всесвіті, не знаючи, що носить її постійно 

в собі». 
Ведучий пропонує відповісти на такі питання: 
Про що ця притча? (Істина знаходиться усередині нас самих. 

Стародавні араби вважали, кожна людина – це великий правитель, у 
розпорядженні якого є три мудрих візира з іменами – Розум, Почуття і 
Тіло. Коли великому правителю необхідно ухвалити рішення, він 
уважно і з повагою вислуховує трьох власних візирів. Іноді він 
погоджується з одним із них: Розумом, Тілом чи Почуттями, а деколи 
вислухає всіх – і зробить по-своєму). 

Ким насправді є арабський великий правитель? (Це є наш 
внутрішній спостерігач, який постійно тримає в полі зору власні 
думки, емоції почуття, тілесні реакції. Емоційне самоусвідомлення – 
здатність розуміти свої емоції і почуття та причини, що їх 
викликали).  

ІІІ. Ведучий пропонує виконати коротеньку вправу «На  що  
схожий  настрій». Час проведення: 5–10 хв. 

Вправа «На  що  схожий  настрій». 
Учасники  гри  почергово говорять, на  яку  пору  року, природне  

явище, погоду  схожий  їхній  сьогоднішній настрій. Почати  
порівняння  може будь-хто з групи: «Мій  настрій  схожий  на  хвилю в 
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морі, а  твій?». Вправа  проводиться  по  колу. Ведучий узагальнює – 
який  же  сьогодні  настрій  у  всієї  групи: смутний, веселий, смішний. 

ІV. Ведучий пропонує провести вправу у вигляді гри 
«Припущення». Мета: розвиток спостережливої сенситивності. 

Час проведення: 10 –15 хв. 
Вправа «Припущення». 

Інструкція: «Нехай хтось з вас першим скаже своєму сусіду зліва 
про його стан. Наприклад, «Мені здається, що ти зараз спокійний і 
зацікавлений що відбувається» або «Мені здається, що ти втомлений» і 
т. д. Той, кому це сказали, в свою чергу, скаже нам всім про свій стан в 
даний момент. Потім він висловить своє припущення про стан сусіда 
зліва, і той уточнить свій стан і т. д.» 

Хід вправи. Учасники сідають по колу. Потім учасники по колу 
починають вгадувати стан свого сусіда зліва, а сусід зліва відразу ж дає 
зворотний зв’язок. 

Питання для обговорення: Яким чином ви визначили стан свого 
сусіда? На які ознаки ви орієнтувалися, визначаючи стан свого сусіда?  

Висновки: Припущення про стан іншої людини не завжди 
виявляються вірними; не можна робити висновки, засновуючись на 
стереотипах. 

V. Ведучий пропонує провести вправу у вигляді гри 
«Асоціація». Має на меті: дізнатися більше інформації друг про друга, 
допомагає переглянути  звичні стереотипи. Час проведення: 30–35 хв. 

Гра «Асоціація» 
Група поділяється на 3 підгрупи. В кожній обирається ведучий, 

який виходить за двері. Один із учасників підгрупи придумує асоціації 
на самого себе (на яке дерево, квітку, птицю, тварину, будь-який 
предмет я схожий). 

Учасник-ведучий повертається в групу. Ведучий тренінгу 
озвучує асоціації. Завдання вгадати людину. Можна робити 3 спроби. 
Кожний із учасників повинен побувати в ролі ведучого і того, кого 
вгадують. 

По закінченні гри обговорюємо: що було самим складним, що 
нового ви дізналися друг про друга. 

VІ. Ведучий пропонує провести вправу «Інтерпретація емоції 
іншої людини». Мета: навчитися розпізнавати емоційні стани інших 
людей. Час проведення: 5–10 хв. 

Вправа. Інтерпретація емоції іншої людини. 
Учасники сидять за круглим столом.  
Інструкція: Ведучий: «Зараз я роздам деякім з вас картки, на 

яких позначені ті або інші емоційні стани. Ті, хто отримав картки, 
прочитають, що написано на них, але так, щоб підпис не бачили інші 
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члени групи, а потім по черзі відобразять цей емоційний стан. Ми 
постараємося зрозуміти, який стан зображено». 

Під час вправи тренер дає можливість учасникам висловитися 
відносно зображеного стану, потім називає його. Після того як стан 
названо, можна запитати перш за все  у тих, хто дав правильну 
відповідь, а потім і у інших, на які ознаки орієнтувалися, визначаючи 
стан. 

Під час обговорення часто висловлюється ідея, що одні стани 
розпізнаються легше, інші - складніше. Дійсно, дані численних 
досліджень показують, що найбільш успішно ідентифікуються такі 
емоційні стани, як радість, страх, здивування, гнів, горе. Зображені 
емоції ідентифікуються легше, ніж природні. 

VІІ. Ведучий пропонує виконати вправу «Передай гримасу по 
колу». Мета: використання міміки для вираження емоційного стану, 
енергетизація групи. Метод: тематична руханка. Час проведення: 5–10 
хв. 

Вправа «Передай гримасу по колу» 
Якщо щось не виходить – спробуй ще раз! (П. Коельо) 

Інструкція: ведучий просить учасників почергово по ланцюжку 
передати вираз обличчя. Дякує учасникам за творчу роботу. 

Коментар. Вираз обличчя, очей – дзеркало емоційного стану. 
Кожен рух думки відбивається на обличчі, а швидкоплинна емоція 
мимоволі скорочує мімічні м’язи. Ці мімічні м’язи зовсім мікроскопічні 
порівняно з іншими м’язами – рук, ніг, тулуба, проте в рухових центрах 
головного мозку займають домінуюче положення. А головне – якщо 
настрій та емоції виявляються через них, то справедливе і зворотне 
твердження: через мімічні рухи можна викликати емоції до життя. 
Вираз емоцій на обличчі триває від півсекунди до чотирьох, рідко 
виходить за ці межі. Тривалість вираження емоції здебільшого 
залежить від її сили. Тому досить тривалий вираз емоцій переважно 
сигналізує про сильні почуття. Найвиразніше переживання виявляються 
в очах (існує близько 85 відтінків – живі, ніжні, холодні) і голосі (в 
печалі він глухий, у пристрасті – покірний). 

VІІІ. Ведучий пропонує відпрацювати техніку створення 
стабільного позитивного емоційного стану та виконати вправу 
«Усмішка Будди». Ця техніка створюється за допомогою усмішки, є 
простою, приємною та ефективною технікою для вироблення 
стабільного позитивного емоційного фону. 

Вправа «Усмішка Будди». 
Ведучий: наводить слова Будди: «Дійте, зберігаючи на губах 

усмішку, а усередині – відчуття власної сили і можливостей». 
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Ми можемо поліпшувати настрій, навчившись розслабляти 
обличчя, додаючи йому виразу щасливого спокою або радості. 

Повністю розслабте м’язи обличчя, уявляючи, що вони 
наливаються теплом, стають важкими. Зосередьтесь на куточках губ, 
відчуваючи лише їх. Уявіть (не докладаючи м’язових зусиль), ніби губи 
починають злегка розтягуватися в сторони, утворюючи ледь помітну 
усмішку. 

Цей вираз обличчя називають «подихом вітерця радості», коли 
лише народжується усмішка, а мімічні м’язи рефлекторно викликають 
легке відчуття блаженства і спокою усередині. Запам’ятайте цей 
емоційний стан, викликаний «усмішкою Будди», і повертайтеся до 
нього для створення позитивного настрою, а також коли схвильовані, 
напружені та скуті. 

Результати експериментальних досліджень. У дослідженні, 
присвяченому виключно усмішкам, П. Єкман і Р. Девідсон виявили, що 
її поява на обличчі викликає численні зміни в роботі мозку, збільшує 
його кровопостачання, а також змінює рівень кисню і рівень збудження 
нервових закінчень. 

Всім відомо, що, коли щасливі, усміхаємося. Але не всі знають, 
що, коли вони усміхаються, тоді стають щасливішими. Роблячи вираз 
обличчя, який відповідає певній емоції, зазвичай починаємо 
переживати цю емоцію. П. Екман у багаторічних дослідженнях 
підтвердив цю закономірність. Особливо відчувають дивну силу 
фізіології актори. Симулюючи ридання, дуже скоро вони виявляють, 
що дійсно почувають горе, сум. Тому людям у пригніченому стані 
рекомендується частіше усміхатися. Проста фізіологічна маніпуляція є 
ефективним інструментом для того, щоб управляти своїм внутрішнім 
станом. 

ІХ. Ведучий наголошує на тому, що найголовніше у спілкуванні 
– почути те, що не було сказано. Він пропонує кожному учаснику 
спробувати виразити емоції у мовній інтонації шляхом виконання 
практичного завдання. 

Вираження емоцій у мовній інтонації 
Мета: розвиток умінь передавати, сприймати, інтерпретувати 

невербальну інформацію в процесі спілкування; розширення 
експресивного репертуару учасників.  

Інструкція:  
І. Учасникам пропонується поекспериментувати: по колу 

вимовити ту саму фразу чи слово з різною інтонацією та швидкістю, 
наприклад: «Алло», «Скільки можна тебе чекати?», «Сьогодні сонячний 
день», «Молодець».  
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Можна запропонувати такі варіанти висловлення фрази: із 
задоволенням, радістю, гордістю, роздратуванням, злістю, 
захопленням, натхненням, сумом, страхом, байдужо, напористо, 
впевнено, оптимістично, песимістично, грайливо, сумніваючись, з 
почуттям вини, ніби ви втомлені, закохані, швидко – повільно, 
монотонно – енергійно, з паузами і без них. 

 ІІ. Кожен учасник отримує картку, на якій написана одна з 
фраз… 
1. Радий вас бачити!  6. Було приємно з вами 

поспілкуватися. 
2. Спасибі за роботу. 7. Дякую за комплімент. 
3. Приходьте завтра.  8. Дуже вам вдячний.  
4. Я в захопленні.  9. Ціную вашу наполегливість.  
5. Спасибі, мені дуже приємна  
    ваша увага.  

10. Мені це дуже подобається.  

 Завдання в тому, щоб сказати одну і ту саму фразу, надаючи їй 
спочатку прямий, потім протилежний зміст за допомогою інтонації. 
Обговорення. Які емоції легше/важче передавати інтонацією голосу? 
Які емоції легше/важче розпізнати за інтонацією голосу? В яких 
випадках довіряємо невербальним засобам спілкування, а лише потім – 
змісту слів? 

Коментар. Емоційна виразність мовлення відіграє важливу роль 
у спілкуванні. Будь-яку думку можна висловити з різною інтонацією. 
Інтонація голосу сигналізує не лише про емоційний стан, ставлення до 
співрозмовника, до почутого, а й глибинні особистісні характеристики 
людини. За допомогою голосу можна виражати найскладніші емоції – 
іронію, ласку, сарказм, боязнь, рішучість, прохання, страждання, 
захоплення тощо. Ентузіазм, радість і недовіру передають високим 
голосом, а смуток, горе і втому – м’яким і приглушеним. У стані 
емоційної напруженості багато людей, висловлюючи свою точку зору, 
ледь підбирають слова, роблять більше пауз, відволікаються від 
основної думки, зосереджуються на деталях, що ускладнює розуміння. 
Розглянемо різні техніки відновлення емоційної рівноваги, управління 
емоційними реакціями. 

ІХ. Ведучий пропонує кожному учаснику оцінити: 
– свій функціональний стан; 
– емоційний стан; 
– рівень емпатійності. 
 Для проходження тестування учасники використовують тести, 

що подані у Додатках Б1 (тест на визначення самооцінки самопочуття, 
активності, настрою), Б2 (тест на визначення емоційного стану) та Б3 
(тест на визначення рівня емпатійності).  
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Зворотній зв’язок:  
Ведучий пропонує:  
– поділитися враженнями від сьогоднішнього тренінгового 

заняття (що сподобалось, в чому були певні труднощі тощо); 
– відповісти на питання: чи будите ви використовувати отримані 

знання та навички у професійній діяльності? 
– висловити свої побажання щодо подальшого спілкування у 

тренінговій групі. 
 

Друга робоча сесія 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 

СЕНСИТИВНОСТІ 
Девіз тренінгу:  

нам потрібні реформи, а не революції. Нам необхідно толерантне, 
вдосконалене, біль людяне суспільство  

(А. Д. Сахаров). 
Тренінг толерантності спрямований на формування 

толерантної поведінки працівників правоохоронних органів, органів 
пробації, психологів, соціальних робітників, інших зацікавлених осіб, 
які приймають участь у роботі тренінгу сенситивності (далі – 
Працівник), в процесі взаємодії в системі «Працівник – особа (особи), 
які вживають наркотичні речовини».  

Мета тренінгу – показати важливість толерантності під час 
взаємодії з іншими людьми, в тому числі з особами, які вживають 
наркотичні речовини, закріплення знань учасників про компоненти 
толерантності, удосконалення вмінь толерантного спілкування. 

Завдання тренінгу толерантності полягають у формуванні 
навичок виявлення і розвитку толерантної та ін толерантної поведінки; 
засвоєння принципів конструктивної взаємодії з особами, які вживають 
наркотичні речовини, мають різні стилі поведінки, різні характери та 
звички; ознайомлення працівників з толерантними техніками «Я – 
повідомлення», «Ти – висловлювання», особливостями їх використання 
у професійній діяльності; розвиток здатності працівників до 
самоаналізу, самопізнанню, навичок ведення позитивного 
внутрішнього діалогу про самого себе; розвиток довіри в процесі 
взаємодії в системі «Працівник – особа (особи), які вживають 
наркотичні речовини».   

Рекомендації ведучому:  
– учасники тренінгу розміщуються за круглим столом; 
– на столі перед кожним учасником розставляються таблички з 

іменами (можливо відображення у надпису не тільки імені учасника, а 
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його місце роботи, місто, з якого він/вона прибули на навчання у 
тренінгу);  

– ведучий може обрати декілька вправ, що запропоновані, на 
свій розсуд та з врахуванням відведеного часу на проведення тренінгу; 

– на початку тренінгу всі учасники отримують Роздатковий 
матеріал; 
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Хід групової роботи 
Ведучий: пропоную під час тренінгового заняття ознайомитися з 

основними положеннями Декларації принципів толерантності, згадати 
сутність понять «толерантність», «толерантна особистість», 
«відмінність», «подібність», «меншість» та обговорити проблеми 
професійної діяльності під час спілкування з особами, які вживають 
наркотичні речовини. 

Толерантність – це саме те, чого так не вистачає сьогодні людям: 
терпіння, терпимості, розуміння, дружнього ставлення, адекватного 
сприйняття. 

Під час тренінгового заняття ми маємо з вами розкрити глибину 
сутності такого соціальне питання як: «толерантне ставлення до людей, 
які вживають наркотики».  

Ми чудово розуміємо, що ми всі різні і потрібно приймати іншу 
людину такою, якою вона є, ми не завжди поводимося коректно й 
адекватно. Важливо бути терпимим одне до одного, що дуже непросто. 
Толерантність… Майже кожного дня ми зустрічаємося з цим поняттям, 
але не всі можуть або хочуть проявляти це почуття, тож потрібно разом 
попрацювати над цією проблемою, щоб кожен взяв для себе щось 
цікаве та корисне. 
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Ведучий:  
І. Пропоную прослухати китайську притчу «Дружна родина». 
Жила колись на світі родина. Вона була не проста. Більше 100 

людей було в ній. І займала вона ціле село. Так і жили всією родиною й 
усім селом. Ви скажете: «Ну то й що, є чимало й більших сімей на світі. 
Але річ у тім, що родина була особлива - мир і спокій панували в ній, а 
отже, і в селі. Ні сварок, ні лайки, ні, крий Боже, бійок і розбрату.  

Чутка про цю родину дійшла до самого володаря країни. І він 
вирішив перевірити, чи правду кажуть люди. Прибув він у село, і душа 
його зраділа: навкруги чистота, краса, статок і мир. Добре дітям, 
спокійно старим. Зачудувався володар. Вирішив довідатися, як жителі 
села досягли такого ладу, прийшов до глави родини: «Розкажи, чому 
така згода і лад у твоїй родині?». Той взяв аркуш паперу й став щось 
писати. Писав довго - видно, не дуже сильний був у грамоті. Потім 
передав аркуш володарю. Три слова були на папері: «Любов, прощення, 
терпіння». І наприкінці аркуша: «Сто разів любов, сто разів прощення, 
сто разів терпіння».  

Прочитав володар, почухав потилицю і запитав:  
– І все?  
–Так, – відповів старий, – це і є основа життя всякої гарної 

родини.  
–І подумавши, додав:  
– І світу теж.  
Обговорення притчі: на вашу думку чому саме ці риси стали 

основою життя родини? Чи можете ви запропонувати свої, відмінні від 
тих що є у цій історії?  Чому володар здивувався наданого йому 
переліку? 

ІІ. Ведучий: Розігріємо своє сенситивне бачення щодо поняття 
«Толерантність». Для цього виконаємо творчу вправу. 

Інструкція:  
Заздалегідь вертикально написати на фліпчарті слово 

«Толерантність» великими літерами. Розподілити групу на пари. 
Учасники витягають одну з літер цього слова, на яку і підбиратимуть 
значення слова «толерантність».  

Наприклад: «Т» — терпіння, творчість, талант, «Л» — 
лагідність, ласкавість тощо.  

Після обговорення учасники заповнюють лист фліпчарту 
маркерами різних кольорів.  

Можливі такі характеристики:  
Т – терплячий, товариський, тактовний  
О – обережний, об’єктивний, оригінальний, особливий  
Л – лояльний, лагідний, легкий у спілкуванні  
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Е – енергійний, елегантний, ефективний  
Р – рівний, розсудливий, рівнозначний, рівноправний  
А – активний, акуратний, авторитетний  
Н – надійний, найдорожчий  
Т – терплячий, толерантний  
Н – необхідний людям, ніжний, незалежний  
І – інтелігентний, ідеальний, ідейний  
С – співпереживаючий, співчуваючий, сприймаючий свободу 

думок і дій іншого, страждаючий  
Т – тактовний, товариський  
Ь 
ІІІ. Ведучий: пропонує перед початком на фліпчарті крупно та 

красиво напишіть слова «Толерантність – це ...», а на наступному 
аркуші фліпчарту напишіть визначення толерантності: 1. Співпраця, 
дух партнерства. 2. Готовність миритися з чужою думкою. 3. Повага 
людської гідності. 4. Повага прав інших. 5. Прийняття іншого таким, 
яким ВІН є. 6. Здатність поставити себе на місце іншого. 7. Повага 
права бути іншим. 8. Визнання різноманіття. 9. Визнання рівності 
інших. 10. Терпимість до чужих думок, вірувань та поведінки. 11. 
Відмова від домінування, заподіяння шкоди та насильства. 

Проведіть обговорення на розуміння поняття «толерантність». 
Запропонуйте ознайомитися також з історичною довідкою про 
виникнення поняття «толерантність» та його інтерпретацію.  

Після виступів представників тренінгової групи переверніть та 
покажіть другий аркуш паперу з визначеннями цього поняття.  

ІV. Ведучий пропонує виконати вправу «Тонкий папір». Мета: 
розвиток терпимості, толерантності; розширення уявлень учасників про 
унікальність кожної людини. Час: 10-15 хв.  

Вправа «Тонкий папір» 
Хід вправи.  
1. Кожний учасник отримує аркуш паперу.  
2. Ведучий пояснює інструкцію учасникам: тримайте листок за 

два верхніх кута прямо перед собою. Закрийте очі, уважно слухайте те, 
що говорить тренер; робіть те, що говорить тренер, з закритими очима.  

3. Завдання: складіть листок вдвічі; розгладьте місце згину; 
вирвіть шматочок паперу з місця згину; складіть листок вдвічі і т.п.  

4. Коли ви побачите, що в учасників вийшли маленькі, 
багаторазово складені листки, запропонуйте їм відкрити очі і 
розгорнути листки.  

5. Давайте відповімо на питання: – У всіх однакові листки? – 
Чим відрізняються листки?  
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6. Підбийте підсумок вправи. Обговоріть питання унікальності 
та неповторності кожного учасника, а також людей в цілому. 

V. Ведучий пропонує провести диспут «Межі толерантності». 
Час проведення – 20 хв. Мета: проаналізувати поняття особистісної та 
професійної толерантності. З‘ясувати різницю між терпимістю та 
байдужістю.  

Диспут «Межі толерантності» 
Вступ тренера: «У сучасному суспільстві толерантність є 

свідомою та необхідною моделлю взаємостосунків, що обумовлює 
необхідність розробки принципово нових підходів до усвідомлення 
моральних засад діяльності правоохоронних органів. У Правилах 
поведінки та професійної етики, Кодексах етики працівників (осіб 
рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, 
офіцерів ДКВС України, психологів, соціальних робітників, інших 
працівників), наголошується на такому моральному принципі 
діяльності як толерантність та дотримання прав та свободлюдини.  

Хід роботи. 
Вправа проводиться у формі диспуту. Учасники діляться на дві 

приблизно рівні за чисельністю команди. За допомогою жереба 
вирішується, яка з команд буде займати одну з альтернативних позицій 
щодо питання толерантності у стосунках між працівником та особою, 
яка вживає наркотики. Аргументи на користь тієї чи іншої точки зору 
члени команд висловлюють по черзі. Обов’язковою вимогою для 
учасників є підтримка висловлювань суперників і з’ясування сутності 
аргументації. У процесі слухання можна ставити уточнюючі питання, 
якщо зміст аргументації не до кінця зрозумілий. Аргументи на користь 
позиції своєї команди дозволяється висловлювати лише після того, як 
виступаючий тим або іншим способом просигналізує, що його 
зрозуміли правильно (кивок головою, «так, саме це я і мав на увазі»).  

Ведучий стежить за черговістю виступів.  
По закінченню вправи учасники роблять загальні висновки. 
VІ. Пропоную провести обговорення «Що таке стереотипи та їх 

дія на рівень толерантності». Час проведення – 20–30 хв. Мета: 
з’ясувати сутність понять «стереотипи» та «заборони»; дати відповідь 
на питання: як стереотипи заважають толерантно відноситися до інших 
людей, особливо тих, хто має проблеми із порушенням закону, 
судимість, вживання алкоголю, наркотиків тощо? 

Обговорення «Що таке стереотипи  
та їх дія на рівень толерантності» 

 Ведучий: «Як ви вважаєте, чому люди часто нетерпимі один до 
одного? Чому дозволяють собі ставитися зневажливо до інших, при 
цьому найчастіше страждають, якщо принижують їх. Як, чому 
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з’являються у людей упередження щодо когось і чогось? На це питання 
нам буде легше відповісти, коли ми розглянемо такі поняття як 
«стереотипи» та «забобони».  

Пропоную згадати та назвати певні стереотипи, що стійко 
існують у суспільстві. (для тренера: Напевно, доводилося вам говорити 
або чути від інших «Чоловіки не плачуть», «Всі жінки – пліткарки», 
«Німці пунктуальні, американці прагматичні, французи велелюбні, 
українці «собі на умі», євреї хитрі, цигани - шахраї і шахрайки; 
наркомани – злочинці». Це приклади стереотипів).  

Стереотип (від грецьк. stereos – твердий, typos – відбиток) – це 
стандартизований схематичний образ або уявлення про певне явище, 
процес, об'єкт, часто емоційно забарвлений, сталий; складається 
переважно під впливом соціальних умов та попереднього життєвого 
досвіду.  

Стереотипи – це узагальнення, які ми робимо з приводу тих, про 
кого ми мало знаємо. Людський мозок влаштований таким чином, що 
він постійно класифікує все, що зустрічає в реальності. Коли у нас не 
вистачає інформації про якийсь предмет, ми відносимо його до певної 
категорії і приписуємо йому певні якості. Так ми вирішуємо, що «всі 
підлітки вживають наркотики», «наркомани – потенційні злочинці». 
Деякі стереотипи передаються з покоління в покоління, їх приймають 
на віру і не перевіряють. Часто вони є основою жартів та анекдотів про 
представників різних рас і народів. Ані ті, хто розказує, ані слухачі не 
задумуються над тим, що сміючись, вони створюють і розповсюджують 
неповагу, а інколи і нетерпимість до представників якоїсь групи чи 
нації. Звичайно, у кожної людини є якісь риси схожості з іншими, як і 
відмінності. Стереотипи, та пов’язані з ними упередження насамперед, 
складаються внаслідок перебільшення відмінностей та недооцінки 
схожості. Стереотипи не завжди є неправдою, але часто перебільшують 
негативні риси. Стереотипи поділяються за змістом на:  позитивні, 
негативні, нейтральні – такий тип стереотипів ґрунтується на 
нейтральному (ані негативному, ані позитивному) враженні про різні 
категорії людей. 

Однією із причин популярності стереотипів є номінальна 
можливість шаблонно сприймати ситуацію, а не набувати досвіду і 
вмикати мислення. Стереотип дозволяє робити швидкі, невідповідні 
висновки у випадках нормативного тиску (потреби соціального 
схвалення).   

Особисті – ці стереотипи людина формує сама. До них 
відносяться її різні переконання, пристрасті – усе те, що (на думку 
людей) складає особистість, індивідуальність людини, її інтереси.  
Гендерні, являють собою культурно і соціально обумовлені думки про 
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якості, атрибути і норми поводження представників обох статей і їхнє 
відображення в мові. Гендерні стереотипи у колективній суспільній 
свідомості закріплені міцно і міняються повільно. Сімейні стереотипи 
формуються під впливом сімейних традицій, установок, правил. 
Суспільні чи соціальні формуються під впливом суспільства і соціуму. 
Політика держави формує державні стереотипи (служба у армії піде на 
користь юнакові), релігія – релігійні (ви грішні), реклама – споживчі 
(мило для інтимної гігієни – як ми без нього жили?). Зрештою, 
стереотип є лише одним з явищ людського життя, формування якого 
для себе підвладне кожному. 

Учасники: на фліпчарті подана таблиця-характеристика 
стереотипної поведінки, в яку заносять характерні стереотипні дії 
працівників правоохоронних органів, працівників ДКВС України по 
відношенню до людей, які вживають наркотики – в одній колонці, а в 
іншій колонці наводять ті бажані дії, які сприяють налагодженню 
взаєморозуміння та відчуття небайдужості до таких людей. Потім 
відбувається обговорення. 

VІІ. Навколо програм зменшення шкоди і досі точаться 
суперечки і обговорення на побутовому рівні. Для виявлення міфів, 
прогалин в знаннях і негативних установок учасників, проведемо 
вправу «Дебати». 

Хід дебатів 
На початку виконання вправи пригадаємо основні компоненти 

програми зменшення шкоди (на фліпчарті поданий перелік основних 
компонентів програми зменшення шкоди).  

Основні компоненти програми зменшення шкоди: 
– програма обміну шприців; 
– видача дезінфекційних розчинів та презервативів; 
– надання приміщень для безпечних ін’єкцій; 
– зниження ризику передозування; 
– замісна підтримувальна терапія; 
– профілактика і лікування ВІЛ та інших захворювань, що 

передаються статевим шляхом; 
– профілактика і лікування гепатитів В і С; 
– профілактика і лікування туберкульозу; 
– консультування та інформаційна освіта. 
Виходячи з того, що людство завжди приймало психоактивні 

речовини і в найближчому майбутньому не планує припиняти це 
споживання, профілактика ВІЛ та інших захворювань, що передаються 
гемоконтактним шляхом (через кров), наприклад, через загальний 
інструментарій, є надзвичайно важливою, оскільки захворювання не 
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циркулює тільки всередині спільноти, а й поширюється серед 
загального населення, піддаючи ризику інфікування й інших людей. 

Зниження шкоди є одним з найбільш ефективних, а головне – 
прагматичних підходів у роботі зі споживачами ін’єкційних наркотиків. 
Зменшення шкоди є толерантним підходом до регулювання та 
підтримки якості громадського здоров’я. Матеріали для теоретичних 
обґрунтувань ви можете подивитися у Посібнику з наркополітики 
Міжнародного консорціуму з наркополітики, а міжнародні приклади – 
на сайті UNAIDS. 

Ведучий: Пропонує учасникам об’єднатися в 2 команди 
(використовувати будь-який принцип: день – ніч, зменшення – шкоди, 
молекули і т.д.). Інструктує команди: через 10 хвилин в нашому залі (як 
варіант – в ефірі нашої телепередачі) почнуться дебати про програму 
зменшення шкоди від ін’єкційного вживання наркотиків, і її подальшу 
долю в нашій країні/місті. Як і в будь-яких дебатах, у наших учасників 
протилежні думки. Одна команда (вкажіть, яка) – прихильники 
зменшення шкоди, а інша (вкажіть, яка) – її противники. За відведений 
на підготовку час кожна команда повинна продумати якомога більше 
аргументів «за» і «проти» реалізації програми і обрати своїх спікерів. 

Через 10 хвилин тренер або тренерка оголошує початок дебатів. 
Спікери по черзі висловлюють свої аргументи «за і проти» програми, а 
тренери модерують процес. Команди можуть обговорювати аргументи 
противників, але всі дискусії повинні бути коректними і грамотними. 

Також ведучі тренери можуть запропонувати командам 
розподілити ролі всередині і зіграти в телешоу. Тоді ведучий тренер 
буде виступати в ролі ведучого і передавати мікрофон від однієї 
команди до іншої. Персонажами можуть бути лікарі-наркологи, 
пенсіонери, керівники реабілітаційних центрів, вчителі і т.д. 

При підведенні підсумків обов’язково обговорюються з 
учасниками: 

– Які аргументи їм здалися найбільш вагомими? 
– Чиї ролі в цих дебатах були найбільш значущими? 
– Чи змінилася їх особиста думка про програму після цих 

дебатів? 
Висновок до тренінгу. У тріумфальному ритуалі римських 

полководців є такі слова: «Пам’ятай, що ти тільки людина». Їх 
повторював тріумфатору спеціально приставлений для цієї мети 
глашатай. Це було своєрідне застереження проти встановлення 
диктатури і тиранії. Сьогодні так можна сформулювати життєвий 
принцип будь-якої людини, незалежно від його соціального статусу, 
місця проживання, статі, нації і віку. Ми не повинні застосовувати 
насильство, бути жорстокими по відношенню один до одного, особливо 
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до людей, які вживають наркотики, бо вони є хворими. А до хворих ми 
маємо ставитися з певною долею співчуття, бажання допомогти їм і 
нам, і суспільству в тому числі, вони є частиною нашого суспільства.  
Ніхто не володіє абсолютною владою над іншими, не має права 
поневолювати іншого, вторгатися в його світ і насильно його 
змінювати. Будьте толерантними і людяними!  

Зворотній зв’язок:  
Ведучий пропонує поділитися враженнями та відповісти на 

декілька запитань:  
– поділитися враженнями від сьогоднішнього тренінгового 

заняття (що сподобалось, в чому були певні труднощі тощо);  
– відповісти на питання: де ви зможете використати набуті під 

час заняття знання та вміння? 
– висловити свої побажання щодо подальшого спілкування у 

тренінговій групі. 
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ВАЖЛИВІ ЗНАННЯ ПРО ОСІБ,  
ЯКІ ВЖИВАЮТЬ НАРКОТИКИ, ЯК  

ЧИННИКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ 
СЕНСИТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОННОЇ СФЕРИ, 

ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ  
Метою тренінгової роботи в цей день є з’ясування певних ознак 

та характеристик поведінки осіб, які вживають наркотичні речовини. Ці 
знання є необхідними для можливості встановлення контакту з 
наркозалежними людьми, розвитку сенситивного сприйняття їх стану 
та участі в їх долі. В нагоді стануть такі знання й для захисту прав 
наркозалежної особи в суді, написання досудової доповіді тощо.        

Рекомендації тренеру:  
– учасники тренінгу розміщуються за круглим столом; 
– на столі перед кожним учасником розставляються таблички з 

іменами (можливо відображення у надпису не тільки імені учасника, а 
його місце роботи, місто, з якого він/вона прибули на навчання у 
тренінгу);  

– тренер може обрати декілька вправ, що запропоновані, на свій 
розсуд та з врахуванням відведеного часу на проведення тренінгу; 

– на початку тренінгу всі учасники отримують Роздатковий 
матеріал; 

Хід групової роботи 
Тренер: наша робота буде поділена дві частини. 
І частина присвячена визначенню якостей характеру та 

поведінки особи, яка вживає наркотичні речовини. 
ІІ частина спрямована на ознайомлення з певними чинниками 

діагностичного характеру, що допомагають розпізнати певну поведінку 
осіб, які вживають наркотичні речовини. Використання діагностичних 
знань є важливим для розуміння поведінки наркозалежної особи та 
побудови комунікативних процесів з нею на основі сенситивного 
підходу з обов’язковим використанням принципів гуманізму, 
толерантності та дотримання їх прав і свобод, як громадян нашого 
суспільства. 

Хід роботи 
І частина третьої сесії 

Тренер: споживання наркотиків має свою історію протягом 
розвитку людського суспільства (Додаток Е). 

Однак, спробуємо розібратися з деякими понятими та скласти 
соціально-психологічний портрет особистості людини, яка споживає 
наркотичні речовини. 

І. Тренер пропонує дати відповіді на певні питання. Мета: 
згадати або розширити свої знання про наркоманію як процес; 
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особистісні риси характеру та поведінки, які притаманні 
наркозалежним особам тощо. Час виконання до 10 хв.   

Хід виконання 
Тренер: дайте відповіді на питання:  
– що таке наркоманія? (для тренера – наркоманія (від грецьких 

слів narke – заціпеніння, сон, і mania – божевілля, пристрасть, потяг) – 
група хвороб, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій 
кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на 
офіційному рівні списку наркотиків. Проявами наркоманії є психічна та 
фізична залежність від цих речовин, а також розвиток абстиненції 
внаслідок припинення їх прийому. Наркоманія розвивається при 
зловживанні наркотичними речовинами. Наркотик – хімічна речовина 
або суміш речовин, відмінних від необхідних для нормальної 
життєдіяльності (подібно їжі), прийом якої спричиняє зміну 
функціонування організму і, можливо, його структури); 

– якій формі поведінки відповідає поведінка людини, яка 
споживає наркотики? (для тренера – це одна з форм адиктивної 
поведінки, що один із різновидів девіантної поведінки, яка 
характеризується непереборним бажанням переживати інтенсивні 
емоції за допомогою штучної зміни свого психічного стану внаслідок 
вживання деяких речовин або постійної фіксації уваги на певних видах 
діяльності). 

ІІ. Обговорення особистісних ознак поведінки наркозалежної 
особи. Мета: визначити особистісні якості та характер поведінки 
наркозалежної особи. Час виконання до 15 хв. 

Хід виконання 
Тренер: давайте з’ясуємо особистісні ознаки, які притаманні 

поведінці наркозалежної особи. 
Наркотик – це своєрідний протез для заміни тих особистісних 

якостей або душевних станів, які наркозалежна людина не навчилася 
підтримувати, виробляти самостійно. 

Під час споживання наркотику мають прояв ті якості, які були 
людині притаманні й раніше. Насправді під наркозалежна людина вже 
починає приймати наркотики, оскільки вона – залежна людина, а не 
впадає в залежність від того, що починає приймати наркотик. 

Саме тому можна стверджувати, що такі люди, які схильні до 
приймання наркотиків, або вже приймають їх є хворими, їм притаманні 
певні особистісні якості.  

Хід виконання 
На фліпчарті обов’язково записуємо всі пропозиції від 

тренінгової групи щодо якостей, особистісних ознак поведінки осіб, які 
вживають наркотики (Можливо розділити всю групи на підгрупи і 
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виконати завдання по підгрупах із застосуванням окремих карток для 
виконання цього завдання). 

Незалежно від типу акцентуації характеру особи, яка вживає 
наркотики, в її адиктивній поведінці присутні особистісні ознаки:  

– відсутність установки на працю й навчання, відсутність 
самоконтролю, чутливість до сторонніх впливів; 

– психічна незрілість – інфантилізм;  
– цікавість до «забороненого плоду», потяг до екстремальних 

видів діяльності у неформальних групах (особливо у підлітків);  
– потяг до гострих переживань;  
– неадекватна самооцінка. 
Люди, які споживають наркотики, мають такі особистісні якості: 
1. Вразливість, образливість, низьку здатність до прийняття, 

усвідомлення і вираження своїх почуттів, безуспішні спроби їх 
контролювати і відмова прийняти себе таким, як він є. 

2. Низький рівень самотурботи, нездатність подбати про себе. 
3. Низький рівень самооцінки, що чергується із завищеною 

самооцінкою (як правило, під час прийому наркотиків або після нього). 
4. Порушення взаємовідносин, низька фрустраційна стійкість, 

непереносимість відмов, негативних відповідей, що найчастіше 
провокує або грубе, або потурання у ставленні близьких людей. 

Сумарно це можна охарактеризувати, як відчуття власної 
непотрібності, занедбаності, провини і гіпертрофованої 
відповідальності за все, що відбувається навколо них. 

ІІІ. Ознайомлення з психологічними типами наркозалежних 
осіб. Час ознайомлення 5 хв. 

Хід виконання 
На фліпчарті (на екрані проектору, мультімедійної дошці) 

подана типізація наркоманів. 
Психологічна наука виділяє два типи наркоманів – сикерс (англ. 

seekers – шукачі) та хедс (англ. heads – голови). Ці терміни, запозичені з 
англо-американського жаргону, в інших мовах не мають синонімів, та 
їх слід переводити дослівно, інакше вони втрачають свій сенс. Тому, у 
вітчизняній науці використовують транслітерацію цих слів. 

Сикерс – це люди, які в пошуках істини проводять експерименти 
з наркотиками та їх ефектами, і, порівнюючи їх, находять новий сенс 
людського буття. Вони не вживають наркотики постійно, а тільки 
епізодично, а у перервах аналізують пережиті враження. По натурі 
вони, переважно, люди імпульсивні, схильні до самоаналізу, допитливі. 
Їх первісна зацікавленість наркотиками виникає від нудьги і апатії. 
Ініціюючим фактором для них може стати спроба поліпшити настрій. Їх 
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інтерес до наркотиків, як правило, не посилюється і після закінчення 
школи може зовсім зникнути. 

Хедс – мають прояв до і під час прийому наркотиків серйозних 
відхилень особистості. Через невирішені внутрішні конфлікти, постійно 
присутньою невпевненості і депресії, вони починають вживати 
наркотики частіше, що призводить до яскраво вираженої психічної 
залежності. Так само, як і попередня категорія, ці наркомани 
приймають найрізноманітніші наркотики, але в набагато більших 
кількостях і набагато частіше. Їх відмінності від нормальних ровесників 
характеризуються такими рисами: 

– постійно присутня легка депресія; 
– занепокоєння; 
– підозра, що ніхто їх не сприймає всерйоз; 
– нарцисизм або  егоцентризм; 
– часті роздуми над власною індивідуальністю, незалежністю і 

свободою думок і слова;  
– постійне повернення до наркотиків; 
– труднощі в звичайному спілкуванні з оточуючими. 
Цей тип наркомана характеризується серйозними порушеннями 

поведінкових реакцій, як це буває при ендогенних психозах і мозкових 
травмах. Але ці порушення в жодному разі не можна ідентифікувати з 
найшизофренічнішим психозом або з наслідками травматичного 
ушкодження мозку. Швидше, їх можна розцінити, як форму 
характерологічних змін, що виникли в результаті неефективного 
процесу соціалізації особистості, помилок у вихованні і безцільного 
існування в сім’ї. Серед «хедів» і молодих наркоманів взагалі 
спостерігається певна схожість, що пов’язана з їх сім’єю: батько 
відсутній або має слабкий характер; занадто турботлива, поступлива 
або, навпаки, владна мати; непослідовна поведінка і відсутність 
стримуючих чинників; ворожість або конфлікти між батьками; 
нереальні прагнення  батьків по відношенню до дітей. 

Тренер: ознайомимося в якості прикладу з класифікацією 
неповнолітніх токсикоманів в залежності від виду токсичної речовини 
та засобу їх споживання. 

На фліпчарті або демонстрацією на екран виводимо наступним 
рисунок. 

 
 

62



 
 

А
пл
ік
ат
ор
щ
ик

 –
 с
по
ж
ив
ає

 т
ок
си
чн
у 
ре
чо
ви
ну

 (
ТР

),
 

на
кл
ад
аю

чи
 зм

оч
ен
ий

 т
ам
по
н 
із 
ТР

 н
а 
по
ти
ли
чн
у 

ча
ст
ин
у 
го
ло
ви

 (
ча
ст
іш
е 
вс
ьо
го

, Т
Р 
ви
ст
уп
ає

 а
це
то
н)

. 

 

Н
ю
ха
ч 

– 
«л
ов
ит
ь 
ка
йф

» 
за

 д
оп
ом

ог
ою

 в
ди
ха
нн
я 

ле
тк
их

 р
еч
ов
ин

. 

Н
ю
ха
ч-
це
ло
фа

нщ
ик

 –
 с
по
ж
ив
ає

 л
ет
кі

 Т
Р,

 п
ри

 
ць
ом

у 
на
ді
ва
є 
це
ло
фа
но
ви
й 
па
ке
т 
на

 го
ло
ву

. 

 

К
ол
ес
ни

к 
– 
гл
ит
ає

 п
си
хо
тр
оп
ні

 л
ік
ар
сь
кі

 р
еч
ов
ин
и 

(т
аб
ле
тк
и)

, я
к 
га
ль
му

ю
чі

 п
си
хі
чн
у 
ді
ял
ьн
іс
ть

 
(т
ра
нк
ві
лі
за
то
ри

),
 т
ак

 і 
ак
ти
ві
зу
ю
чи

 її
 (
пр
еп
ар
ат
и,

 я
кі

 
мі
ст
ят
ь 
рі
зн
і е
фі
ри

) 

 Ш
ир
ев
ий

 –
 т
ой

, х
то

 «
сі
в 
на

 го
лк
у»

, в
ін

 в
во
ди
ть

 с
об
і у

 
ве
ну

 т
ок
си
чн
у 
ре
чо
ви
ну

, я
ка

 н
е 
ві
дн
ос
ис
я 
до

 т
ип
у 

на
рк
от
ик
ів

 (
на
пр
ик
ла
д,

 н
ас
то
ян
ку

 т
аб
ак
у)

  

 

63



 

IV. Тренер: давайте з’ясуємо основні мотиви споживання 
наркотичних речовин та зобразимо це на фліпчарті. Мета полягає у 
виявленні мотивів споживання наркотиків особами для подальшого 
визначення реабілітаційної роботи з ними.     

Хід виконання 
Звісно, що наркоманів можна зустріти серед будь-яких типів 

особистості і що потреба у змінах станів свідомості є характерною для 
роду людського взагалі, але не всі ж приймають наркотики, а тим паче 
становляться наркоманами. Що штовхає деяких людей та в яких 
ситуаціях до споживання наркотиків? Давайте з’ясуємо. 

Відбувається обговорення. Потім на фліпчарті або на екрані 
можна показати таку картинку (намалювати іншу за пропозиціями 
учасників тренінгового заняття). 
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Хід роботи 
ІІ частина третьої сесії 

V. Тренер: у практичній роботі правоохоронців, працівників 
органів пробації, ДКВС України важливо мати такі професійні якості, 
як: комунікативність, емпатичність (вловлювання настроїв людей, 
з’ясування їх установок, очікувань, співпереживання їхнім нуждам), 
спостережливість, красномовність та ін. Їх необхідно розвивати та 
вдосконалювати протягом всього життя, що обов’язково буде сприяти 
підвищенню якості виконання завдань службово-професійної 
діяльності. 

Тому, в цій частині тренінгової програми ми звернемо увагу на 
деякі прийоми в роботі, за допомогою яких можна розпізнати осіб, які 
вживають наркотики, та дати оцінку їх поведінці.   

Тренер: Як розпізнати особу, яка вживає наркотики? Перші 
ознаки наркоманії бувають різні в залежності від наркотичної 
речовини. Час обговорення 15 хв. 

Хід виконання 
Група ділиться на команди і визначає перші ознаки наркоманії. 

На фліпчарті обов’язково записують ознаки, які визначили учасники 
тренінгу.  

Для тренера: з’являються неприродний блиск в очах і звуження 
або розширення зіниць, незалежно від світла; поведінка наркомана 
сильно відрізняється від поведінки звичайної людини, з’являється 
незрозуміла млявість або гіперактивність, порушується координація; 
змінюються манери письма й мови; шкіра стає блідою або навпаки 
безпричинно червоніє; швидко змінюється настрій; погіршується або, 
навпаки, прокидається апетит; і, звичайно, змінюється ритм сну. 
Можливо, ці ознаки можуть здатися звичайними, адже в сучасному 
ритмі життя у кожного з нас порушується сон, апетит, настрій 
змінюється також моментально. Тому варто звернути увагу на більш 
детальні ознаки (Таблиця). 

Таблиця – Відмінності ознак в залежності від наркотику 
Речовини Відмінні візуальні ознаки та поведінкові 

розлади 
Конопля розширені зіниці, червоні очі, почервоніння 

губ, сухість у роті («сушняк»); людина 
рухлива, вся в русі. 
Мова прискорена, кваплива. Дуже вірна 
ознака – звірячий апетит, зазвичай під кінець 
сп’яніння. 

Психостимулятори людина надзвичайно жвава, стрімка в діях і 
рішеннях. Не може сидіти на одному місці. 
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Дуже швидко говорить, перескакує з однієї 
теми на іншу. Розширені зіниці. Швидко 
виконує всі справи. Якщо у неї є наркотик або 
гроші на нього, то вона може перебувати в 
такому стані кілька діб. Деякі види 
психостимуляторів сильно підвищують 
статевий потяг, тому часто психостимулятори  
вживають в парі. Наркомани можуть по кілька 
годин займатися якоюсь однією справою. 

Опіати (героїн) сонливість, в самі невідповідні моменти 
(«рубає»), може забути про прикурену 
сигарету і обпектися, або упустити її, 
періодично прокидається і відразу починає 
брати участь в розмові. Мова повільна, 
людина розтягує слова, може по кілька разів 
говорити про одне й те ж. У цьому стані вона 
добродушна, спокійна, якщо їй нічого не 
заважає. Дуже вірна ознака – зіниця, яка 
незвично вузька, не реагує на світло, тобто 
розширюється. Шкіра – бліда, але губи можуть 
бути припухлими, почервонілими. Сильно 
знижена больова чутливість. Загальна ознака – 
це порушення режиму сну і неспання (пізно 
лягає і пізно встає (якщо є наркотик або 
гроші)). 

Галюциногени ознаки випливають з назви, різноманітні 
галюцинації – візуальні, коли людині бачаться 
різні тварини-щури, крокодили, мухи, жуки, 
змії, вона може дивитися на підлогу і їй 
здається, що там болото зі зміями, з телевізора 
хтось може з нею розмовляти і т.п., слухові 
галюцинації - коли людині чуються голоси, що 
хтось з нею говорить, людина може говорити з 
цим «хтось». При тривалому вживанні або при 
припиненні прийому часто бувають депресії, 
психоз. 

Снодійні препарати схоже на алкогольне сп’яніння. Мова 
невиразна, що заплітається. Буває сухість у 
роті. Координація рухів порушена. При 
прийомі деяких снодійних препаратів у 
великих дозах можуть бути – галюцинації.  

Летючі наркотично нагадує алкогольне сп’яніння, гучна зухвала 

67



 

діючі речовин поведінка. Від дитини пахне ацетоном, 
бензином, клеєм «Момент». Часто бувають 
галюцинації, через них підлітки і починають 
вживати, галюцинації вони називають 
«мультиками». 

 
Як бачимо за певними ознаками ми можемо з’ясувати стан 

особи, яка вживає наркотичні речовини та вирішити яку модель 
поведінки обрати для спілкування з нею.  

І треба пам’ятати, що розлади поведінки при вживання 
наркотичних речовин не є недоліком характеру, розладом особистості 
або моральним падінням, як зазвичай сприймає суспільство, зокрема і 
частина працівників правоохоронних органів, ДКВС України, медичної 
спільноти. 

Розлади поведінки при вживанні наркотичних речовин – це 
хронічна хвороба мозку з рецидивами, яка характеризується 
патологічним потягом до пошуку і вживання наркотиків попри 
шкідливі наслідки (причини вживання різні, одна з них – душевний 
біль).  

VІ. Тренер: виконаємо творче завдання. Мета: оволодіти 
навичками візуальної діагностики. Час виконання – 20 хв. 

Хід виконання 
Тренер висвітлює на фліпчарті рисунок, який учасники повинні 

заповнити, виходячи з отриманих раніше знань. 
Для тренера:  
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Тренер: Що в міміці, на вашу думку, є найінформативнішим 
засобом невербального спілкування? 

Відповідають учасники.  
Тренер: Правильна відповідь – очі! 
В багатої випадках за деякими зовнішніми проявами людини 

можна достатньо достовірно встановити вид психічної діяльності, яка 
здійснюється нею в даний час. Вирази обличчя (міміка) пов’язані зі 
змінами положення м’язів навколо рота, очей та передають певний 
настрій або наміри людини. Дуже інформативними є очі людини, 
вірніше – напрямок погляду. Очі виконують під час розмови важливу 
роль, оскільки і той, хто говорить, і той, хто слухає, подають за їх 
допомогою сигнали одне одному. 

Очі багато про що говорять, навіть можуть сказати про наш 
характер. При знайомстві погляд важливий. В ньому наче закодовані 
думки людей, про які вони мовчать (адже не завжди знаєш чи доречно 
сказати це людині тут і зараз). Погляд дає зрозуміти і, можливо, 
допомагає залишатися чесними. 

Зоровий контакт займає 60 % часу «живого» спілкування між 
людьми. Саме по погляду ми дізнаємося і вивчаємо незнайому людину, 
саме з погляду відчуваємо першу симпатію чи відразу до неї. 

Найбільш відомі нам погляди – це здивований погляд; 
стурбований погляд; засмучений погляд; невдоволений погляд; 
обурений погляд;  критичний погляд 

Тренер: Проведемо вправа на розпізнавання думок та поведінки 
людини за характером її погляду. Форма виконання вправи: 
Театралізована зустріч двох людей. Час виконання 25 хв. 

Театралізована зустріч двох людей 
Хід виконання 

Учасникам пропонується розділитися на команди. В кожній 
команді обирається той, хто буде своїм поглядом виражати певні 
емоції, настрій, і той, хто буде намагатися розпізнати та інтерпретувати 
задумане своїм партнером.  

Треба розуміти, якщо мотивація – це стійкий стан, що приводить 
до організованої діяльності, пов’язаний з емоціями, що є «чуттєвими» 
станами, які супроводжуються фізіологічними емоційними реакціями і 
формують поведінку, то відповідно вплив на таких пацієнтів може 
будуватися через мотиваційний тип комунікації. Краще ніж сказав 
Йоганн Вольфганг фон Гете про мотиваційний тип комунікації, не 
висловитись: «Если обращаться с человеком так, как он этого 
заслуживает, он останется таким, какой он есть, но если обращаться с 
ним как с человеком, каким он должен и может быть, он станет таким 
человеком». Комунікаційний центр людини знаходиться у головному 
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мозку і складається з великої кількості нейронів, що утворюють 
асоціативні зв’язки. Комунікація відбувається через нейромедіатори. 
Нейромедіатор і його рецептор діють як ключ із замком. Мозок людини 
забезпечує повторення діяльності, спрямованої на підтримку 
життєдіяльності організму, пов’язуючи ці види діяльності із 
задоволенням або нагородою. Водночас надмірне стимулювання 
ланцюжка нагороди, який заохочує нашу природну поведінку (їжа, 
пиття, секс), спричиняє ейфоричні ефекти, повторення яких прагнуть 
люди, що вживають психоактивні речовини, а це стимулює їх 
повторювати таку поведінку.  

Ніхто й Ніколи не планує ставати ЗАЛЕЖНИМ [33].  
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Найважливішим питанням для осіб, які споживають наркотики, є 
комунікація із суспільством. 

Ставлення суспільства до пацієнтів, людей, хворих на 
наркозалежність: 

– суттєве соціальне несхвалення особистих характеристик або 
переконань, які суперечать культурним нормам; 

– часто призводить до втрати статусу наркозалежних пацієнтів, 
дискримінації та усунення їх від участі у житті суспільства; 

– може перешкоджати ефективному лікуванню через те, що 
людина, яка відчуває на собі клеймо споживача психоактивних 
речовин, може соромитись й не лікуватись з цієї причини.  

Таким людям дуже потрібна соціальна підтримка для 
реабілітації, яка не може бути адекватною в громаді, котра вважає 
розлади від вживання наркотиків причиною для відторгнення. Процес 
відторгнення наркозалежних пацієнтів проявляється поведінкою членів 
громади, що найяскравіше відображається у мові. 

Мова відторгнення звучить у наступних словах, хоча вони мають 
відображення навіть у законодавчих актах: 

– споживач; 
– особа, яка зловживає наркотиками; 
– споживач ін’єкційних наркотиків; 
– наркозалежний; 
– наркоман;  
– чистий – коли слово використовується для опису когось, хто 

перебуває на етапі реабілітації, і це означає, що особа колись була 
брудною, тобто вживала «вуличні» наркотики; також при опису тесту 
на додаткове вживання психоактивних речовин, коли у людини 
трапляється нестриманість до вживання «вуличних» наркотиків; 

– брудний – викликає асоціацію з гидотою того, що є симптомом 
захворювання (вживання наркотиків). 

Мова, в якій відсутнє відторгнення:  
– «Просто Людина – яку треба поставити на перше місце» 
– людина з розладом унаслідок вживання психоактивних 

речовин; 
– людина, яка вживає ін’єкційні наркотики; 
– людина, хвора на розлад, пов’язаний із вживанням 

психоактивних речовин. 
Чому це важливо? 
Тому, що наслідки відторгнення можуть: 
– спричинити такі самонавіяні прогнози, у межах яких ті, хто 

страждає від наркотичної залежності, не зможуть вийти на етап 
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реабілітації або ніколи не наважаться собі дозволити грати у суспільстві 
позитивні й продуктивні соціальні ролі; 

– призвести до дискримінації (роботодавці не бажають 
працевлаштовувати осіб, які перебувають у процесі реабілітації); 

– викликати в осіб, які страждають від наркотичної залежності, 
почуття безнадійності і марності звернення по допомогу [34].  

Зворотній зв’язок:  
По закінченні цієї сесії тренер обов’язково задає учасникам 

питання: 
– чи були корисними знання, які ви отримали сьогодні?   
– які з цих знань, на вашу думку, дійсно можуть вплинути на 

розвиток особистої сенситивності? 
 

Заключний етап тренінгових сесій 
 

Тренер: Намалюйте на фліпчарті валізу і попросіть всіх 
присутніх сказати, щоб вони хотіли взяти з собою в дорогу з тих знань і 
навичок, які вони отримали під час проходження тренінг сенситивного 
підходу до осіб, які вживають наркотики.  

Тренер: пропоную всім учасникам перед врученням сертифікатів 
звернутися один до одного із наступними фразами: «А тепер я хочу 
тебе сказати…» або «Я тебе вдячний за те, що…»… 

Тренінгове навчання закінчується процедурою вручення 
сертифікатів. 

 
ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 
СЛОВНИК ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ 

(десять базових емоцій за К. Ізардом) 
інтерес (цікавість) – емоційний вияв пізнавальних потреб 

людини, основа творчості, проявляється у ставленні до нового, мотивує 
і збільшує працездатність. Інтерес до людей допомагає налагоджувати і 
підтримувати добрі стосунки; 

радість – це емоційне вираження щастя; стосунки між людьми 
зміцнюються, коли вони наповнені радістю та інтересом. Радість 
полегшує соціальні контакти, відновлює енергію.   

здивування (подив) – різке підвищення нервової стимуляції, що 
виникає внаслідок несподіваних подій; виникнення цієї емоції сприяє 
миттєвій орієнтації всіх пізнавальних процесів на об’єкт, що викликав 
подив; ця емоція швидко виникає і зникає, спрямована на виживання.;  

гнів – бурхлива реакція на обмеження автономності, 
супроводжується станом “хаосу”. Коли людина починає розуміти, що її 
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автономності щось загрожує, швидко концентрується на тому, як 
позбутися небажаного вторгнення, яке стало причиною хаосу. Для чого 
нам потрібний гнів? Як зазначає Ч. Дарвін, гнів “додає сили м'язам і 
водночас енергію – волі”. Це справедливо і для тваринного світу, і для 
соціуму. Гнів мобілізує енергію, щоб захистити себе, відстояти свою 
свободу, подолати перешкоди. В джунглях гнів є головним чинником 
виживання, оскільки з'являється кожен раз, коли виникає загроза 
нападу, обмеження свободи. У соціальному середовищі з розвитком 
свідомості вчимося нападати на проблеми символічно. Гіркий досвід 
свідчить, що за спалахом гніву наступає довгий період 
“перефразування” ситуації: “Я міг би це сказати”, “Чому я не зробив 
так…”. Види прояву гніву: як постійний стан душі (гнівлива людина); 
прихована злість, що не демонструється; образа – це також внутрішній 
гнів; гнів як спалах люті, що виявляється у грубих, неввічливих словах 
та вчинках; злопам'ятність;  

страждання (горе, сум) – реакція на життєву втрату, 
супроводжується відчуттям «порожнечі»; допомагає усвідомлювати 
значущість тих, кого любимо, згуртовує людей; 

презирство (огида, відраза, зневага) – виражаються мімікою та 
жестами, що демонструють відкидання або дистанціювання від 
неприємного предмета, бажання позбутися від когось чи від чогось; 

презирство/сором – найтоксичніші емоції. Не кожен може 
зізнатися навіть собі, не говорячи про інших, що переживає емоцію 
презирства чи сорому. Л. Стюарт описує презирство/сором як “функцію 
оцінки, коли ми вважаємо інших або себе неповноцінними. Ці емоції 
мають величезний потенціал, який примушує нас переглядати своє 
ставлення до себе і стосунків з іншими”. Сором – це емоція, що виникає 
у людини при здійсненні вчинків, що суперечать нормам моралі; 
переживається як обтяжливе занепокоєння, незадоволення собою, 
засудження своєї поведінки. Відчуття сорому виникає і при спогаді про 
принизливий вчинок, здійснений у минулому. Сором мотивує бажання 
сховатися, зникнути, має виразні тілесні симптоми – почервоніння, 
опускання очей та ін. Сором – це емоція, яку нам найважче дозволити 
собі переживати. Тому іноді люди маскують ці емоції іншими; 

провина – емоція, схожа на сором, оскільки також виникає у 
результаті неузгодження очікуваної та реальної поведінки. Однак сором 
може з’являтися внаслідок будь-яких помилок, вина ж виникає при 
порушеннях морального чи етичного характеру, при чому в ситуаціях, в 
яких людина відчуває особливу відповідальність;  

страх – емоція, що виникає в ситуаціях реального або 
передбачуваного лиха, загрози біологічному або соціальному 
існуванню людини, реакція на “невідоме”. Емоція страху в основі 
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інстинкту самозбереження, допомагає мобілізувати ресурси організму і 
швидко прийняти рішення щодо порятунку: втекти або напасти. 
Почуття страху може змінюватися від неприємного передчуття до 
жаху.  

Примітка: решта емоцій мають комплексний характер. 
Наприклад, співчуття – це поєднання печалі й любові; в ревнощах 
приховані любов, ненависть і заздрість; пригніченість – складна 
комбінація сорому і суму; ненависть охоплює огиду та гнів.  

Емоціям і почуттям властива полярність, за різних обставин 
вони можуть виявлятися протилежно: «радість – горе», «любов – 
ненависть», «симпатія – антипатія», «задоволення – незадоволення». 

Природа не забезпечила нас особливою кнопкою, що дозволяє 
відключати емоції в тих ситуаціях, коли не хочемо їх переживати. В 
цьому є сенс. Якби ми змогли відключити емоції, наше життя стало б 
нудним, нецікавим і небезпечним. Емоції визначають якість нашого 
життя. Якщо ми функціональні та благополучні, емоції, переважно 
позитивні, якщо ж ні – вони «переміщаються» до негативного полюса. 
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ДОДАТОК Б1  
(тест на визначення самооцінки самопочуття, активності, настрою),  
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ОПЕРАТИВНОЇ ОЦІНКИ 
САМОПОЧУТТЯ, АКТИВНОСТІ І НАСТРОЮ (САН) 
Опитувальник складається з 30 пар протилежних характеристик, 

за якими досліджуваному пропонують оцінити свій стан. Кожна пара є 
шкалою, на якій досліджуваний визначає ступінь вираженості тієї або 
іншої характеристики свого стану у момент обстеження.  

Інструкція  
Вам пропонується описати свій стан, який ви відчуваєте на 

даний момент, за допомогою таблиці, що складається з 30 полярних 
ознак. Ви повинні в кожній парі обрати ту характеристику, яка 
найточніше описує Ваш стан і відзначити цифру, яка відповідає 
ступеню (силі) вираженості даної характеристики.  

Обробка даних  
При підрахунку крайній ступінь вираженості негативного 

полюсу пари оцінюється в один бал, а крайній ступінь вираженості 
позитивного полюсу пари - в сім балів. При цьому потрібно 
враховувати, що полюси шкал постійно змінюються, позитивні стани 
завжди одержують високі бали, а негативні - низькі. Одержані бали 
групуються відповідно до ключа в три категорії і підраховується 
кількість балів по кожній з них. 

Самопочуття (сума балів за шкалами) - 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 
25, 26.  

Активність (сума балів за шкалами) - 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 
28.  

Настрій (сума балів за шкалами) - 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 
30.  

Отримані результати по кожній категорії діляться на 10. 
Середній бал шкали дорівнює 4.  

Оцінка, що перевищує 4 бали, вказує на сприятливий стан 
досліджуваного, оцінки нижче 4 свідчать про зворотне.  

Нормальні оцінки стану лежать в діапазоні 5,0 - 5,5 балів.  
Слід врахувати, що при аналізі функціонального стану важливі 

не тільки значення окремих його показників, але і їх співвідношення. 
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Типова карта методики САН  
П.І.Б.______________________________ 
Пол_________Вік_________________ 
Дата______________Час____________ 
 
1. Самопочуття добре 3  2  1  0  1  2  3 Самопочуття погане  
2. Відчуваю себе 

сильним 
3  2  1  0  1  2  3 Відчуваю себе 

слабким  
3. Пасивний 3  2  1  0  1  2  3 Активний 
4. Малорухливий 3  2  1  0  1  2  3 Рухливий 
5. Веселий 3  2  1  0  1  2  3 Сумний 
6. Гарний настрій 3  2  1  0  1  2  3 Поганий настрій 
7. Працездатний 3  2  1  0  1  2  3 Розбитий 
8. Повний сил 3  2  1  0  1  2  3 Знесилений 
9. Повільний 3  2  1  0  1  2  3 Швидкий 
10. Бездіяльний 3  2  1  0  1  2  3 Діяльний 
11. Щасливий 3  2  1  0  1  2  3 Нещасний 
12. Життєрадісний 3  2  1  0  1  2  3 Похмурий 
13. Напружений 3  2  1  0  1  2  3 Розслаблений 
14. Здоровий 3  2  1  0  1  2  3 Хворий 
15. Безучасний 3  2  1  0  1  2  3 Захоплений 
16. Байдужий 3  2  1  0  1  2  3 Схвильований 
17. Захоплений 3  2  1  0  1  2  3 Похмурий 
18. Радісний 3  2  1  0  1  2  3 Засмучений 
19. Відпочивший 3  2  1  0  1  2  3 Втомлений 
20. Свіжий 3  2  1  0  1  2  3 Виснажений 
21. Сонливий 3  2  1  0  1  2  3 Збуджений 
22. Бажання відпочити 3  2  1  0  1  2  3 Бажання працювати 
23. Спокійний 3  2  1  0  1  2  3 Стурбований 
24. Оптимістичний 3  2  1  0  1  2  3 Песимістичний 
25. Витривалий 3  2  1  0  1  2  3 Стомлений 
26. Бадьорий 3  2  1  0  1  2  3 Млявий 
27. Міркувати важко 3  2  1  0  1  2  3 Міркувати легко 
28. Розсіяний 3  2  1  0  1  2  3 Уважний 
29. Повний надій 3  2  1  0  1  2  3 Розчарований 
30. Задоволений 3  2  1  0  1  2  3 Незадоволений 
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ДОДАТОК Б2  
Тест на визначення емоційного стану  

  
Тест допомагає людині визначити її сьогодення і бажаний 

емоційний стан, а навіть в якійсь мірі усвідомити своє становище в 
суспільстві. 

 У кожного з цих чоловічків на дереві різний настрій і вони 
займають різне місця. Для початку визначте, який з них найбільше 
схожий на вас. Після цього виберіть чоловічка, на якого ви б хотіли 
бути схожі. 

Знайдіть себе на цьому дереві! 
 
Розшифровка результатів тесту: 
Якщо ви вибрали позицію номер 1, 3, 6 або 7, то це характеризує 

вас як цілеспрямовану людину, яка не боїться ніяких перешкод. 
Якщо ваш вибір припав на один з наступних номерів:  
2, 11, 12, 18 або 19, то ви товариська людина, котра завжди 

надасть будь-яку підтримку друзям. 
Вибір чоловічка під номером 4 визначає вас як людину зі 

стійкою життєвою позицією, яка бажає домогтися всіляких успіхів без 
подолання труднощів. 
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Номер 5 – ви часто буваєте стомлені, слабкі, у вас невеликий 
запас життєвих сил. 

Вибір припав на чоловічка під номером 9 – ви весела людина, що 
любить розваги. 

Номер 13 або 21 – ви замкнуті, часто схильні до внутрішніх 
тривог та уникаєте частого спілкування з людьми. 

Номер 8 – ви любите поринути в себе, міркувати про щось своє і 
занурюватися у власний світ. 

Якщо ви вибрали номер 10 або 15 – у вас нормальна адаптація до 
життя, ви перебуваєте в комфортному стані. 

Номер 14 – ви падаєте в емоційну прірву і швидше за все, 
схильні до внутрішньої кризи. 

Позицію номер 20,зазвичай, вибирають люди з завищеною 
самооцінкою. Ви природжений лідер і хочете, щоб люди прислухалися 
саме до вас і ні до кого іншого. 

Вибір припав на чоловічка номер 16? Ви відчуваєте себе 
втомленим від необхідності підтримувати когось, але, можливо, ви 
побачили на цій картинці, що номер 17 вас обіймає – в такому випадку 
ви схильні розцінювати себе як людину, оточену увагою.  
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ДОДАТОК Б3 
Визначення рівня емпатійності (М.Юсупов) 

Інструкція до тесту 
Для виявлення рівня емпатійних тенденцій необхідно, 

відповідаючи на кожне з 36 тверджень, приписувати відповідям такі 
числа: якщо Ви відповіли «не знаю» — 0, відповіді «ні, ніколи» — 
припишіть 1, «іноді» — 2, «часто» — 3, «майже завжди» — 4 і відповіді 
«так, завжди» — 5. Відповідати потрібно на всі пункти. 

Тестовий матеріал 
Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги із серії 

«Життя відомих людей». 
Дорослих дітей дратує турбота батьків. 
Мені подобається розмірковувати про причини успіхів і невдач 

інших людей. 
Серед усіх музичних передач віддаю перевагу передачам про 

сучасну музику. 
Надмірну дратівливість і несправедливі докори хворого треба 

терпіти, навіть якщо вони продовжуються роками. 
Хворій людині можна допомогти навіть словом. 
Стороннім людям не слід втручатися в конфлікт між двома 

людьми. 
Старі люди, як правило, уразливі без причин. 
Коли в дитинстві слухав сумну історію, на мої очі самі по собі 

наверталися сльози. 
Роздратований стан моїх батьків впливає на мій настрій. 
Я байдужий до критики на мою адресу. 
Мені більше подобається розглядати портрети, ніж картини з 

пейзажами. 
Я завжди прощав усе батькам, навіть якщо вони були неправі. 
Якщо кінь погано тягне, його потрібно підганяти. 
 
Коли я читаю про драматичні події в житті людей, то відчуваю, 

немов це відбувається зі мною. 
Батьки ставляться до своїх дітей справедливо. 
Коли я бачу підлітків чи дорослих, які сваряться, я втручаюся. 
Я не звертаю увагу на поганий настрій своїх батьків. 
Я довго спостерігаю за поведінкою тварин, відклавши інші 

справи. 
Фільми і книги можуть викликати сльози тільки у несерйозних 

людей. 
Мені подобається спостерігати за виразом облич і поведінкою 

незнайомих людей. 
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У дитинстві я приводив додому кішок і собак. 
Усі люди необґрунтовано озлоблені. 
Дивлячись на сторонню людину, я хочу вгадати, як складеться її 

життя. 
У дитинстві молодші за віком ходили за мною по п’ятах. 
Побачивши покалічену тварину, я намагаюся їй чимось 

допомогти. 
Людині стане легше, якщо уважно вислухати її скарги. 
Побачивши вуличну пригоду, я намагаюся не потрапляти у 

число свідків. 
Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу 

чи розвагу. 
Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій своїх 

господарів. 
Зі скрутної конфліктної ситуації людина повинна виходити 

самостійно. 
Якщо дитина плаче, на те є свої причини. 
Молодь повинна задовольняти будь-які прохання і дивацтва 

стариків. 
Мені хотілося розібратися, чому деякі мої однокласники іноді 

замислювалися. 
Безпритульних домашніх тварин необхідно відловлювати і 

знищувати. 
Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті 

проблеми, я намагаюся перевести розмову на іншу тему. 
 

Ключ 
«не знаю» — 0 балів 
«ні, ніколи» —1 бал 
«іноді» — 2 бали 
«часто» — 3 бали 
«майже завжди» — 4 бали 
«так, завжди» — 5 балів 

Обробка результатів тесту 
Перш ніж підрахувати отримані результати, перевірте ступінь 

відвертості, з яким Ви відповідали. Чи не відповіли Ви «не знаю» на 
деякі з тверджень під номерами: 3, 9, 11, 13, 28, 36, а також чи не 
позначили пункти 11, 13, 15, 27 відповідями «так, завжди?». Якщо це 
так, то Ви побажали бути відвертими перед собою, а в деяких випадках 
прагнули виглядати в кращому світлі. Результатам тестування можна 
довіряти, якщо на всі перераховані твердження Ви дали не більш трьох 
нещирих відповідей, якщо на чотири — варто засумніватися в їхній 
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вірогідності, а якщо на п’ять — можете вважати, що роботу виконали 
даремно. 

 
Тепер підсумуйте всі бали, приписані відповідям на пункти: 2, 5, 

8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32. Порівняйте 
результат зі шкалою розвиненості емпатійних тенденцій. 

Аналіз результатів: 
Якщо Ви набрали від 82 до 90 балів — це дуже високий рівень 

емпатійності. У Вас болісно розвинуте почуття співпереживання. У 
спілкуванні, як барометр, тонко реагуєте на настрій співрозмовника, 
який ще не встиг сказати ні слова. Вам важко від того, що навколишні 
використовують Вас як громовідвід, обрушуючи на Вас свій емоційний 
стан. Погано почуваєте себе в присутності «важких» людей. Дорослі і 
діти охоче довіряють Вам свої таємниці і звертаються за порадою. 
Нерідко відчуваєте комплекс провини, побоюючись завдати людям 
клопоту; не тільки словом, а й поглядом боїтеся зачепити їх. Тривога за 
рідних і близьких не полишає Вас. Водночас Ви самі дуже вразливі. 
Можете страждати, побачивши скалічену тварину, чи не знаходити собі 
місця від випадкового холодного привітання Вашого шефа. Ваша 
вразливість часом довго не дає заснути. Будучи засмученим, потребуєте 
емоційної підтримки збоку інших. З таким ставленням до життя Ви 
близькі до невротичних зривів. Потурбуйтеся про психічне здоров’я. 

Від 63 до 81 бала — висока емпатійність. Ви чуттєві до нестатків 
і проблем навколишніх, великодушні, схильні багато чого їм прощати. 
З непідробним інтересом ставитеся до людей. Вам подобається 
«читати» їхні обличчя і «заглядати» в їхнє майбутнє. Ви емоційно 
чуйні, товариські, швидко встановлюєте контакти з навколишніми і 
знаходите спільну мову. Мабуть, і діти тягнуться до Вас. Навколишні 
цінують Вашу щиросердність. Ви намагаєтеся не допускати конфліктів 
і знаходити компромісні рішення. Добре переносите критику на свою 
адресу. Оцінюючи події, більше довіряєте своїм почуттям і інтуїції, ніж 
аналітичним висновкам. Волієте працювати з людьми, ніж наодинці. 
Постійно маєте потребу в соціальному схваленні своїх дій. Попри всі 
перелічені якості, Ви не завжди акуратні в точній і копіткій роботі. Не 
треба особливих зусиль, щоб вивести Вас з рівноваги. 

Від 37 до 62 балів — нормальний рівень емпатійності, властивий 
переважній більшості людей. Навколишні не можуть назвати Вас 
«товстошкірим», але водночас Ви не належите до числа особливо 
чуттєвих. У міжособистісних стосунках судити про інших більш 
схильні за їхніми вчинками, ніж довіряти своїм особистим враженням. 
Ви не позбавлені емоційних проявів, але здебільшого вони перебувають 
під самоконтролем. У спілкуванні уважні, намагаєтеся зрозуміти 
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більше, ніж сказано словами, але при зайвому впливі почуттів 
співрозмовника втрачаєте терпіння. Намагаєтеся делікатно не 
висловлювати свою точку зору, не будучи упевненим, що вона буде 
прийнята. При читанні художніх творів і перегляді фільмів частіше 
стежите за дією, ніж за переживаннями героїв. Відчуваєте труднощі у 
прогнозі розвитку відносин між людьми, тому, трапляється, їхні вчинки 
виявляються для Вас несподіваними. У Вас немає розкутості почуттів, і 
це заважає Вашому повноцінному сприйняттю людей. 

12—36 балів — низький рівень емпатійності. Ви відчуваєте 
ускладнення у встановленні контактів з людьми, незатишно почуваєте 
себе у великій компанії. Емоційні прояви у вчинках навколишніх часом 
здаються Вам незрозумілими і позбавленими змісту. Віддаєте перевагу 
окремим захопленням конкретною справою, а не роботі з людьми. Ви 
— прихильник точних формулювань і раціональних рішень. Імовірно, у 
Вас мало друзів, а тих, хто є, цінуєте більше за ділові якості і ясний 
розум, ніж за чуйність. Люди платять Вам тим самим. 

+11 балів і менше — дуже низький рівень. Емпатійні тенденції 
особистості не розвинуті. Вам важко першим почати розмову, 
тримаєтеся окремо від товаришів по службі. Особливо важкі контакти з 
дітьми й особами, набагато старшими за Вас. У міжособистісних 
стосунках нерідко виявляєтеся в несприятливому становищі. Багато в 
чому не знаходите взаєморозуміння з навколишніми. Любите гострі 
відчуття, надаєте перевагу спортивним змаганням, а не мистецтву. У 
діяльності занадто сконцентровані на собі. Ви можете бути дуже 
продуктивними в індивідуальній роботі, у взаємодії ж з іншими не 
завжди виглядаєте найкращим чином. Болісно переносите критику на 
свою адресу, хоча можете на неї бурхливо не реагувати. Необхідна 
гімнастика почуттів. 
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ДОДАТОК В 
Історична довідка щодо сутності й розуміння  

поняття толерантності 
Толерантність – повага, сприйняття та розуміння багатого 

різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та 
самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності 
сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й 
переконань. Толерантність - це єдність у різноманітті.  

Толерантність – не тільки моральний обов'язок, а й політична та 
правова потреба.  

Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє 
переходу від війни до культури миру.  

Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання.  
Толерантність – це, передусім, активна позиція, що формується 

на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. 
(Ст.1 Декларації принципів толерантності).  

Вчені не дійшли єдиної думки щодо виникнення в світовій 
культурі терміну толерантність. Дехто пов’язує його появу з 
підписанням Нантського едикту, коли протестанти і католики знайшли 
компроміс між своїми конфесіями. Цій події передувала одна з 
найкривавіших ночей у світовій історії – Варфоломієва.  

Важливою главою в історії толерантності також вважають 
кромвельський період англійської історії (17 ст.). На той час серед 
різних пуританських сект, що входили до армії Кромвеля, були дві – 
індепенденти та левелери, що відстоювали інтереси свободи та 
терпіння. Згідно з їх поглядами, жодне з тверджень не може бути 
настільки непогрішним, щоб йому в жертву можна було принести інші 
переконання, що існують у суспільстві. Джон Солтмарш, один із 
захисників толерантності в епоху Кромвеля, говорив: «Твої погляди 
будуть настільки ж темними для мене, як і мої погляди для тебе, доки 
Господь не відкриє нам очі.». 

В умовах релігійного плюралізму і релігійної толерантності в 
Англії було досягнуто миру і всезагальної атмосфери милосердя. 

Епоха Відродження (18 ст.), яку за часту наділяють духом 
толерантності, породила дуже небезпечний якобінський фанатизм 
раціоналістичного типу. Найвизначнішим представником толерантності 
в ті часи був Вольтер. Йому присвоюють вислів: «Я не згоден з тим, що 
ви говорите, але віддам своє життя, захищаючи ваше право висловити 
свою думку". У цьому афоризмі - класична теорія толерантності. 

Як бачимо, проблема толерантності вперше виникла у західній 
цивілізації саме на релігійному рівні, а релігійна толерантність поклала 
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початок усім іншим свободам, що мають місце у демократичному 
суспільстві. 

Для української мови поняття «толерантність» відносно нове і 
однозначного тлумачення поки що не має. Для того, щоб краще 
зрозуміти походження цього слова пропонуємо Вам невеликий 
лінгвістичний екскурс: 

tolerancia (іспан.) - здатність визнавати відмінність від власних 
ідеї чи помисли; 

tolerance (франц.) - ставлення, під час якого людина визнає, що 
інші можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама; 

tolerance (англ.) - готовність бути терплячим; 
kuan rong (китайска) - дозволяти, приймати, бути по відношенню 

до інших милосердним; 
tasamul' (араб.) - прощення, милосердя, м'якість, терпіння, чуйне 

ставлення до інших; 
терпіння - здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні 

або моральні страждання, життєві злигодні тощо. Уміння довго та 
спокійно витримувати щось нудне, неприємне, небажане тощо. 
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ДОДАТОК Г 
Експрес - опитування «Індекс толерантності»  

(за методикою Г.У. Солдатової, О.А. Кравцової, О.Е. Хухлаевої, 
Л.А. Шайгерової») 

 
Інструкція: Оцініть, будь ласка, наскільки Ви згодні або не 

згодні з наведеними твердженнями, і відповідно до цього поставте 
галочку або будь-який інший значок напроти кожного твердження: 
№ 
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ДОДАТОК Д 
ТЕСТ А. АССІНГЕРА  

ОЦІНКА АГРЕСИВНОСТІ У ВІДНОСИНАХ 
Флегматична людина рідко проявляє себе як цікавий 

співрозмовник, але з надмірно агресивною, такою, що кидається як 
тигр, людиною теж неприємно спілкуватися. 

Тест А. Ассингера дозволяє визначити, чи коректна людина у 
відношеннях з оточуючими і чи легко їй спілкуватися з ними. Для 
більшої об'єктивності відповідей можна провести взаємооцінку, коли 
колеги відповідають на питання один за одного. Це допоможе 
зрозуміти, наскільки вірна їх самооцінка. Виберіть одну з відповідей та 
підкресліть її номер. 

Опитувальник 
№ з/п Питання  Відповіді 

I. Чи схильні Ви шукати шляхи до 
примирення після чергового службового 
конфлікту? 

1. Завжди. 
2. Іноді. 
3. Ніколи. 

II. Як Ви поводитесь в критичній ситуації? 1. Стримуєтесь. 
2. Зберігаєте повний спокій. 
3. Втрачаєте самовладання. 

III. Яким вважають Вас колеги? 1. Самовпевненим і заздрісним. 
2. Доброзичливим. 
3. Спокійним і незаздрісним. 

IV. Як Ви відреагуєте, якщо вам 
запропонують відповідальну посаду? 

1. Приймете її з деякими   
побоюваннями. 
2. Погодитесь без коливань. 
3. Відмовитесь від неї ради 
власного спокою. 

V. Як Ви будете себе вести, якщо хто-
небудь з колег без дозволу візьме з 
Вашого столу папір? 

1. Посваритесь. 
2. Примусите повернути. 
3. Запитайте, чи не потрібне йому 
ще чого-небудь. 

VI. Якими словами Ви зустрінете чоловіка 
(дружину), якщо він (вона) 
повернувся(лась) з роботи пізніше за 
звичайне? 

1. «Що тебе так затримало»? 
2. «Де ти лазиш допізна»? 
3. «Я вже почав(ла) 
хвилюватися». 
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Продовження 
№ з/п Питання  Відповіді 
VII. Як Ви поводитеся за кермом 

автомобіля? 
 

1. Прагнете обігнати машину, яка 
показала вам хвіст? 
2. Вам все одно, скільки  машин вас 
обігнало. 
3. Помчитесь з такою швидкістю, 
щоб ніхто не наздогнав вас. 

VIII. Якими Ви вважаєте свої погляди на 
життя? 

1. Збалансованими. 
2. Легковажними. 
3. Вкрай жорсткими. 

IX. Що Ви робите, якщо не все 
вдається? 

1. Намагаєтеся звалити провину на 
іншого. 
2. Залишаєте незакінченим. 
3. Стаєте надалі обережнішим. 

X. Як Ви відреагуєте на фейлетон про 
випадки розбещеності серед 
сучасної молоді? 

1. «Пора вже заборонити їм такі 
розваги». 
2. «Треба створити їм можливість 
організовано і культурно 
відпочивати». 
3. «І чого ми стільки з ними 
возимося»? 

XI. Що Ви відчуваєте, якщо місце, яке 
Ви хотіли зайняти, дісталося 
іншому? 

1. «І навіщо я тільки на це нерви 
витрачав»? 
2. «Видно, що його обличчя шефу 
більш приємніше». 
3. «Можливо, мені це вдасться   
іншим разом». 

XII.  Як Ви дивитеся страшний фільм? 1. Боїтеся. 
2. Нудьгуєте. 
3. Одержуєте задоволення. 

XIII. Якщо через дорожню пробку Ви 
спізнюєтеся на важливу нараду? 
 

1. Нервуватимете під час  засідання. 
 2. Спробуєте викликати  
поблажливість партнерів. 
 3. Засмутитесь. 

XIV. Як Ви ставитесь до своїх 
спортивних успіхів? 
 

1. Обов’язково прагнете  виграти. 
2. Цінуєте задоволення відчути себе 
знов молодим. 
3. Дуже гніваєтесь, якщо  не везе. 
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Продовження 
№ з/п Питання  Відповіді 
XV. Як Ви поступите, якщо 

Вас погано обслужили в 
ресторані? 

1. Стерпите, уникаючи скандалу. 
2. Викличете метрдотеля і зробите 
йому зауваження. 
3. Звернетесь зі скаргою  до 
директора ресторану. 

XVI. Як Ви поведетеся, якщо 
Вашу дитину образили в 
школі? 

1. Поговорю з вчителем. 
2. Влаштуєте скандал з  батьками 
«малолітнього  злочинця». 
3. Порадите дитині дати здачу. 

XVII. Як Ви вважаєте, яка Ви 
людина? 

1. Середня. 
2. Самовпевнена. 
3. Пробивна. 

XVIII. Що Ви скажете 
підлеглому, з яким 
зіткнулися у дверях 
установи, якщо він почав 
би вибачатися перед 
вами? 

1. «Вибачте, це моя провина». 
2. «Нічого страшного, дурниці». 
3. «Уважніше треба бути»! 

XIX. Як Ви відреагуєте на 
статтю в газеті про 
випадки хуліганства серед 
молоді?  

1. Коли ж, нарешті, будуть вжиті 
конкретні заходи? 
2. Треба ввести тілесні покарання.  
3. Не можна все валити на молодь, 
винні і вихователі. 

XX. Уявіть, що Ви заново 
народитесь, але вже 
твариною. Якій тварині ви 
віддасте перевагу?  

1. Тигру або леопарду. 
2. Домашньому коту. 
3. Ведмедю. 

 
Обробка результатів 

Уважно проглянете підкреслені відповіді. Підрахуйте суму 
номерів відповідей. 

45 і більше балів. Ви надмірно агресивні і при цьому нерідко 
буваєте неврівноваженим і жорстоким по відношенню до інших. Ви 
сподіваєтесь дістатись до управлінських верхів, розраховуючи на власні 
методи, добитися успіху, жертвуючи інтересами тих людей, що Вас 
оточують. Тому вас не дивує неприязнь товаришів по службі, але при 
щонайменшій нагоді ви стараєтеся їх за це покарати. 

36 – 44 бали. Ви помірно агресивні, але цілком успішно йдете по 
життю, оскільки у вас достатньо здорового честолюбства і 
самовпевненості. 
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35 і менше балів. Ви надмірно миролюбні, що обумовлено 
недостатньою упевненістю у власних силах і можливостях. Це зовсім 
не означає, що ви, як «травичка», гнетеся під будь-яким вітерцем. Та 
все ж таки більше рішучості вам не зашкодить! 

Якщо по 7 і більше питанням ви набрали по 3 бала і менш ніж по 
7 питанням – по 1 балу, то вибухи вашої агресивності носять швидше 
руйнівний, ніж конструктивний характер. Ви схильні до непродуманих 
вчинків і запеклих дискусій. Ви відноситеся до людей зневажливо і 
своєю поведінкою провокуєте конфліктні ситуації, яких цілком могли б 
уникнути. 

Якщо ж по 7 і більше питанням ви одержали по 1 балу, і менш 
ніж по 7 питанням – по 3 бали, то ви надмірно замкнуті. Це не означає, 
що вам не властиві спалахи агресивності, але ви пригнічуєте їх аж 
надто ретельно. 
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ДОДАТОК Е 
СТИСЛА ІСТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ  
Якщо заглянути вглиб історії, то треба звернутися до первісного 

суспільства, коли людина була більш за все незахищеною перед 
ворожістю природи, містичними силами, походження яких вона не 
могла пояснити, і лише уві сні, який тривав дуже недовго, людина 
могла знайти виконання бажань, але, прокинувшись, вона знову 
опинялася на самоті і у небезпеці. 

В силу цікавості людини їй виявилося неважким відкрити, що 
природа в достатку пропонує їй рослини, які підвищують настрій, 
додають сил, виліковують рани, викликають незвичайний стан духу та 
ілюзорне здійснення бажань. 

Існує гіпотеза, що ще в ранньому палеоліті (40000 – 10000 тис. 
років до н.е.) відбулося перше знайомство людини з наркотиками. З 
архівних документів відомо, що шумери, китайці, індійці, древні греки, 
сибірські племена добре знали дію рослинних наркотиків і вже тоді, за 
допомогою магічних обрядів і церемоній, намагалися змінити стан 
свідомості. 

Раннє відкриття наркотиків допомогло людині встановити 
контакт зі своєю підсвідомістю, а також полегшило їй входження в стан 
екстазу, що приносить втіху, задоволення, гармонію з самою собою і 
навколишнім світом. 

Вживання в первісному суспільстві рослин, що мають сильні 
психоактивні властивості, строго контролювалося чаклунами, жерцями 
і шаманами. Більш того, за стародавніми звичаями наркотики вживали 
тільки обрані і тільки з певною метою, самовільне вживання наркотиків 
тягло за собою найсуворіше покарання. Завдяки цим віруванням і 
заборонам багато народів захистили себе в майбутньому від руйнуючої 
дії наркотиків. 

Пізніше були відкриті лікарські властивості рослин, і в першу 
чергу, маку, який допомагав людям переносити біль і забувати страх. 
Його використовували в медичних цілях шумери, греки, араби, йому 
присвячували свої твори великий давньогрецький поет Гомер, його 
вихваляли філософи Геродот, Арістотель, Пліній. Народи критської 
цивілізації спорудили статую богині маку і поклонялися їй, 
прикрашаючи її голову надрізаними маковими головками, з яких 
витікав чудодійний сік. 

Якщо взяти іншу наркотичну речовину гашиш, то в посібнику з 
лікування китайського імператора Шен-Нуна вона розглядалася як ліки 
від кашлю та проносів, а в Стародавньому Китаї цю речовину 
використовували як знеболювальний засіб при хірургічних операціях. 

92



 

Стародавні народи використовували в релігійних цілях і 
галюциногенні гриби, які представляли для них таємницю, так як вони 
народжувалися без зерна, з’являлися після дощу, а в Стародавній 
Мексиці був відомий гриб, який ріс тільки під час грози під миготіння 
блискавок, у чому первісна людина бачила надприродне відродження 
Бога на землі і його чудодійне перетворення. Шамани в сибірських 
племенах під час ритуальних обрядів поїдали мухомори для входження 
в стан екстазу, в якому вони могли передбачити хід подій, вилікувати 
хворого, встановити контакт з надприродними силами для захисту 
племені і полегшення йому життя в реальному світі. 

Перераховані вище рослини аж до XIII століття залишалися 
основними і єдиними наркотичними речовинами, поки хрестоносці не 
привезли з Близького Сходу опіум. У 1805 році аптекар М. Зертюрнер 
виділив перший алкалоїд опіуму і дав йому назву «морфін» на честь 
Морфея, грецького бога сну.  

Винахід в 1853 році лікарем з Единбурга А. Будом голки для 
підшкірних ін’єкцій в результаті породило нові проблеми, пов’язані з 
більш ефективним внутрішньовенним введенням наркотику в організм 
людини. 

XIII століття додало вживання наркотиків політичне 
забарвлення, як була пов’язано з розширенням масового вживання 
наркотиків з метою підпорядкування однієї держави іншій, що 
призвело до руйнування здоров’я нації. 

Перше промислове виробництво опіуму було організовано в 
Бенгалії англійською компанією, яка володіла монополією на 
виробництво опіуму в цій країні та продавала його в Китай. Коли в 
1820 році уряд Китаю ввів заборону на імпорт опіуму, уряд 
Великобританії розв’язав першу опіумну війну, а через 15 років 
спалахнула друга опіумна війна, до якої вже приєдналися французи й 
американці. Китай програв війну, і, рятуючись від поневолення та 
інфляції, сам став вирощувати власний опіумний мак. 

Масове вживання наркотиків в Європі почалося в XIX столітті, і 
цьому сприяло літературна течія того часу, коли самі автори творів 
вживали наркотики, в основному, гашиш і опіум, входили в стан 
галюциногенних снів, в яких писали свої твори, описуючи красу 
наркотичного стану. 

На початку XX століття в американській літературі набула 
широкого поширення пропаганда вживання марихуани, здатної змінити 
стан психіки і зробити духовне життя людини багатше. Літератори самі 
на собі ставили експерименти, описуючи потім в своїх творах 
враження, фантастичні видіння незвичайної реальності, і це все ставало 
надбанням гласності масової свідомості людей. 
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У 1960 році під час перебування в Мексиці, гарвардський 
психолог Т. Лірі з’їв кілька галюциногенних грибів. Пережиті доктором 
відчуття привели його до думки, що сила наркотиків здатна 
перетворити й змінити не тільки особистості окремих людей, а й 
впливати на встановлення більш справедливих суспільних відносин. 

Велика частина американської молоді стала прихильниками ідей 
Т. Лірі і на початку XX століття почалися масові експерименти з 
наркотиками, особливо в середовищі студентської молоді. Це було 
одночасно і формою соціального протесту проти безглуздого вбивства 
невинних людей у В’єтнамі, з яким США вели війну. Починає 
зароджуватися рух хіпі, серед яких лікарі, філософи, психологи, 
теологи, які вірять, що наркотики можуть змінити суспільство. 

Однак трагічні наслідки, що призводять до загибелі молодих 
людей, які приймають наркотики, масові отруєння, розлади психіки 
змусили американське суспільство проголосити нові ідеї в справі 
вживання наркотиків. Вони зводилися до думки про те, що осягнути 
таємниці свого стану, викликаного вживанням наркотичних речовин, 
може тільки підготовлена людина, яка володіє знаннями медицини, 
психології, філософії, необхідними для правильного сприйняття та 
осмислення ефектів, спричинених наркотиками. 

Те, що віками вважалося звичним і відносно безпечним, менш ніж 
за 100 років перетворилося на абсолютне зло. З того часу ставлення 
світової спільноти до наркотиків уже принципово не змінювалося – тільки 
ріс список заборонених речовин та ставали жорсткішими методи боротьби.  

Логічно припустити, що в ці чудові списки включили 
найнебезпечніші речовини, щоб боротися з їх незаконним обігом (так, 
законний обіг, виявляється, теж існує). В деякій мірі це дійсно так. 
Дійсно, деякі з так званих «важких» наркотиків мають сильний вплив 
на людський організм і можуть спровокувати виникнення залежності 
буквально після першого прийому. Класичний приклад – героїн, 
наркотик, що викликає почуття ейфорії, «підсісти» на нього дуже легко, 
особливо при внутрішньовенних ін’єкціях, а «зіскочити» неймовірно 
важко. До того ж «синдром відміни» героїну (це коли після регулярного 
вживання людина перестає приймати препарат) – неймовірно важкий 
стан, котрий може супроводжуватися сильними болями, судомами, 
викручуванням суглобів та іншими «прекрасними» відчуттями. 
Багатьом просто не вистачає сили волі, щоб це пережити, і вони 
змушені йти на все, щоб отримати «дозу» і кошмар закінчився. 

Виходячи з загальнолюдського значення явища наркоманії, в 
1987 році Генеральна Асамблея ООН постановила щорічно відмічати 
26 червня Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними 
засобами і їх незаконним розповсюдженням. 
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ДОДАТОК Ж 
КЛАСИФІКАЦІЇ ПОГЛЯДІВ ЛЮДИНИ [32] 

 
Відкритий погляд. Коли людина відверта з вами і ви їй 

подобаєтеся, то вона дивиться вам прямо в обличчя, а виглядає 
енергійною й пожвавленою. Очі в неї не бігають. Вона не свердлить вас 
тяжким і пильним поглядом, а дивиться м’яко й співчутливо. М’язи її 
рота розслаблені, нижня щелепа злегка опущена й ніби відпочиває, при 
цьому кутики її губ піднімаються догори, очі сяють і довкола них 
з’являються зморшки. 

Правдивий погляд. Коли людина говорить правду й упевнена в 
собі, особливо, якщо її щойно в чомусь несправедливо звинуватили, то 
вона дивиться в очі іншого напружено. При цьому може опустити 
окуляри, не мружитися й дивитися твердо. Якщо людина до вас 
посміхається, то ви можете зрозуміти з її очей, наскільки вона щира. 
Взявши фотографію усміхненої людини і рукою прикривши її губи, про 
щирість почуттів ви зможете дізнатися з очей. Якщо довкола очей не 
з’являться зморшки або нічого не зміниться в околі чола, то це 
фальшива й оманлива усмішка. 

Закоханий погляд. Закохана людина дивиться на вас довше ніж 
упродовж двох-трьох секунд. До того ж у неї збільшуються зіниці: коли 
зіниці розширюються – це ознака позитивної емоційної реакції. Існує 
ще один спосіб дізнатися з очей, що ви когось приваблюєте. Людина 
«стріляє» очима – спочатку дивиться ліворуч, потім швидко ковзає 
поглядом по вашому обличчі, тоді дивиться праворуч, і так раз за 
разом, при цьому ніколи не затримується поглядом на вашому обличчі 
надовго. 

Інша ознака – коли людина відкрито піднімає брови. М’язи її 
обличчя слабшають, нижня щелепа злегка опускається, але губи 
залишаються зімкненими, так що нижня частина обличчя починає 
здаватися більш витягнутою. Такий вираз обличчя буває в людини, якій 
ви подобаєтеся, але вона трохи розчарована тим, що ви не відповідаєте 
їй взаємністю. 

Байдужий погляд. Байдужий або безпристрасний вираз обличчя 
свідчить про спробу приховати гнів, образу чи ворожість. Переважно 
якась міміка й пожвавлення спостерігаються на обличчі будь-якої 
людини, тому коли ви бачите цілком нерухоме обличчя й погляд, який 
нічого не виражає, то це означає, що людина здалася й нічого не хоче 
робити в цих обставинах. 

Так часто дивляться люди, які не хочуть, щоб ви знали, як 
сильно вони розлючені або засмучені (люди пасивно-агресивні), бо з 
цього ви можете зробити висновок про свою владу над ними. 
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Збуджений погляд. Якщо людина збуджена, її зіниці 
розширюються вчетверо, порівняно з нормальним станом. 

Здивований погляд. Той, хто здивований, широко відкриває очі. 
При цьому стає помітною не тільки їхня райдужна оболонка 
(забарвлена частина ока), але й склера (білки). Брови високо 
піднімаються і згинаються, нижня щелепа опускається, а рот 
відкривається. 

Коли людина вкрай здивована, то підводить очі до стелі. Якщо 
вона вам не вірить чи не може повірити, що відбулася якась подія, на її 
обличчі з’являється вираз насмішкуватого здивування. 

Здивована людина, яка носить окуляри, може подивитися поверх 
них, щоб переконатись у реальності побаченого. 

Наляканий погляд. Від переляку люди теж широко відкривають 
очі. Вони ніби завмирають у такій позиції спеціально для того, щоб 
упіймати найменші зміни, які вказують на те, що наближається 
небезпека. Нижні повіки наляканої людини напружені, а брови 
піднесені. Руки можуть обхопити обличчя. Рот відкритий від крику. 

Сердитий погляд. Коли людина сердиться, то вона, 
примружившись, пильно дивиться на того, хто її розізлив. Сердитий, 
понурий настрій примушує зіниці скорочуватися, при цьому виходять 
ніби “зміїні очі”. Прищурившись, людина напружено, не моргаючи, 
дивиться прямо в очі співрозмовникові, а її власні очі при цьому майже 
не помітні. Ця людина для вас небезпечна, вона намагається налякати 
вас або підкорити собі. Коли ви розмовляєте чи ведете переговори, 
дивіться людині в зіниці й вони розкажуть вам правду про думки 
співрозмовника. 

Пильний погляд – елемент сексуальної поведінки (і тоді він 
може заманювати або відштовхувати), оцінний вираз (якщо 
супроводжується торканням до чола вказівним пальцем) чи вираз 
ворожості. Дивитися надто пильно – погано. Якщо хтось довго стежить 
за кимсь із тим самим виразом обличчя, то той відчуває тривогу, що 
зростає. Майстерні брехуни навчилися контролювати свою 
тривожність, пильно дивлячись на людей для того, щоб ними 
маніпулювати.  

Нерішучий погляд. Якщо людина одночасно мружиться, 
хмуриться і підносить брови, то, можливо, вона сумнівається в тому, 
що ви сказали. Нерідко такий вираз обличчя буває в тих, хто не знає, 
який вираз обличчя їм слід зробити. 

Сором’язливий погляд. Коли людина соромиться, то замість 
того, щоб прямо глянути вам в обличчя, нишком кидає на вас погляди. 
При цьому вона низько опускає голову й дивиться на вас спідлоба, як 
дитина. Коли жінка засоромлена чи почувається незручно – це може 
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бути елементом флірту. Сумний, сором’язливий погляд. Людина, яка 
відчуває смуток, незручність чи сором, переважно дивиться собі під 
ноги, щоб не зустрітися поглядом з іншими людьми. Часто вона також 
хмуриться. Коли людина першою відводить погляд – це свідчить про 
те, що вона засмучена або готова поступитися. 

Порожній погляд. Порожній погляд у стелю чи на 
співрозмовника відображає нудьгу або відсутність цікавості до людини: 
«Я дивлюся на вас, але не слухаю».  

Прикриті повіки. Це підсвідома спроба людини забрати вас із 
поля зору, тому що ви набридли, стали нецікавими або вона відчуває 
свою перевагу над вами. 

Відведений погляд. Під час мовлення той, хто говорить, досить 
часто відводить очі, щоб зібратися з думками. Відведення очей під час 
паузи переважно означає: «Я ще не все сказав, будь ласка, не 
перебивайте мене», якщо партнер слухає співрозмовника – «Я не 
цілком з вами погоджуюсь». 

Надто часте відведення очей убік під час бесіди свідчить по те, 
що людина нервує або про те, що розмова її мало цікавить і вона 
намагається якнайшвидше її закінчити. 

Брехливий погляд. Зауважили, що в тому разі, коли очі мовця 
зустрічаються з очима партнера менш ніж 1/3 часу розмови, людина 
намагається приховати інформацію (або обманює). Здебільшого люди, 
які обманюють, намагаються взагалі не зустрічатися з вами поглядом. 
Вони відчувають свою провину й не можуть дивитися вам у вічі.  

Неспокійний погляд. Якщо людина уникає дивитися вам в 
обличчя, будьте впевнені: вона не хоче зустрітися з вами поглядом, 
тому що не любить вас, не відчуває зацікавлення, не здатна 
протистояти вам або боїться вас. Якщо в неї низька самооцінка, то 
відводить погляд, щоб ніхто не здогадався, яка вона насправді. 

Затримка погляду. Загалом незначна затримка погляду на 
співрозмовникові, особливо наприкінці зустрічі або в найгостріші її 
моменти, може означати: «Я довіряю вам». 
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ДОДАТОК З 
АНКЕТА КЛІЄНТА ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ  

(Проєкт для обговорення учасниками тренінгу) 
Прізвище___________________________________________________ 
Ім’я ________________________________________________________ 
По батькові _________________________________________________ 
Дата народження (число, місяць, рік):_______/_____________ ______ 
Стать: Ч________ Ж_________ Інша______________ 
Адреса проживання __________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Телефон (для постійного зв’язку) _______________________________ 
Координати рідних або близьких (телефон, адреса, ім’я) ____________ 
_____________________________________________________________ 
Освіта (незакінчена базова загальна середня, базова загальна середня 
освіта;  
повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта) 
_____________________________________________________________ 
Служба в армії (служив, не служив, не призивався, звільнений,  
за якої причини) 
________________________________________________ 
Навчання (ні; академічна відпустка; якщо навчається, то 
де):__________________________________________________________ 
Робота (працює/не працює на теперішній 
час):________________________________________________________ 
Спеціальність (ті): ____________________________________________ 
Досвід роботи (де, ким, як довго, причини звільнення) 
_____________________________________________________________ 
Джерело доходу (заробітна плата, випадкові заробітки, утриманство, 
виплати 
по безробіттю, пенсія по інвалідності, кримінальний, стипендія, інше) 
_____________________________________________________________ 
Проживає (із батьками, один (а), зі своєю сім’єю, у друга, 
інше)__________ 
_____________________________________________________________ 
Житлові умови (окрема квартира, кімната у комунальній квартирі, 
гуртожиток, безхатько, наймане 
житло)_______________________________ 
Скільки чоловік проживає на одній житловій площі, хто: 
_____________________________________________________________ 
Сімейний стан (неодружений/незаміжня, розлучений(а), в шлюбі,  
вдовець (вдова), в цивільному шлюбі) 
________________________________ 
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Скількох має дітей, вік:________________________ 
Наркологічний облік (перебуває/не перебуває, як давно) 
_____________________________________________________________ 
Перебуває (не перебуває) на обліку у психоневрологічному диспансері, 
як давно)_____________________________________________________ 
Борги (є/ немає, якщо є борги, то зазначити суму)  
_____________________________________________________________ 
Примітки (по соціальному статусу)_______________________________ 

 
ІСТОРІЯ НАРКОМАНІЇ 

Наркотик (починаючи з основного)_______________________________ 
_____________________________________________________________ 
Досвід вживання інших психоактивних речовин ___________________ 
_____________________________________________________________ 
Спосіб вживання (ін’єкційний, пероральний, куріння, вдихання через 
ніс або через рот)______________________________________________ 
Початок вживання наркотику (в якому 
віці)_____________________________ 
Причина початку споживання____________________________________ 
Споживання (самостійно, в групі)_________________________________ 
Уточнення____________________________________________________ 
(як довго тривав період епізодичного вживання – до  «системи», в 
місяцях) 
_____________________________________________________________ 
Добова традиційна доза (героїн – в грамах, ефедрон – в грамах, 
алкоголь – в літрах, клей – в тюбиках, анаша – в косяках, нестандартні 
випадки 
тощо)_______________________________________________________ 
Максимальна добова доза 
_________________________________________ 
Стаж систематичного (щоденного) споживання (а роках, місяцях без 
відрахування часу ремісії)______________________________________ 
Коли в останній раз вживав(а) наркотик?_________________________ 

 
ІСТОРІЯ ЛІКУВАННЯ 

Амбулаторно (скільки разів, де)__________________________________ 
Стаціонарно (скільки разів, де)___________________________________ 
Ефект від лікування____________________________________________ 
Самостійні спроби відмовитися від наркотиків (скільки разів, яким 
чином) 
_____________________________________________________________ 
Причини відмови від наркотиків (перелічити)______________________ 
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_____________________________________________________________ 
Які методи лікування 
застосовувалися?_________________________________ 
Участь у сеансах психотерапії (індивідуальна, групова, сімейна) 
_____________________________________________________________ 
Максимальний термін утримання від наркотиків і алкоголю (в тижнях) 
_____ 
З чим було пов’язано утримання?_______________________________ 
Причини зривів ______________________________________________ 
Рішення приймати участь у програмі подолання залежності (як воно 
було прийнято: самостійно, за наполяганням близьких, друзів, за 
напрямком з поліції, вплинула хвороба, інша ситуація, інші 
фактори)__________________ 
_____________________________________________________________ 

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 
Кримінал «до»(наявність правопорушень до початку вживання 
наркотиків)___________________________________________________ 
Кримінал «після»(наявність правопорушень в період вживання 
наркотиків)___________________________________________________ 
Судимість (наявність/відсутність, в якому 
році)_________________________ 
За якими статтями____________________________________________ 
Вироки______________________________________________________ 
Проблеми взаємовідношень з правоохоронними органами на 
теперішній 
час___________________________________________________________ 
 

ФІЗИЧНІ ХВОРОБИ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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