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Керівникам закладів загальної 
середньої освіти

Про запобігання поширенню 
тютюнокуріння, наркоманії та 
вживання алкогольних напоїв 
серед здобувачів освіти

Надсилаємо для використання в роботі лист Міністерства освіти і науки 
України від 05.02.2020 № 6/144-20 «Щодо запобігання поширенню
тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед здобувачів 
освіти».

Просимо довести зміст листа до відома заступників з виховної роботи, 
психологічної служби, педагогічних працівників та забезпечити неухильне 
виконання статті 54 Закону України «Про освіту» в частині діяльності 
педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти щодо 
запобігання вживанню здобувачами освіти алкогольних напоїв, наркотичних 
засобів та тютюнових виробів.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Начальник Віктор ДОМАШЕНКО

Ірина Бондаренко 2-46-09
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат інклюзивної та позашкільної освіти
пр. Перемоги. 10 м. Київ. 01 135, тел.(044)481-32-39, e-mail: inclusion@mon.gov.ua

Департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської міської державних 
адміністрацій

Щодо запобігання поширенню 
тютюнокуріння, наркоманії та вживання 
алкогольних напоїв серед 
здобувачів освіти

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України інформує, що у 2019 році Громадською 
організацією “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра 
Яременка,” за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Європейського 
моніторингового центру з наркотиків та наркоманії (EMCDDA) в рамках 
міжнародного проекту “Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю 
та інших наркотичних речовин (ESPAD)” провели опитування 8509 респондентів 
(4108 хлопців і 4401 дівчина) віком 14-17 років, які є учнями сільських та міських 
закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти.

Результати опитування висвітлені у монографії “Куріння, вживання 
алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й 
тенденції в Україні: за результатами дослідження 2019 року в рамках 
міжнародного проекту “Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю 
та інших наркотичних речовин - ESPAD”. Режим доступу:
hUD://www.uisr.or£.ua/img/uptoad/files/B Report ESPAD 2019 lnternet.pdf

З метою удосконалення профілактичної роботи серед здобувачів освіти 
важливо ознайомитися із аналітичними матеріалами про шкідливі речовини, які 
найбільш уживані учнівською молоддю в Україні, наскільки доступні наркотики 
та засоби куріння (у тому числі електронні сигарети та кальяни) та які тенденції 
спостерігаються щодо шкідливих звичок підлітків. Тут розміщена інформація про 
рівень та структуру куріння, вживання алкоголю та наркотиків, оцінку 
респондентами власного оточення, доступ до медико-соціальних послуг для 
молоді, а також динаміку окремих показників за період: 1995, 1999, 2003, 2007, 
2011, 2015 та 2019 років.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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У представлених матеріалах міститься інформація про рівні залежності 
молоді від соціальних мереж і комп’ютерних ігор та поширення булінгу у 
закладах освіти.

Наукові дослідження свідчать, що споживання алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та наркотичних речовин є причиною розвитку складних 
захворювань легень, серцево - судинної системи, психологічних розладів та 
соціальної дезадаптації.

Особливу тривогу викликає те, що порушується стаття 54 Закону України 
“Про освіту” у частині недостатньої діяльності педагогічних та науково- 
педагогічних працівників закладів освіти щодо запобігання вживанню 
здобувачами освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів та тютюнових 
виробів.

Принагідно повідомляємо, що до Міністерства звернувся представник 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини В. Іванкевич щодо 
розповсюдження та використання серед дітей такого тютюнового виробу як 
“снюс” ( лист від 27.01.2020 № 2110.4/01/3552- 19/28.1 додасться).

Просимо довести зміст листа до відома керівників органів управління 
освітою різного рівня та керівників закладів освіти, активізувати просвітницьку 
роботу щодо формування здорового способу життя та створення безпечного 
освітнього середовища, а також в межах компетенції забезпечити виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 56. Режим 
доступу» Ьир5;//2акоп.габа,доу.иаЛа\Уз/зїю\у/56-20і9-%Р 1%80)

Узагальнену інформацію про виконання пунктів 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 11.2; 12.7; 
30 Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики 
щодо' наркотиків на період до 2020 року просимо надати Міністерству до 30 
грудня 2020 року на електронну адресую berezina@mon.gov.ua

Додаток: на 1 аркуші.

З повагою
Генеральний директор директорату

Березіна Н.О. 481-32-31
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ПРЕДСТАВНИК

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
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20__№__________________

На № _______ від_.__.20__ Міністерство охорони
здоров'я України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство у справах ветеранів,  
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

Міністерство соціальної  політики України

Донецька обласна військово -цивільна 
адміністрація

4
Луганська обласна військово-цивільна 
адміністрація

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за результатом 
моніторингу дотримання прав жителів тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей встановлено факти розповсюдження та 
використання серед дітей такого табачного виробу як «снюс».

За явною інформацією в 2019 році на тимчасово окупованій території 
Луганської області померло дві дитини в наслідок отруєння даною речовиною.

Слід зазначити, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим вироби із 
вищезазначеної речовини знаходяться у відкритому доступі та вільному продажу 
в деяких супермаркетах.

З огляду на вказане та враховуючи гостроту ситуації просимо розглянути 
надану інформацію та, в межах компетенції забезпечити проведення 
інформаційно - роз'яснювальної роботи серед населення різного віку.

З повагою

Представник Уповноваженого  
з дотримання рівних прав і свобод

В ітєикчі ЮС. 2М-27-89
ІІВ Секретаріат

Уповноваженого Верховне 
Ради України з прав людик 

2110.4/01/3552-19/28.1 від
27.01.2020


