
 
 Сучасна молодь, вступаючи в доросле життя і маючи доступ до 

вживання алкогольних напоїв, не думає про таку важливу складову свого 

майбутнього життя як здоров’я.  

Алкоголь – це найдоступніший і найуживаніший для сп’яніння 

наркотик. Алкоголь – це проблема, яка загрожує всього людству, він несе зло 

і шкоду.  

 Школа має відігравати головну роль у профілактиці алкоголізму, 

оскільки в школі підлітки проводять більшу частину часу і саме тут 

формуються стандарти поведінки, які базуються на сформованих моральних 

цінностях і переконаннях.  

 Для підлітків потрібна правдива інформація, сильна мотиваційна 

основа, щоб запобігти вживанню алкоголю.  

 Алкоголь у вигляді вина і пива є, мабуть, найдавнішими засобами 

сп’яніння. Після появи міцних напоїв загострювалися фізичні і психічні 

наслідки вживання алкоголю.  

 Загалом мотиви до першої спроби алкоголю такі: 

 бажання потрапити до певного кола однолітків, де вживання алкоголю 

є звичайна справа. 

 бажання здаватися дорослішим 

 з метою  розвеселитися 



 через тиск оточення 

 задля солідарності з компанією 

 Головна небезпека першої спроби  для незрілої особистості полягає в 

тому, що відчувши потяг  до спиртного, підліток з біологічною схильністю  

до алкоголізму стає алкоголіком практично відразу, навіть не встигнувши  

зрозуміти, що з ним сталося. 

 

Як підтримати підлітка, що стоїть перед вибором вживання алкоголю? 

 Отже, що робити батькам, педагогам коли дитина стоїть перед вибором 

вживання алкоголю:  

 Як найбільше спілкуйтеся зі своїми дітьми. Говоріть про все, у тому 

числі про вживання алкоголю. 

 Намагайтесь слухати вашу  дитину, приймайте її почуття, навіть якщо 

вони відрізняються від Ваших власних. 

 Обов’язково цікавтесь тим, де і з ким Ваша дитина проводить час. 

 Допомагайте дитині повірити в себе. Цінуйте і поважайте її. 

 Допомагайте дитині у формуванні відповідальності за свої справи та 

вчинки. 

 Підтримуйте дитину у її самостійності, вчить протистояти тиску з боку 

інших  

 людей. 

 Завжди знаходьте, щось позитивне у своїй дитині, хваліть і заохочуйте 

її. 

 Намагайтесь поводитись так, щоб бути для дитини прикладом. 

 Виконуючи такі прості правила виховання 

батьки зможуть виховати із своїх дітей не лише 

гідних громадян, ай уникнути  такої страшної 

хвороби – алкогольна залежність.               

 

Пам’ятка «Коли тобі пропонують спробувати 

алкоголь» 

 Буває, що твої друзі, приятелі чи зовсім 

стороння людина  намагається якимось чином 

змусити випити алкоголю. Перш, ніж прийняти 

рішення «Так» чи «Ні»  згадай… алкоголізм – це 

хвороба.  

Вживання спиртних напоїв  може бути початком  того шляху, який веде 

до хвороби. Він руйнує печінку, нирки, шкідливо впливає на роботу серця, 

пригнічує психічний стан. 
 


