
 1 

Вікторина 
Тема: 
       Запобігання вживанню наркотиків підлітками. 

Мета: 

узагальнити знання учнів щодо причин вживання наркотичних речовин 

підлітками, ознак наркотичної залежності, невідкладної допомоги при 

наркотичному отруєнні, кримінальної відповідальності за поширення 

наркотичних речовин. 

Запрошення консультантів: лікар, юрист. 

 

Епіграф 

Дитя моє, Бог дав тобі життя. 

І щоб ніхто не заподіяв шкоди 

Тобі, наш громадянин, 

Бог дав закони нашого народу. 

Від дня народження, від іменин – 

Він твій, цей світ широкий за вікном. 

Ти на життя і щастя маєш право 

Під золото – блакитним знаменом 

Своєї української держави. 

Стежина твоя простелилася вдаль, 

Тобі і мужніти й рости. 

Сам ти життя свого й щастя коваль, 

Тому – то задумайся ти, 

Який собі шлях у житті обереш, 

Як житимеш поміж людьми? 

З добром чи лукавством по світу підеш, 

До світла чи в царство пітьми? 

 

       Зловживання наркотиками – вживання без призначення лікаря речовин, 

що змінюють психічний стан. 

       Їх вживання найчастіше починається без усвідомленої мети. 

1. Що таке наркоманія? 

2. Як працює наркотик в організмі людини? 

3. Що таке наркотична речовина? 

4. Які основні ознаки наркотичного сп’яніння за зовнішніми 

проявами? 

5. Як ви розумієте поняття „ейфоричний ефект”? 

6. Чому наркоманія є проблемою не тільки медичною, а й соціальною? 

 

Ведучий: 
       Слово для коментарів надається лікарю – наркологу. 
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Ведучий: 

      Наркотична залежність, або наркоманія, – це хвороба, спричинена 

вживанням препаратів, віднесених до наркотичних. Вона проявляється 

трьома головними ознаками: 

– психічною залежністю; 

– фізичною залежністю; 

– звиканням. 

1. Що таке наркотична залежність? Обґрунтуйте її ознаки. 

2. Які ознаки можуть вказати на те, що людина вживає наркотики? 

 

 

Ведучий: 
       Слово для аргументації надається лікарю - наркологу. ( чи є у нашому 

місті заклади охорони здоров’я, де можна отримати допомогу при 

наркотичному отруєнні та лікуванні наркозалежних; чи є телефон „Довіри”). 

 

Ведучий: 

       Алкоголь і нікотин є наркотиками. Це означає, що людина, вживаючи ці 

речовини, поступово звикає до них настільки, що стає хімічно залежною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. То чи можна сказати, що тютюн та алкоголь – це наркотичні 

речовини? 

2. Чи становить небезпеку для підлітків тютюнопаління? 

3. Яку небезпеку становить вживання алкоголю? 

4. Яку допомогу повинні надати при гострому алкогольному отруєнні? 

 

Ведучий: 

      Слово для узагальнення надається лікарю – наркологу. 

 

Ведучий: 

      Ви маєте знати, що незнання законів не звільняє особу від юридичної 

відповідальності.  

1. Що потрібно робити, щоб запобігти обігові наркотичних речовин? 

2. Чи підлягає кримінальній відповідальності 14 – річний підліток, який 

здійснив злочин, пов’язаний з наркотиками? 
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Ведучий: 

       Слово надається представнику правоохоронних органів. 

 

Ведучий: 

       Нині у вас чудовий період життя – юність. Стендаль писав: „Юність – це 

час відваги. Багато з вас прагне бути дорослим, незалежним, самостійним. 

Хочеться перевірити свої сили та можливості, приймати власні рішення. 

      Однак потрібно пам’ятати, що за відсутності життєвого досвіду можна 

наробити багато помилок, іноді непоправних. Щоб уникнути цього, треба 

озброїтися знаннями, які переконають вас ніколи не „експериментувати” з 

наркотичними речовинами та навчать надавати допомогу тому, хто її 

потребує.  
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