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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Нестабільна соціально-політична 

ситуація в країні, різке зниження стресостійкості населення, послаблення 

виховної функції сім’ї та відповідальності батьків за виховання дітей, 

соціалізація молодих людей в умовах знецінення загальнолюдських цінностей, 

відсутність достатньої кількості спеціалістів, які володіють технологіями 

практичної профілактичної роботи, – ці та інші реалії сучасності негативно 

позначаються на життєдіяльності суспільства.  

Окрім негараздів загальнодержавного рівня, молодь часто зазнає 

порушень у соціальній адаптації до нових умов, переживає відчуття 

психологічного дискомфорту, що безпосередньо пов’язано зі специфікою 

студентського віку та життя: особливості фізичного, психофізіологічного й 

когнітивного розвитку студентів, зміна та ускладнення структури й умов 

навчальної діяльності, ,,локалізація” способу життя в стінах вищого 

навчального закладу, студентської групи, гуртожитку; поява відносної 

самостійності в плануванні вільного часу, організації праці та відпочинку тощо. 

Указані чинники зумовлюють вразливість означеної категорії молоді та її 

схильність до пошуку засобів, здатних ,,відволікти” від наявних труднощів.  

Позитивними результатами цього процесу є реалізація себе в 

позанавчальній діяльності, участь у роботі різноманітних культурних і 

наукових гуртків, спортивних секцій, однак частина студентів, яким важко 

адаптуватися до нестабільних умов соціального середовища, задля подолання 

наявного дискомфорту починають штучно змінювати свій фізичний і психічний 

стан, зловживаючи певними речовинами чи видами діяльності, що призводить 

до поступового звикання, виникнення залежності від останніх. За даними 

Державного комітету статистики та Міністерства внутрішніх справ України, 

кількість молоді, що зловживала наркотиками в Україні з 1992 р. до 2000 р. 

збільшилася у 2 рази (з 29,8 тис. осіб до 61,6 тис. осіб) і кожного року 

продовжувала зростати. 



 
4 

Соціологічні дослідження, проведені наприкінці 80-х рр., виявили, що 

кожне наступне покоління у віці до 20 років починало вживати алкогольні 

напої раніше попереднього: якщо частка респондентів, старших за 60 років, 

склала 40% серед чоловіків і 25% серед жінок, то частка молоді віком 17 – 20 

років – 96% серед чоловіків і 89% серед жінок, що сьогодні можна вважати 

однією з передумов загострення проблеми пияцтва й алкоголізму. Сучасні 

життєві реалії (доступність наркотичних речовин, активний розвиток 

комп’ютерних технологій (відеоігри, соціальні мережі), недоліки в боротьбі з 

гральним бізнесом тощо) сприяють підсиленню цих негативних явищ у 

студентському середовищі. 

Актуальність обраної проблеми обумовлено тим, що в сучасних умовах 

адиктивна поведінка становить подвійну небезпеку: для суспільства й для самої 

особистості. І якщо не проводити систематичну профілактичну роботу, 

спрямовану на подолання адиктивної стратегії поведінки молоді у відповідь на 

вимоги середовища, то суспільству не уникнути несприятливих у соціальному, 

демографічному й економічному плані наслідків: погіршення репродуктивного 

здоров’я молоді, продовження падіння народжуваності, зниження потенціалу 

майбутнього працездатного населення, зростання комунікативних проблем у 

родині та найближчому оточенні, матеріальних витрат на соціальну підтримку 

й лікування тощо.  

На початку ХХІ ст. намітилася позитивна тенденція активізації діяльності 

державних і недержавних структур у напрямі формування здорового способу 

життя та подолання проблеми адиктивної поведінки. Наразі опікування 

соціальними проблемами молоді в Україні входить до компетенції Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства молоді та спорту України, 

Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства внутрішніх справ України та інших органів виконавчої влади. 

Серед завдань кожного із зазначених відомств обов’язково наявні й заходи, 

спрямовані на збереження та охорону здоров’я дітей та молоді. Крім того, 

поступово розширюється нормативно-правове забезпечення профілактики 
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негативних явищ у молодіжному середовищі, свідченням чого є оновлення 

чинних нормативних документів та поява нових.  

Аналіз змісту державних документів, як-от: Декларація ,,Про загальні 

засади державної молодіжної політики в Україні” (1992 р.), закони України 

,,Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” 

(1993 р.), ,,Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” (2001 р.), укази 

Президента України ,,Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної 

роботи з дітьми, молоддю та сім’ями” (2001 р.), ,,Про Національну доктрину 

розвитку освіти” (2002 р.), постанови Кабінету Міністрів України ,,Про 

комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної 

молодіжної політики в Україні (,,Молодь України”)” (1998 р.), ,,Про 

затвердження Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної 

молоді” (2009 р.), ,,Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

,,Молодь України” на 2009 – 2015 роки” (2009 р.) та ін., – дозволяє 

констатувати, що пріоритетним завданням держави є охорона здоров’я молоді, 

формування в неї потреби в духовному та фізичному розвитку, пропаганда 

здорового способу життя, створення сприятливих умов для повноцінної 

соціалізації молоді та залучення її до соціально-економічного, політичного й 

культурного життя суспільства. 

Вивчення проблеми адиктивної поведінки перебуває в дослідницькому 

просторі вітчизняних та зарубіжних науковців: педагогів (В. Лютий, 

О. Маюров, В. Оржеховська, О. Песоцька, О. Пилипенко, Н. Пихтіна, 

С. Толстоухова, Л. Штефан та ін.); психологів (Б. Братусь, А. Гоголева, 

О. Змановська, Н. Максимова, О. Смирнов та ін.); медиків (В. Битенський, 

Т. Больбот, М. Буянов, С. Гурскі, О. Єгоров, Д. Колесов, Ц. Короленко, 

А. Личко, В. Лоскутова, В. Менделевич, І. П’ятницька, П. Сидоров, І. Ураков, 

Л. Юр’єва та ін.); соціологів (В. Лазаренко, О. Сердюк та ін.); юристів 

(Ю. Аргунова, А. Габіані, С. Дворяк, Р. Готліб та ін.). 

Соціальна профілактика розглядалась у працях О. Безпалько, І. Звєрєвої, 

А. Капської, В. Лютого, С. Харченка та ін. Проблему соціально-педагогічної 
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профілактики відхилень у поведінці молоді досліджували Л. Анісімов, 

Н. Залигіна, Г. Золотова, О. Караман, Н. Литвинова, Т. Мартинюк, 

В. Оржеховська, О. Пилипенко, Н. Сергєєва, В. Сорочинська та ін. Різні аспекти 

профілактики адиктивної поведінки у вищих навчальних закладах та закладах 

освіти в цілому вивчали С. Болтівець, Г. Золотова, Д. Колесов, Н. Пихтіна, 

О. Сізанов, І. Фурманов, В. Хриптович, І. Шишова, О. Югова та ін.  

Як особливій демографічній та соціальній групі студентській молоді 

присвячено праці Б. Ананьєва, С. Архангельського, Л. Балабанової, В. Бовкуна, 

Г. Давидюка, В. Лісовського, Б. Левіна, В. Маланчука, П. Підкасистого, 

Л. Рубіної, О. Удалової, В. Штифурак та ін. 

Інтерес до другої половини ХХ століття зумовлений величезним досвідом 

організаційної роботи у вищих навчальних закладах досліджуваного періоду та 

низькою поширеністю в тогочасному студентському середовищі негативних 

явищ. Серед авторів дисертаційних робіт сучасності, де аналізувався досвід 

соціально-педагогічної діяльності другої половини ХХ ст., можна виділити 

І. Звєрєву, яка виокремила три етапи в розвитку практики соціальної роботи; 

Т. Єрмакову – вивчила досвід формування здорового способу життя учнів 

старших класів у вітчизняній педагогіці; Н. Клішевич – дослідила зміст і форми 

соціально-педагогічної роботи з підлітками із делінквентною поведінкою; 

О. Сердюка – проаналізував динаміку наркотизму в Україні; Л. Штефан – 

дослідила сутність соціально-педагогічної роботи з дітьми, схильними до 

вживання алкоголю й наркотиків, О. Юшка – вивчив зміст, форми та методи 

профілактики девіантної поведінки учнів основної школи та ін.  

Відтак задля підвищення ефективності соціальної роботи в 

досліджуваному напрямі вважаємо за необхідне вивчити, узагальнити й 

систематизувати історико-педагогічний досвід (державну молодіжну політику 

щодо змісту соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді України, форми і методи цієї роботи тощо) для його 

творчого застосування й адаптування в сучасних умовах становлення 

української держави, ураховуючи також, що вищевказані дослідження не 
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висвітлюють специфічних особливостей цього процесу в другій половині 

ХХ ст. 

Аналіз можливостей найповнішого розв’язання проблеми соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в 

другій половині ХХ ст. в теорії та практиці дозволяє виявити низку 

суперечностей між: соціальним замовленням держави щодо виховання 

здорового покоління та наявною тенденцією до збільшення кількості молоді, 

схильної до адиктивної поведінки; необхідністю наукового обґрунтування 

проблеми соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки серед 

молоді та недостатнім рівнем дослідження розвитку теорії соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій 

половині ХХ століття; необхідністю розробки та впровадження форм і методів 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 

на сучасному етапі розвитку ВНЗ та недостатнім урахуванням досвіду 

організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді в другій половині ХХ століття. 

З огляду на виявлені суперечності, актуальність проблеми адиктивної 

поведінки, її соціально-педагогічну значущість, прогресуючий негативний 

вплив на розвиток суспільства, відсутність дослідження, у якому би цілісно 

розглядався та узагальнювався історико-педагогічний досвід другої половини 

ХХ ст. щодо профілактики адиктивної поведінки в студентському середовищі, 

було обрано тему дисертаційної роботи: ,,Соціально-педагогічна 

профілактика адиктивної поведінки студентської молоді України в другій 

половині ХХ століття”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертації включено до плану науково-дослідної роботи кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет” як складову комплексної 

наукової теми „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з різними 

категоріями населення” (державний реєстраційний номер 0115U003305). Тему 
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дисертації затверджено Вченою радою Державного вищого навчального 

закладу „Донбаський державний педагогічний університет” (протокол № 7 від 

21.02.2013 р.) та Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень із 

педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 4 від 23.04.2013 р.). 

Мета дослідження полягає в систематизації теоретичних положень та 

узагальненні досвіду соціально-педагогічної профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді України досліджуваного періоду для творчого 

використання здобутків минулого в сучасних умовах розвитку суспільства й 

освіти. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури вивчити стан розробки 

досліджуваної проблеми, науково обґрунтувати етапи соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в окреслених 

хронологічних межах. 

2. Проаналізувати провідні поняття дослідження та охарактеризувати 

різновиди адиктивної поведінки.  

3. Вивчити державну молодіжну політику щодо змісту соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в 

заявлених хронологічних межах. 

4. Узагальнити форми й методи соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді України досліджуваного періоду. 

5. Окреслити перспективи творчого використання педагогічно цінних 

ідей і досвіду організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді України минулих років у сучасній вищій школі. 

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність у вищій школі в 

другій половині ХХ століття. 

Предмет дослідження – теорія та практика організації соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій 

половині ХХ століття. 
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Хронологічні межі дослідження. Дисертаційна робота охоплює другу 

половину ХХ століття, а саме період із 1956 р. до 2000 р. Нижня межа 

зумовлена проведенням ХХ з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу 

(КПРС) (14 – 25 лютого 1956 р.), на якому особливу увагу було приділено 

необхідності та важливості дотримання радянських законів і суворості 

покарання за прояви беззаконня, свавілля, порушення соціалістичного 

правопорядку. Результатом ХХ з’їзду КПРС було ухвалення Закону СРСР ,,Про 

зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної 

освіти в СРСР”, а відтак і Закону УРСР ,,Про зміцнення зв’язку школи з життям 

і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР” 

(додаток А), які спричинили суттєві зміни в системі освіти.  

Верхня межа дослідження зумовлена Постановою Верховної Ради 

України ,,Про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в 

Україні ,,Соціальне становлення молоді як один із головних чинників 

підвищення добробуту народу”” (№1873-ІІІ від 13.07.2000 р.), у якій 

наголошувалося на тому, що реалізація державної молодіжної політики 

потребує створення цілісної системи дій правового, економічного, соціального, 

культурологічного, освітнього, інформаційно-пропагандистського й 

організаційного характеру. Зокрема, пропонуються заходи щодо соціальної 

підтримки студентської молоді, а саме: створення на базі вищих навчальних 

закладів і студентських гуртожитків соціальних служб як осередків із надання 

кваліфікованої безкоштовної консультаційно-психологічної допомоги 

студентській молоді, підтримка творчих ініціатив студентів, дослідження 

соціального клімату в студентському середовищі тощо. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у процесі 

роботи використано комплекс методів дослідження: загальнонаукові (аналіз 

соціально-педагогічної, психологічної, медичної, навчально-методичної 

літератури, матеріалів періодичних видань, нормативної документації для 

визначення стану розробленості проблеми профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді України в другій половині ХХ ст. та понятійно-
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категоріального апарату дослідження; синтез, систематизація, порівняння й 

узагальнення педагогічного досвіду соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ ст. 

задля його адаптування до сучасних умов; метод аналізу архівних документів, 

зокрема нормативних і законодавчих документів, матеріалів вищих навчальних 

закладів із метою визначення форм і методів соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України 

досліджуваного періоду); історичні (хронологічний, ретроспективний, 

історико-порівняльний, які дозволили в хронологічний послідовності виділити 

характерні риси та тенденції розвитку проблеми в досліджуваний період). 

Методологічна основа дослідження представлена чотирма рівнями: 

філософський – провідні загальнофілософські принципи (об’єктивності, 

розвитку і взаємодії, активної діяльності особистості) та положення (про 

соціальну сутність особистості, про дискретність і неперервність становлення 

особистості, про розвиток людини як складного, багатофакторного процесу), 

діалектичні закони та принципи як основи наукового пізнання (всезагальний 

розвиток, системність, історизм, причинність); загальнонауковий – історичний, 

системний, антропологічний, культурологічний і діяльнісний підходи до 

вивчення педагогічних процесів і явищ; конкретно-науковий – аксіологічний, 

особистісний, суб’єктний, соціально-педагогічний, компетентнісний, 

індивідуально-творчий та інші підходи; технологічний – методи соціально-

педагогічного дослідження (загальнонаукові й історичні). 

Теоретичну основу дослідження становлять: теорії та концептуальні 

положення вітчизняних науковців про соціально-педагогічну роботу з дітьми й 

молоддю (О. Безпалько, І. Звєрєва, О. Караман, А. Капська, С. Коношенко, 

С. Омельченко, С. Харченко, Л. Штефан та ін.); учення про сутність адиктивної 

поведінки з позиції міждисциплінарного підходу (В. Битенський, А. Гоголева, 

Г. Золотова, Н. Залигіна, О. Змановська, Ц. Короленко, А. Личко, 

Н. Максимова, В. Менделевич, В. Міллер, О. Пилипенко, Н. Пихтіна, 

І. П’ятницька, Н. Сергєєва, Н. Сирота, Г. Старшенбаум та ін.); основи 



 
11 

превентивної педагогіки (В. Оржеховська, О. Пилипенко, О. Удалова та ін.); 

праці щодо організації профілактики адиктивної поведінки в освітньому 

середовищі (Г. Золотова, Н. Пихтіна, О. Сізанов, І. Фурманов, В. Хриптович, 

І. Шишова, О. Югова та ін.); особливості студентського віку (Б. Ананьєв, 

Л. Балабанова, Л. Рубіна, М. Савчин, В. Штифурак та ін.). 

Джерельну базу дослідження склали:  

– матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (ЦДАВО України, м. Київ) (ф. 166, ф. 4621, ф. Р-4621, 

ф. 4631), Державного архіву Луганської області (Держархів Луганської обл., 

м. Луганськ) (ф. 311, ф. Р-411, Р-416, ф. Р-2782); Архіву Державного вищого 

навчального закладу ,,Донбаський державний педагогічний університет” (Архів 

ДДПУ, м. Слов’янськ) (ф. 106); 

– матеріали фондів Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського (м. Київ), Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського (м. Київ), Українського інституту науково-

технічної і економічної інформації (м. Київ), Донецької обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Н. К. Крупської (м. Донецьк), бібліотеки Державного 

вищого навчального закладу ,,Донбаський державний педагогічний 

університет” (м. Слов’янськ); 

– документи та матеріали з’їздів КПРС, урядові документи другої 

половини ХХ століття, законодавчі постанови, накази, рішення Міністерства 

освіти УРСР; 

– річні звіти про роботу вищих навчальних закладів, протоколи засідань 

учених рад, протоколи, довідки та інші документи комітетів комсомолу 

навчальних закладів різних регіонів України; 

– навчально-наукові джерела, періодичні профільні видання соціально-

педагогічного, історичного, психологічного, соціологічного, медичного змісту, 

дисертаційні роботи сучасності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– уперше здійснено цілісний аналіз досвіду соціально-педагогічної 
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профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій 

половині ХХ століття (державна молодіжна політика, діяльність вищих 

навчальних закладів); визначено й охарактеризовано етапи розвитку соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в 

досліджуваний період; 

–  узагальнено зміст поняття ,,соціально-педагогічна профілактика 

адиктивної поведінки”, форми та методи організації цього процесу в 

досліджуваний період, а також досвід соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ 

століття з метою окреслення перспектив його творчого використання в 

сучасних вищих навчальних закладах; 

– подальшого розвитку набули уявлення про організацію соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді з 

урахуванням досвіду другої половини ХХ ст. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути використані в навчально-виховному процесі вищих навчальних 

закладів під час викладання курсів: ,,Соціально-педагогічна профілактика 

адиктивної поведінки неповнолітніх”, ,,Профілактика негативних явищ у 

молодіжному середовищі”, ,,Соціологія девіантної поведінки”, „Актуальні 

проблеми соціальної педагогіки”, ,,Соціально-педагогічна робота в закладах 

освіти”, „Соціально-педагогічна робота з різними групами клієнтів”, ,,Історія 

соціальної педагогіки”, ,,Соціальна педагогіка” тощо; у ході написання 

курсових, дипломних і магістерських робіт, підготовки навчальних та 

методичних посібників; у системі підвищення кваліфікації соціальних педагогів 

та соціальних працівників, фахівців служб у справах сім’ї, дітей та молоді.  

Матеріали дослідження зможуть слугувати підґрунтям для подальших 

історико-педагогічних і педагогічних досліджень різних аспектів проблеми 

адиктивної поведінки молоді. Отримані результати будуть корисними в 

практичній діяльності педагогів, психологів, соціальних педагогів, соціальних 



 
13 

працівників, батьків, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

громадських організацій тощо. 

Особистий внесок автора в роботах, написаних у співавторстві, 

полягає в обґрунтуванні ефективності діяльності Міністерства освіти України з 

питання соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді в 90-х рр. ХХ ст. (,,Содержание деятельности 

Министерства образования Украины по вопросу социально-педагогической 

профилактики аддиктивного поведения студенческой молодѐжи в 90-х гг. 

ХХ ст.”), а також у визначенні фізичної культури та спорту як дієвих засобів 

профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в 90-х рр. 

ХХ ст. (,,Фізична культура та спорт як ефективні засоби профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді України в 90-х рр. ХХ ст.”). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

представлено на семи міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, а 

саме: Міжнародна науково-практична конференція ,,Актуальні питання 

педагогіки та психології: наукові дискусії” (м. Київ, 2013 р.), ІІІ Міжнародна 

наукова конференція молодих вчених та студентів ,,Глухівські наукові читання 

– 2013”, присвячена 270-літтю укладання ,,Прав за якими судиться 

малоросійський народ” (м. Глухів, 2013 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція ,,Актуальні питання сучасної науки та освіти” (м. Слов’янськ, 

2014 р.), VI Міжнародні соціально-педагогічні читання імені Б. І. Лівшиця 

(м. Єкатеринбург, 2014 р.), ІІ науково-практична online-конференція з 

міжнародною участю „Взаємодія духовного і фізичного виховання у 

формуванні гармонійно розвиненої особистості” (м. Слов’янськ, 2015 р.),  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція: „Сучасна педагогіка: теорія, 

методика, практика” (м. Хмельницький, 2015 р.), IV Міжнародна науково-

практична конференція ,,Форми і методи соціальної роботи в різних сферах 

життєдіяльності” (м. Улан-Уде, 2015 р.). 

Основні результати та висновки дисертаційної роботи обговорювались і 

отримали позитивну оцінку на засіданні кафедри соціальної педагогіки та 
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соціальної роботи, звітних науково-практичних конференціях професорсько-

викладацького складу Державного вищого навчального закладу „Донбаський 

державний педагогічний університет”. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено в 14  

(12 – одноосібних) публікаціях, із яких 5 – у наукових фахових виданнях 

України, 2 – у зарубіжних наукових виданнях, 6 – у збірниках матеріалів 

конференцій, 1 – у інших виданнях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків з кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(257 найменувань), 8 додатків на 24 сторінках. Загальний обсяг роботи –  

226 сторінок, із них основного тексту – 176 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

1.1.  Профілактика адиктивної поведінки студентської молоді 

України другої половини ХХ століття як соціально-педагогічна проблема 

 

Конституція України визнає життя та здоров’я людини найвищими 

соціальними цінностями. Із метою поліпшення здоров’я населення в державі 

постійно проводяться цілеспрямовані дії щодо створення сприятливих умов для 

життя дітей і молоді: ухвалюються закони та підзаконні акти відповідного 

спрямування, розвивається мережа соціальних служб для молоді, збільшується 

обсяг і різноманітність соціальних послуг тощо. Незважаючи на всі ці заходи, 

велика кількість соціально-економічних, психолого-педагогічних та медико-

біологічних груп чинників (рівень напруженості в суспільстві, перехід до нової 

соціальної ролі, негативний вплив молодіжної субкультури, особливості 

студентського віку, стрес та інформаційні перевантаження, вплив екології й 

харчування, акцентуації характеру й психопатії тощо) сприяє появі негативних 

проявів у поведінці молоді та тенденції до зростання деструктивних явищ у 

молодіжному середовищі (наркоманія, зловживання алкоголем, куріння, 

гемблінг тощо). 

Формування молоді в складних соціокультурних умовах, криміногенність 

суспільства, падіння суспільної моралі тощо є тими чинниками, які 

перешкоджають нормальному розвитку сучасної молоді й потребують 

удосконалення та оновлення наявних підходів у боротьбі з негативними 

явищами в молодіжному середовищі. Комплексне вивчення історичного 

досвіду профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України 

другої половини ХХ століття допоможе вивчити ступінь розробленості 

зазначеної проблеми та сприятиме вирішенню поставлених у роботі завдань. 
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Фундаментальність теми дисертаційної роботи та її історико-педагогічне 

спрямування обумовили широку джерельну базу дослідження. Зокрема, було 

опрацьовано велику кількість архівних матеріалів, фондів бібліотек: навчально-

наукових джерел соціально-педагогічного, історичного, психологічного, 

медичного змісту; стенографічних звітів з’їздів керівного органу країни, 

урядових документів другої половини ХХ століття, законодавчих постанов, 

наказів, рішень Міністерства освіти УРСР; річних звітів про роботу вищих 

навчальних закладів, протоколів засідань учених рад, протоколів, довідок та 

інших документів комітетів комсомолу навчальних закладів різних регіонів 

України, які сприяли формуванню цілісного уявлення про стан соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в 

другій половині ХХ ст. 

Задля повного та всебічного аналізу наукової літератури з обраної 

проблеми ми визначили чотири найбільш значущих для нашого дослідження 

напрями наукового пошуку. До першого напряму віднесли джерела, що дають 

уявлення про проблему адиктивної поведінки, – дослідження, присвячені 

вивченню її природи, факторів виникнення та переходу в стадію захворювання 

тощо. Другий напрям складають праці, у яких висвітлено різні аспекти 

проблеми соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки: зміст, 

форми та методи зазначеного процесу. Джерела, у яких досліджено студентську 

молодь як особливу демографічну групу та розглянуто наявні негативні 

тенденції в студентському середовищі, є підґрунтям третього напряму. 

Четвертий напрям складають дисертаційні роботи сучасності, у яких 

розкриваються питання, суміжні з нашою темою. 

У сукупності ці чотири напрями стануть тим науковим підґрунтям, 

спираючись на яке, ми будемо розв’язувати завдання нашого дослідження. 

Розпочинаючи аналіз першого напряму, відзначимо, що визначення 

поняття ,,адиктивна поведінка” є найбільш суперечливим у дослідженні, що 

пов’язано насамперед з існуванням різних поглядів на трактування його 

сутності, а також із різного роду наслідками, які потребують втручання не лише 
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педагогів і психологів, а й медичних працівників. Через це, переходячи до 

аналізу наукових праць, зауважимо, що для формування більш повного 

уявлення про досліджуване явище, надалі проаналізуємо результати 

різногалузевих наукових доробків. 

В. Лютий у праці „Енциклопедія для фахівців соціальної сфери”  

[56, с. 353 – 355] розкрив сутність адиктивної поведінки, відносячи до наслідків 

зазначеного явища, по-перше, деформацію особистості, яка проявляється у 

звуженні кола інтересів людини, зміні пріоритетів у життєво важливих видах 

діяльності, підвищенні рівня тривожності та агресивності тощо; по-друге, 

соціальну дезадаптацію особистості, проявами якої є конфлікти з 

навколишніми, втрата соціальних зв’язків та ін. Аналізуючи чинники 

формування адиктивної поведінки, науковець виділив: фізіологічні (порушення 

центральної нервової системи, психоневрологічні захворювання), психологічні 

(акцентуації характеру, психопатії, низький рівень сформованості вольових 

якостей, підвищений рівень конформізму, нестійкість до стресу), 

мікросоціальні (неадекватний стиль батьківського виховання, сімейні 

конфлікти, надмірні навчальні навантаження в закладах освіти). 

Вітчизняний науковець О. Безпалько [14, с. 100 – 103] виокремила п’ять 

груп причин девіантної поведінки, які призводять до її формування в дітей та 

молоді: соціально-економічні (доступність психоактивної речовини (ПАР), 

зниження життєвого рівня населення), соціально-педагогічні (криза інституту 

сім’ї, низький статус особистості в колективі, слабкий рівень організації 

позанавчальної діяльності), соціально-культурні (зниження морально-етичного 

рівня населення, поширення кримінальної субкультури), психологічні 

(підвищена тривожність, низький рівень самооцінки, потяг до 

самоствердження, прагнення до самостійності й незалежності від дорослих), 

біологічні (спадковість, порушення в роботі ферментативної та гормональної 

систем організму). В аспекті нашого дослідження важливим є зауваження про 

те, що за адиктивної поведінки негативна пристрасть людини до хімічних 

речовин стадії захворювання не досягає.   
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Шляхи подолання нікотинової й алкогольної залежності молоді  

запропоновано в методичному посібнику „Позбавлення учнів від наркогенних 

звичок” (В. Оржеховська, Н. Бурмака). У доробку описано дванадцять занять, 

до перебігу яких включено матеріали, спрямовані на запобігання й уникнення 

пронікотинових і проалкогольних тенденцій, наявних у молодіжному 

середовищі, та орієнтування молодого покоління на здоровий спосіб життя.   

Зазначені матеріали, що охоплюють різні аспекти виучуваної проблеми, 

об’єднано в чотири групи: медико-біологічні відомості про вплив нікотину й 

алкоголю на організм; соціальні відомості щодо збереження власної 

особистості для реалізації себе в подальшому як працівника і сім’янина; 

історичні відомості для ознайомлення з витоками зазначеної проблеми; 

інформація про методику оздоровлення, відновлення організму. Аналіз 

шкідливих звичок починається з наведення прикладів найбезпечніших із них 

(смикання волосся, використання слів-паразитів, невміння доводити розпочату 

справу до кінця) і завершується більш серйозними: паління, вживання 

алкоголю та інших наркотичних речовин, які завдають шкоди здоров’ю людини 

та навколишнім [106, с. 1 – 9].  

О. Пилипенко визначив адиктивну поведінку як таку, що передує 

захворюванню на наркогенні засоби. Саме з таким її статусом („передує 

захворюванню”) автор пов’язував проблему складності отримання достовірної 

інформації щодо розповсюдження її в суспільстві та невідповідності дійсності 

офіційних статистичних даних відносно стану її дослідження. Серед чинників, 

які спонукають молодь звертатися до їх вживання, науковець приділив 

особливу увагу „педагогічним” факторам ризику формування адиктивної 

поведінки, наводячи за приклади такі педагогічні вади сім’ї: відсутність 

контролю з боку батьків, зустріч свят із батьками, конфлікти в сім’ї, низький 

культурний та освітній рівень родини, педагогічна занедбаність тощо [114, с. 63 

– 65]. 

Колектив авторів монографії „Молодь України: очікування, орієнтації, 

поведінка” розкрив сутність поняття „саморуйнівна поведінка”. Один із 
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вагомих чинників розвитку саморуйнівної поведінки, на думку науковців, 

полягає в бажанні молодих людей жити в суспільстві, де немає нестачі ні в 

чому, де можливо стати щасливим швидко, не докладаючи для цього ніяких 

зусиль. Вочевидь, що між бажаним і реальним результатом – „величезна 

прірва”, яка призводить до стану фрустрації і, відповідно, стимулює бажання 

допомогти собі подолати цей стан. У цьому процесі негативним є те, що як 

одна з найуразливіших категорій населення молодь зазнає певних труднощів у 

пошуку тих цінностей, які стимулювали би її до життя й діяльності [97]. 

У праці О. Маюрова „Антиалкогольне виховання” доведено 

комплексність проблеми пияцтва й алкоголізму. Науковець навів статистичні 

дані різного змісту, що є підтвердженням вагомості зазначеної проблеми: 

- тривалість життя (71% хворих на алкоголізм помирає у віці до 50 років, 

половина з яких – особи віком від 36 до 45 років); 

- розлучення сімей (у 1983 р. в країні через пияцтво розлучилося близько 

50% сімей, що на 8,4% більше ніж у 1966 р.); 

- привчання до спиртного дітей у неблагополучних родинах (якщо в 

1965 р. серед старшокласників вживали алкоголь 68% юнаків, то в 1975 р. серед 

восьмикласників – 75%, дев’ятикласників – 80%, десятикласників – 95% 

юнаків); 

- зниження продуктивності праці (на 4 – 5% після помірної випивки, на  

15 – 30% після вживання надмірної кількості алкоголю, збільшення кількості 

прогулів тощо); 

- супроводження вживання алкоголю порушеннями норм моралі, 

хуліганством, злочинами тощо (у віці до 16 років почав пити кожний третій 

вбивця, кожний другий злодій і грабіжник) [94, с. 6 – 8]. 

Крім того, на окрему увагу заслуговують наведені в додатках зазначеної 

праці переліки: художніх, документальних, науково-популярних і 

мультиплікаційних фільмів для боротьби з пияцтвом; репродукцій, які можна 

використовувати в антиалкогольних бесідах; творів драматургії, що будуть 

корисними під час проведення антиалкогольної пропаганди [93, с. 168 – 173]. 
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Спираючись на зміст доповіді дослідницької групи Всесвітньої 

організації охорони здоров’я „Молодь і наркотики” (1974 р.), І. Ураков 

охарактеризував мотиви звернення до наркотиків: задоволення цікавості щодо 

дії наркотичного чи іншого дурманного засобу; наслідування (відчуття 

приналежності до групи); незалежність від певних вимог (наприклад, вимог 

батьків, викладачів) тощо. Цікавими і водночас сумними є відомості ученого 

про безпосередній зв’язок наркоманії й злочинності (зберігання, крадіжки, 

виготовлення, ввезення наркотиків, розбої, вбивства та ін.) [163, с. 37]. Крім 

того, І. Ураков проаналізував доповнення, внесені в 1987 р. до Указу Президії 

Верховної Ради СРСР від 25 квітня 1974 р. „Про посилення боротьби з 

наркоманією”. Основною метою цих доповнень було звільнення від 

адміністративної й кримінальної відповідальності осіб, які добровільно здали 

наркотичні засоби, а також осіб, які добровільно звернулися до медичних 

закладів для отримання допомоги [163, с. 55].  

Особливості алкоголізму в підлітковому та юнацькому віці, пов’язані з 

фізіологічною й соціальною незрілістю, розглядав Д. Колесов. Корисним для 

нашого дослідження є його теза про те, що основним стимулом вивчення 

дослідниками проблеми зростання кількості вживання алкоголю 

неповнолітніми стало збільшення кількості правопорушень, що ними 

вчинялися. Це було пов’язано із тим, що більшість протиправних дій було 

скоєно ними в стані алкогольного сп’яніння. У результаті проведеного 

дослідження науковець виокремив основні мотиви вживання алкоголю 

неповнолітніми: бажання слідувати традиціям, позбутися нудьги, утвердження 

власного статусу в групі товаришів, наслідування, зняття напруги, „для 

хоробрості” тощо [67, с. 45]. 

Особливо значущою для нашої роботи в цьому напрямі стала праця 

науковців А. Личка та В. Битенського „Підліткова наркологія” – одна з перших 

на теренах СРСР, де ґрунтовно й вичерпно викладено основи діагностики, 

лікування та профілактики негативних явищ у підлітковому середовищі. Слід 

відмітити, що дослідники чітко розмежували захворювання на алкоголізм, 
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підліткову наркоманію, токсикоманію й адиктивну поведінку (зловживання 

цими ж засобами без залежності від них), зазначаючи при цьому, що 

синонімічне використання термінів „адикція” і „залежність” уносить певну 

плутанину в розуміння сутності цих понять [85, с. 24]. 

У посібнику обґрунтовано необхідність вживання саме виховних заходів 

у подоланні цього явища та виокремлено чинники ризику розвитку 

алкоголізму, наркоманії й токсикоманії за наявності адиктивної поведінки: 

соціальні (доступність речовини, вплив однолітків), психологічні (акцентуації 

характеру, прагнення до самоствердження), біологічні (спадковість, природа 

речовини, якою зловживають) [85, с. 26 – 27]. 

Фундаментальними для нашого дослідження стали праці Ц. Короленка 

[73 – 75], присвячені вивченню природи, механізмів розвитку, можливостей 

прогнозування та попередження адиктивної поведінки. У своїй книзі „Сім 

шляхів до катастрофи” науковець обґрунтував розвиток адиктивної поведінки 

прагненням психологічного й фізичного комфорту (відсутності негативних 

емоцій, високого рівня працездатності, психофізичного тонусу тощо), 

переконливо доводячи, що низька здатність деяких людей переносити труднощі 

призводить до появи в них адикцій, які виступають способом контролювання й 

усунення негативних переживань [75, с. 7 – 9]. Значущими для розуміння 

сутності досліджуваного поняття в цій праці є, по-перше, виокремлення 

загальної адиктивної ланки – прагнення до штучної зміни психічного стану, 

викликання суб’єктивно приємних емоцій, по-друге, положення про заміну 

міжособистісного спілкування на предметні сурогати, коли у адикта (особи з 

адиктивною поведінкою) відбувається встановлення емоційних відносин не з 

іншими людьми, а з неживими предметами. 

У результаті розгляду специфіки адиктивної поведінки в підлітковому 

віці, психолог Н. Максимова зазначила, що на відміну від дорослих, у яких 

алкоголізм чи наркоманія спочатку може розвиватися приховано, у підлітків 

відразу відбувається соціальна дезадаптація, яка потім підкріплюється 

вживанням психотропних речовин, тому ця проблема в підлітковому 
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середовищі є не наркологічною, а психолого-педагогічною, що не завжди 

враховується відповідальними за це дорослими. До чинників адиктивної 

поведінки дослідниця віднесла такі: вікові особливості, несприятливе 

мікросоціальне оточення, відхилення у вищій нервовій діяльності тощо  

[89, с. 53 – 55].  

Характеризуючи ступені тяжкості адиктивної поведінки, психолог 

О. Змановська зауважила, що вони можуть змінюватися „від практично 

нормальної поведінки до важких форм біологічної залежності” [61, с. 119]. 

Дослідниця розглянула концептуальні моделі вивчення адиктивної поведінки. 

Так, моральна модель пов’язується з духовною недосконалістю людини; модель 

хвороби ґрунтується на необхідності отримання адиктом спеціальної допомоги 

зі звільненням при цьому від відповідальності за виникнення хвороби; 

симптоматична модель вивчає досліджуване явище як окремі поведінкові 

„симптоми” або звички; психоаналітична модель розглядає адиктивну 

поведінку як один із проявів порушень особистісної динаміки; системно-

особистісна модель пов’язує досліджуване явище з негативними змінами в 

системі значущих відносин особистості; підвалинами біопсихосоціальної 

моделі є необхідність розгляду адиктивної поведінки в культурологічному, 

соціальному, правовому, психологічному, медико-біологічному аспектах  

[61, с. 122 – 125]. 

У праці Н. Залигіної розкрито погляди науковців різних галузей на 

проблему адиктивної поведінки. На переконання дослідниці, у психології до неї 

відносять випадки раннього зловживання психоактивними речовинами, які 

супроводжуються психічною залежністю, у соціології – початок вживання 

зазначених речовин із метою досягнення зміненого стану свідомості, у 

соціокультурному аспекті – наявність ціннісної установки, пов’язаної з їх 

вживанням у межах певної культури та пошук сенсу цих дій у молодіжній 

субкультурі. Характеризуючи психоактивні речовини та їх вплив на стан і 

особливості поведінки людей, дослідниця виокремила такі критерії оцінювання 

шкоди їх вживання: ступінь зміни свідомості, формування психологічної й 
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фізичної залежності, завдання шкоди фізичному й психічному здоров’ю; 

ступінь небезпеки для соціального оточення, рівень соціальної деградації 

особистості [59, с. 17].  

Вивчаючи соціальні проблеми наркоманії серед молоді, науковці Б. Левін 

і М. Левін наголосили на приналежності свого дослідження до соціології 

поведінки з відхиленнями і пов’язали наявні проблеми зі швидкими змінами в 

суспільстві. Результатом цих змін стає порушення узгодженості взаємодії 

особистості й соціальних інститутів, що призводить до соціальної дезадаптації 

та внутрішнього дискомфорту, і, як наслідок, – до „підвищення готовності 

вийти за межі норми, прийняти варіанти поведінки з відхиленнями” [78, с. 11]. 

Узагальнювальною за своїм характером стала праця „Алкоголізм: досвід 

психологічних досліджень в СРСР”, де розглянуто результати наукових 

розвідок, проведених в СРСР у період від 70-х рр. до кінця 80-х рр., щодо 

психологічних аспектів пияцтва й алкоголізму. Фундаментальними працями 

автори визначили такі: монографію Б. Братуся „Психологічний аналіз змін 

особистості за алкоголізму” [24], одним із ключових положень якої виступили 

різкі зміни в ієрархії потреб людини, коли переживання, які вона відчуває під 

час вживання алкоголю, стають не допоміжним засобом, а самоціллю, 

самостійною потребою; соціально-психологічне дослідження Л. Соболєвої 

[147], яке переслідувало мету підвищення ефективності боротьби з пияцтвом і 

алкоголізмом на конкретному промисловому підприємстві; а також монографію 

В. Бойка [18], у якій проведено соціально-психологічний аналіз діяльності 

громадських організацій, колективів, адміністрації, а також розроблено 

психологічні рекомендації для індивідуальної роботи з порушниками 

антиалкогольного законодавства.  

Особливо корисними для нашого дослідження в цих працях виявилися 

відомості про те, що в той час науковці вже дотримувалися думки: боротьба з 

алкоголізмом та іншими подібними негативними явищами має проводитися за 

межами самої сфери зловживання алкоголем [167]. 

Резюмуючи результати аналізу наукової літератури першого напряму, 
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зазначимо, що в досліджуваний період термін „адиктивна поведінка” почав 

активно використовуватися у вітчизняній літературі лише наприкінці 80-х – на 

початку 90-х рр. До того часу йому передувала низка понять, зміст яких 

частково чи повністю збігався із сутністю: „саморуйнівна поведінка”, 

„поведінка з відхиленнями”, „наркотизм”, „наркогенні звички” тощо. До 

чинників формування адиктивної поведінки науковці відносили: педагогічні 

(відсутність контролю з боку батьків, зустрічі свят із батьками, конфлікти в 

сім’ї, низький культурний та освітній рівень у родині, педагогічна занедбаність 

тощо), соціальні (доступність речовин, вплив однолітків тощо), психологічні 

(акцентуації характеру, прагнення до самоствердження тощо), біологічні 

(нездорова спадковість, природа речовини, якою зловживають, тощо). Крім 

того, важливим, на нашу думку, є те, що вже в досліджуваний період деякі 

автори акцентували увагу на адиктивній поведінці не як наркологічній, а як 

психолого-педагогічній проблемі, що передує захворюванню і пов’язана зі 

зловживанням наркотичними речовинами без залежності від них. 

Другим напрямом нашого аналізу стала наукова література, яка, по-

перше, розкриває різні аспекти соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки та соціально-педагогічної профілактики в цілому, по-

друге, виступає підґрунтям, що визначає зміст, форми та методи 

профілактичної роботи. 

Розглядаючи профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, 

А. Капська виокремила соціально-педагогічну роботу як одну з важливих 

складових цієї системи. Аналізуючи її надалі на прикладі діяльності центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, серед найпоширеніших форм 

роботи науковець виділила передусім масові форми роботи: акції, фестивалі, 

конкурси, вистави, лекторії, розробку та розповсюдження інформаційно-

рекламних листівок, виступи на радіо, телебаченні [153, с. 250 – 251]. 

У „Концепції превентивного виховання дітей і молоді” соціально-

педагогічна профілактика розглядається як перший рівень зазначеного виду 

виховання (первинна профілактика), а підґрунтям його виступають позитивна 
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педагогічна діяльність, спрямована на виявлення та виправлення 

несприятливих педагогічних, психологічних, інформаційних та інших чинників, 

що призводять до відхилень у соціальному та психологічному розвитку 

особистості [108, с. 237 – 238].  

Змістовним щодо розуміння сутності соціально-педагогічного 

запобігання адиктивної поведінки стала для нас система спрямувань соціально-

профілактичної діяльності, на які слід орієнтуватися при проведенні соціально-

педагогічної профілактики (О. Пилипенко): 

- координаційно-інформаційне спрямування, що полягає в наявності в 

соціального педагога вміння оперувати діагностико-прогностичною 

інформацією з проблеми, і, спираючись на ці знання, налагоджувати тісні 

зв’язки з усіма суб’єктами профілактичної дії; 

- загальнопрофілактичне спрямування, яке має на меті розповсюдження 

оздоровчо-профілактичних знань серед молоді та батьків, які теоретично в 

будь-який момент можуть опинитися жертвами негативного явища; 

- спеціально-профілактичне спрямування, що реалізується в проведенні 

цілеспрямованої, систематичної та диференційованої профілактико-

терапевтичної роботи з підлітками групи ризику, їхніми сім’ями та сім’ями 

адиктивного спрямування;  

- реадаптаційне спрямування, яке полягає в поверненні тимчасово 

втраченої пристосованості до певних умов діяльності й проведенні роботи з 

формування установки на ведення здорового способу життя та ціннісного до 

нього ставлення [114, с. 69 – 70]. 

Вітчизняний науковець В. Оржеховська у своєму посібнику 

„Превентивна педагогіка”, визначила детермінанти девіантної поведінки 

(недоліки сімейного виховання, недосконалість навчально-виховного процесу, 

безсистемність у взаємодії різних соціальних інститутів) та наголосила на 

необхідності акцентування уваги на попередженні та подоланні не лише явно 

виражених причин відхилень, а усієї системи факторів розвитку негативного 

явища. Крім того, дослідниця зауважила, що успішність профілактики 
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поведінки з відхиленнями від норми серед учнівської молоді безпосередньо 

пов’язана з педагогічною роботою щодо запобігання вживання учнями 

наркотичних речовин, яка може включати як традиційні засоби, так і засоби 

більш розширеного соціального досвіду: самовиховання, самовдосконалення, 

стимулювання, заняття для позбавлення учнів від нікотинової та алкогольної 

залежності тощо [108, с. 182 – 186]. 

Цікавою та змістовною для нас виявилася ще одна праця В. Оржеховської 

– „Позбавлення учнів від наркогенних звичок”, підвалиною якої є психолого-

педагогічна методика позбавлення від нікотинової й тютюнової залежності 

вченого-фізіолога Г. Шичка. Пропонований метод ґрунтується на впливі слова 

на підсвідомість, причому інформація добирається таким чином, щоб 

„максимально впливати на больові точки психіки”. Зміст та бажаний результат 

зазначеної методики можна проілюструвати такою схемою: отримання 

протинікотинової та протиалкогольної інформації (вплив на психіку) → 

письмові відповіді на запитання спеціальної анкети (аналіз та переосмислення 

своїх поглядів) → спрацьовування інстинкту самозбереження (сформованість 

негативного ставлення до свого „захоплення”) [106, с. 4]. 

У навчально-методичному посібнику „Профілактика негативних явищ 

серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД)” 

колектив авторів розглянув особливості організації зазначеної діяльності у 

вищих навчальних закладах. Для ефективного проведення первинної 

профілактики науковці звернули увагу на активізацію таких аспектів 

профілактичної діяльності: 

- об’єднання зусиль усіх, хто відповідає за виховання молодого покоління 

та їхній моральний розвиток: батьків, викладачів, психологів, лікарів, 

працівників правоохоронних органів та ін.; 

- результативна робота тих наркологів, на яких покладено 

відповідальність за просвітницьку роботу серед викладачів ВНЗ; 

- максимальна „наркологічна пильність” за студентами „групи ризику”; 

- створення у вишах, з одного боку, атмосфери нетерпимості відносно 
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можливої наркотизації, з іншого боку, атмосфери довіри, поваги між 

студентами та працівниками;  

- насичена позанавчальна виховна робота (лекції, цикли лекцій, бесіди, 

усні журнали, диспути, вечори й зустрічі із лікарями тощо); 

- систематичне вивчення особистості (регулярне, а не епізодичне, 

проведення спостережень, анкетувань, бесід); 

- уникнення в антинаркотичній пропагандистській діяльності інформації, 

що викликає підвищений інтерес і спонукає слухачів до експериментів з 

наркотиками [135]. 

Аналізуючи проблеми профілактики зловживання алкоголем і 

наркотиками, Н. Максимова у монографії „Соціально-психологічний аспект 

профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді” виокремила типові 

помилки антиалкогольної пропаганди з їх обґрунтуванням: невідповідність 

інформації віку, загальноосвітньому та культурному рівню слухачів; 

представлення образу алкоголіка чи наркомана як повністю деградованої 

людини, спустошеної фізично й емоційно (кожна людина вважає, що їй це не 

загрожує); перенасичення пропонованого матеріалу наслідками згубного 

впливу негативних явищ на здоров’я (більшість молодих людей живуть 

сьогоденням, не мають усвідомленої перспективи і не можуть правильно 

оцінити та врахувати інформацію про шкідливість адиктивної поведінки для 

здоров’я); ототожнення антиалкогольного (антинаркоманійного) виховання з 

його пропагандою (пропаганда є складовою частиною зазначеного виховання) 

[89, с. 119 – 120].  

Основні напрями профілактичної роботи дослідниця вбачає в 

превентивній освіті, психокорекційній роботі з підлітками „групи ризику”, 

психологічній допомозі дітям із сімей, де є особи з алкогольною залежністю, 

психологічній підтримці співзалежних (близьких та рідних особи із залежною 

поведінкою) та психокорекційній роботі з дорослими дітьми алкоголіків  

[89, с. 129 – 130]. 

Продовжуючи вивчення літератури з проблеми профілактики адиктивної 
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поведінки, звернемося до праці Л. Анісімова „Профілактика пияцтва, 

алкоголізму і наркоманії серед молоді”. Визначаючи профілактику як „цілісну 

систему комплексних державних і громадських, соціально-економічних і 

правових, медико-санітарних, психолого-педагогічних і психологічних 

заходів”, науковець зазначив, що відставання чи занепад однієї зі складових 

системи призводить до зменшення її результативності [9, с. 6]. У книзі 

відображено результати ґрунтовного аналізу правових засобів боротьби з 

пияцтвом і алкоголізмом: розглянуто адміністративні й кримінально-правові 

засоби, положення громадянського, сімейного, трудового права.   

Характеризуючи норми, спрямовані на попередження пияцтва серед 

підлітків і молоді, учений акцентував увагу на наявних недоліках, які сприяють 

формуванню у молодіжному середовищі негативних тенденцій: відсутність у 

шкільних програмах дисципліни, яка містила б основні відомості про шкоду 

алкоголю, недоліки сімейного виховання (алкогольні традиції, педагогічна 

неграмотність батьків, несумлінне ставлення правоохоронних органів до 

розгляду випадків пияцтва молодого покоління) [9, с. 35 – 37]. 

У рекомендаціях для вчителів „Про антиалкогольну пропаганду в системі 

освіти” [104] проаналізовано можливі форми та методи боротьби з пияцтвом: 

довірливі бесіди та наукові доповіді про фізіологічні й соціальні наслідки 

вживання алкоголю, залучення медичних працівників, активістів Товариства 

Червоного Хреста УРСР, працівників правоохоронних органів, стінна преса, 

включення до навчальних предметів інформаційного матеріалу цієї тематики, 

створення за допомогою батьківської громадськості непримиренного ставлення 

до будь-яких спроб залучення учнів до вживання алкоголю, активна діяльність 

секцій і гуртків тощо. Крім того, у праці наведено такі рекомендації для 

ректорів педагогічних інститутів і директорів педагогічних училищ:  

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення умов 

для насиченого дозвілля студентської молоді;  

- організація читання лекцій про виховання молодого покоління та про 

моральне обличчя вчителя-вихователя; 
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- проведення заходів з естетичного виховання; 

- створення із числа студентів і активістів Товариства Червоного Хреста 

лекторських груп для проведення бесід про шкідливість алкоголю серед учнів 

загальноосвітніх шкіл і населення; 

- активізація діяльності викладацьких колективів у напрямі 

індивідуальної роботи з окремими студентами, їхніми сім’ями, вивчення умов 

життя студентів тощо [104, с. 18]. 

О. Маюров розкрив значущість громадськості в боротьбі з пияцтвом, 

наголошуючи на доцільності взаємодії педагогів, працівників позашкільних 

закладів, громадськості за місцем проживання, родин і трудових колективів. 

Серед форм і методів послідовної антиалкогольної роботи науковець 

виокремив такі: місячники відповідної тематики із залученням закладів освіти, 

культури, охорони здоров’я, правоохоронних органів, комсомольських 

організацій, комісій із боротьби з пияцтвом, у справах неповнолітніх тощо; 

створення на підприємствах і в організаціях рад сприяння сім’ї та школі; 

функціонування громадських рад за місцем проживання; діяльність первинних 

організацій добровільного товариства боротьби за тверезість та педагогічних 

загонів тощо [93]. 

У науковому дослідженні А. Габіані висвітлено позитивний досвід 

боротьби з наркотизмом в Грузинській РСР, що полягав у створенні 

міжвідомчої комісії, до складу якої увійшли представники зацікавлених 

відомств, медики, соціологи, юристи. Головним завданням комісії було 

проведення першого в країні конкретно-соціологічного дослідження 

наркотизму, яке дозволило виявити основні соціально-демографічні 

характеристики обстежених (стать, вік, рівень освіти тощо), а також зібрати 

відомості про досліджувану проблему (час початку вживання наркотиків, 

мотиви першої спроби тощо). При цьому використовувалися нетрадиційні 

методи збору інформації (встановлення неформальних контактів із 

наркоманами, відвідування психіатричних лікарень тощо) [33, с. 10 – 11]. 

Підводячи підсумок за другим напрямом аналізу літератури, звернемо 
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увагу на те, що більшість науковців досліджуваного періоду наголошували на 

необхідності об’єднання зусиль різних соціальних інститутів, які відповідали за 

виховання молодого покоління, задля ефективної організації процесу 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської 

молоді. До основних форм і методів зазначеного процесу вони відносили як 

традиційні (лекторії, бесіди про фізіологічні та соціальні наслідки вживання 

алкоголю, залучення медичних працівників, розробку та розповсюдження 

інформаційно-рекламних листівок, виступи на радіо, телебаченні), так і більш 

розширеного соціального досвіду (самовиховання, самовдосконалення, 

стимулювання, психолого-педагогічні методики позбавлення від нікотинової й 

тютюнової залежності, створення у вишах, з одного боку, атмосфери 

нетерпимості щодо можливої наркотизації, з іншого боку, атмосфери довіри, 

поваги між студентами та працівниками тощо). 

Переходячи до третього напряму наукового пошуку, звернемося до 

досліджень, у яких студентство розглядалося як особлива соціальна група з 

притаманними їй відмінностями від інших груп молоді, а також висвітлено 

наявні негативні явища в студентському середовищі та ставлення до них самих 

студентів. 

У праці „Соціологія молоді” [35] поняття „молодь” розкрито з позицій 

міждисциплінарного підходу як велику соціальну демографічну групу, при 

цьому враховано відомості з історії, філософії, педагогіки, психології, 

політології та інших наук. Важливою для дослідження стала теза про те, що 

молодь як специфічна соціальна група характеризується насамперед віковими 

межами та певним місцем, яке вона посідає в соціальній структурі суспільства, 

особливостями соціального становлення й розвитку. Це дозволяє молоді 

вирізнятися з-поміж інших соціальних і вікових груп, а також брати участь у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства.  

У монографії „Спосіб життя радянської молоді: тенденції, проблеми, 

перспективи” В. Бовкун розкрив основні риси способу життя різних груп 

молоді: учнів старших класів неповної середньої й середньої загальноосвітньої 



 
31 

школи, учнів професійно-технічних училищ, студентської молоді, робочої 

молоді, сільської молоді, молодої інтелігенції. Характеризуючи студентську 

молодь як групу, що об’єднує представників усіх соціальних верств 

суспільства, науковець звернув увагу на „перехідність” її стану з попередньої 

соціальної групи в студентство, із студентства – до інтелігенції. Дослідження 

охопило всі сфери життєдіяльності студентів та докладно висвітлило позитивні 

й негативні сторони навчального процесу та позанавчальної діяльності у вищій 

школі [17]. 

Аналізуючи студентство в соціальній структурі розвиненого 

соціалістичного суспільства в соціологічному нарисі „Радянське студентство”, 

дослідниця Л. Рубіна зазначила, що в наявній науковій літературі не існує 

єдиного погляду щодо статусу цієї групи молоді, яку часто визначають по-

різному: „соціально-демографічна група”, „соціально-професійна група”, 

„самостійна соціальна група”, „прошарок інтелігенції”, „прошарок” (це 

пов’язано, по-перше, із розглядом студентства як частини усієї молоді, по-

друге, із власними формами організації життя й участі в суспільно-корисній 

праці, по-третє, з її спрямуванням на включення після закінчення вишу до рядів 

інтелігенції) [138]. 

Із метою вивчення особливостей способу життя студентської молоді в 

зазначеній праці проаналізовано відмінності в життєдіяльності студентів та 

інших груп молоді, виявлено напрями змін у способі життя в процесі 

становлення молодого спеціаліста, розкрито характерні риси діяльності різних 

груп студентів, що допоможуть їм у подальшому поповнити ряди інтелігенції, 

показано, як на діяльності цієї категорії молоді позначаються складні процеси, 

що відбуваються в державі [138]. 

У праці „Студент і його діяльність” (за ред. Г. Давидюка) студентство, з 

одного боку, проаналізовано як особлива соціальна група, з іншого боку – як 

частина інтелігенції. Однак такий розподіл є умовним (оскільки час навчання у 

виші є тимчасовим), і тому далі сформульовано основні ознаки, які 

характеризують саме цю соціально-демографічну групу молоді, а саме: 
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спільний вид діяльності (пізнавальна, навчальна, наукова, за допомогою яких 

реалізується заключний етап формування готовності до професійної праці), 

участь у суспільно-політичній діяльності (наявність відносно самостійних 

центрів управління суспільно-політичною діяльністю), специфічна організація 

студентського самоврядування (прийняття самостійних рішень у межах 

наданих їм прав; перелік питань, що входить до їхньої компетенції та 

значущість рішень, що ними ухвалюються, є значно ширшими, у порівнянні зі 

шкільним самоврядуванням), специфічна субкультура (високий рівень 

інтелектуального потенціалу, пізнавальної й суспільно-політичної активності, 

високі темпи соціального утвердження, групова солідарність, особливе почуття 

поваги до професури, збільшення можливостей самоосвіти, зміни в організації 

життєдіяльності тощо), місце студентства в структурі населення (віднесення 

студентської молоді як особливої групи за віковими характеристиками та за 

своїми соціальними функціями до молоді, що навчається) [159, с. 5 – 13]. 

Цікавою для нашого дослідження виявилася монографія колективу 

вітчизняних авторів „Соціальний вигляд молоді (на матеріалах Української 

РСР)”, у якій наведено результати комплексного соціологічного дослідження 

соціальних проблем навчальної, трудової, суспільно-політичної, дозвіллєвої та 

духовної активності молоді Української РСР. Так, за даними опитування 

„Відношення молоді до боротьби з негативними явищами” на запитання „Як Ви 

уявляєте свою роль у боротьбі з негативними явищами?” розподіл відповідей 

студентів виглядає таким чином: „беру участь” (15,5%), „хотів би брати участь” 

(42,9%), „особисто не беру участь і не хочу цього робити, але підтримую дії 

щодо боротьбі із ними” (21,9%), „не моя це справа, для цього є відповідні 

органи” (2,3%), „вважаю марними спроби боротися з такими явищами” (1,4%), 

„важко відповісти” (16,0%). Очевидною є активна позиція більшості 

студентської молоді, тому важливим завданням держави було сприяти 

реалізації її власного потенціалу та поступовому залученню до розглянутої 

діяльності менш активної частини молоді [152, с. 105 – 106]. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на цікавий факт, висвітлений у 
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праці „Виховний процес у вищій школі: його ефективність. Соціологічний 

аспект”. Характеризуючи ставлення студентів до різних якостей особистості і їх 

розповсюдженість (чесність, вірність, колективізм, чуйність, скромність тощо), 

автори відмітили недооцінку студентами вольових якостей – у ієрархії якостей 

вони посіли одне з останніх місць. Це, безумовно, є свідченням психологічної 

неорієнтованості студентської молоді на подолання труднощів, на розвиток 

соціальної активності та виступає передумовою наслідування нею негативних 

тенденцій у суспільстві [32, с. 27]. 

На переконання Б. Левіна, вживання в студентські роки спиртних напоїв, 

з одного боку, є продовженням алкоголізації, що розпочалася ще в шкільні 

роки, з іншого боку, стає основою для подальшого вживання цієї речовини. У 

дослідженні наведено емпіричні відомості про масштаби й інтенсивність 

вживання алкоголю в студентському середовищі. Серед запитань, на які 

пропонувалося відповісти студентам були такі: „У якому віці Ви вперше 

спробували спиртне?” (роки опитування – 1977 р., 1985 р.), „Як часто Ви 

особисто вживаєте спиртні напої?” (1985 р.), „Коли Ви востаннє вживали 

алкогольні напої?” (1985 р.), „Чи траплявся такий випадок, коли ви сп’яніли?” 

(1985 р.), „У якому віці Ви вперше сп’яніли?” (1985 р.), „Із ким найчастіше Ви 

вживаєте спиртні напої?” (1985 р.) тощо.  

Результати досліджень встановили негативне ставлення більшості 

опитуваних до пияцтва (у 71,6% юнаків і у 88,4% дівчат поширення пияцтва 

викликало занепокоєння) та не виявили існування груп, які регулярно 

зловживають алкоголем. Однак отримані матеріали також були підтвердженням 

того, що все міцнішою в студентському середовищі ставала позиція 

позитивного ставлення до алкоголю (на запитання про найбільш перспективні 

шляхи боротьби з пияцтвом 15% юнаків і 12,1% дівчат визнали боротьбу за 

всезагальну тверезість, 68,2% юнаків і 77,7% – виховання культури помірного 

вживання, 13,9% і 8,3% – „подолати пияцтво навряд чи можливо”)  

[79, с. 79 – 89].  

У праці „Радянське студентство: соціологічний нарис” також наведено 
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результати опитування молоді. Відповідаючи на запитання про наявні негативні 

явища в студентському середовищі (із якими вони безпосередньо стикаються), 

респонденти сформували таку загальну картину: 73,5% – несумлінне ставлення 

до навчання, 64,1% – байдужість, 54,8% – споживацьке ставлення до життя, 

41,3% – вживання спиртних напоїв і пияцтво, 34,8% – порушення громадського 

порядку, 13,5% – наркоманія й токсикоманія тощо. Основні причини 

розповсюдження найбільш небезпечних негативних явищ студенти вбачали в 

низькому рівні сімейного виховання, несформованості моральних принципів, 

порушенні єдності слова і діла тощо [83, с. 113 – 114]. Особливу увагу в 

дослідженні приділено формуванню активної життєвої позиції молодих людей, 

основними критеріями якої виступили: єдність думки, слова і діла, ступінь 

прояву соціальної активності особистості, рівень розвитку соціальної 

відповідальності, відповідність цілей і засобів діяльності соціальній значущості 

її результату [83, c. 116]. 

Розкриваючи особливості організаційно-управлінської діяльності й 

поведінки студентів, автори монографії „Молодь України: очікування, 

орієнтації, поведінка” констатували факт існування значних розбіжностей між 

здатністю студентів бачити наявні недоліки у власному колективі і прагненням 

зробити щось для їх усунення. Так, установлено, що для 25% опитаних 

студентів наявні недоліки є очевидними, але лише 14% беруть активну участь у 

їх виправленні, що так само виступило підтвердженням низького рівня 

ініціативності студентів у сфері організаційно-управлінської діяльності, 

причину чого автори праці пов’язали з наявною в суспільстві тенденцією 

розглядати молодь як „пасивний об’єкт виховних впливів”. Відтак велике 

значення в подоланні цієї ситуації, на переконання науковців, мав розвиток 

студентського самоврядування [97, с. 69 – 70]. 

Особливо значущою стала для нашого дослідження монографія 

В. Штифурак „Соціально-педагогічні основи виховної роботи зі студентською 

молоддю”. Дослідниця визначила детермінанти несприятливих соціально-

педагогічних чинників у студентському середовищі (обмеженість мотиваційно-
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ціннісної сфери особистості, психотравматизація, вікові психологічні 

особливості тощо), окреслила концептуальні засади превентивної роботи у ВНЗ 

[173]. 

Завершуючи аналіз літератури в межах третього напряму, зауважимо, 

що в досліджуваний період студентська молодь розглядалася як велика 

соціальна демографічна група з притаманними їй особливостями та 

відмінностями від інших груп молоді (місце, яке вона посідала в соціальній 

структурі суспільства, наявність у ній представників усіх соціальних верств 

населення, спрямування на включення в майбутньому до рядів інтелігенції 

тощо). З останньою особливістю, на яку звертали увагу майже всі дослідники 

студентської молоді, можна пов’язати низьку поширеність негативних явищ у 

студентському середовищі досліджуваного періоду. Утім, дослідження другої 

половини ХХ ст. все ж таки свідчать про наявність в цій групі молоді таких 

антисуспільних проявів, як уживання спиртних напоїв, наркоманію і 

токсикоманію, порушення громадського порядку тощо. 

Значний інтерес становили для нас дисертаційні роботи сучасності, у 

яких розкривалися питання, суміжні з нашою темою, що складають четвертий 

напрям дослідження. Їх аналіз дав можливість визначити, які з аспектів ще не 

висвітлено у вітчизняних наукових дослідженнях, а також виявився корисним 

для нас під час узагальнення наявного досвіду з виучуваної проблеми. 

Розглянуті дисертаційні роботи ми умовно розділили на дві групи, до 

першої з яких віднесли дисертації, у яких вивчалися різні аспекти 

досліджуваної проблеми, до другої – праці, предметом котрих були негативні 

явища, суміжні з адиктивною поведінкою, що існували в молодіжному 

середовищі в другій половині ХХ століття. 

Переходячи до розгляду першої групи дисертацій, звернемося до 

значущої для нашого дослідження дисертаційної роботи Л. Штефан 

„Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні  

(20 – 90-ті рр. ХХ ст.)” [172], яку можна віднести до кожної з виокремлених 

нами груп, оскільки в ній висвітлено сутність соціально-педагогічної роботи з 
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дітьми, схильними до вживання алкоголю й наркотиків, проаналізовано 

ефективні форми та методи соціально-педагогічної роботи з різними 

категоріями дитячого населення на різних етапах розвитку соціально-

педагогічної теорії, два з яких є становлять особливий інтерес для нашого 

дослідження (третій етап – друга половина 50-х – перша половина 80-х рр. 

ХХ ст., четвертий етап – друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.).  

Характеризуючи ці два етапи, дослідниця зазначила, що в період із другої 

половини 50-х рр. до першої половини 80-х рр. ХХ ст. до питання виховання 

дітей, схильних до вживання наркотиків, науковці зверталися нечасто (як 

наслідок офіційного припинення пошуків науковців із питань вивчення 

соціально-педагогічної теорії й практики у період з другої половини 30-х рр. до 

першої половини 50-х рр. ХХ ст.), натомість наступний етап (друга половина 

80-х – 90-ті рр. ХХ ст.) характеризувався підвищенням інтересу до проблем 

організації соціально-педагогічної діяльності з дітьми, схильними до вживання 

алкоголю та наркогенних речовин [172, с. 300 – 301]. 

Оптимальними методами соціально-педагогічного впливу за 

профілактично-пояснювальним напрямом діяльності соціального педагога, на 

переконання вченої, були бесіда, переконання, роз’яснення тощо. Аналізуючи 

форми соціально-педагогічної діяльності, Л. Штефан указала, що в роботі з 

неповнолітніми, схильними до вживання алкоголю, наркотиків, скоєння 

злочинів тощо, індивідуальна робота, у порівняння з колективною і груповою 

формами, використовувалася частіше [172, с. 350 – 356]. До оригінальних форм 

індивідуальної та колективної соціально-педагогічної допомоги в 

досліджуваний період у роботі віднесено: індивідуальне шефство офіційних 

органів внутрішніх справ, студентів ВНЗ, підприємств, колгоспів над 

підлітками-правопорушниками, „Телефон Довіри”; кабінети „Довіри”, „годину 

класного керівника”, організацію різноманітних комплексів (соціально-

педагогічних, культурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих та деяких 

інших) тощо [172, с. 360 – 364]. 

У дисертаційній роботі вітчизняного науковця І. Звєрєвої проведено 



 
37 

аналіз „Програми діяльності Центрів соціальних служб для молоді щодо 

профілактики наркотизації у молодіжному середовищі”. Основною метою 

зазначеного документа було ініціювання впровадження системи профілактики 

наркотизації за допомогою центрів соціальних служб для молоді. Одним із 

системних компонентів Програми була соціально-педагогічна профілактика, 

зміст якої складали формування установок на життя без наркотиків, 

превентивна робота з проблем пияцтва, алкоголізму, вживання тютюну серед 

неповнолітніх і молоді [60, с. 236, 241 – 242]. 

На думку дослідниці, для покращення ситуації в молодіжному 

середовищі необхідним було виконання таких умов: „цілеспрямована державна 

молодіжна політика, з урахуванням прагнень молоді до соціально-активного й 

здорового способу життя; підтримування розбудови системи соціальних служб 

для молоді й створення умов для використання ефективних форм і методів 

профілактики наркотизації у системі соціальних служб для молоді; здійснення 

контролю й заходів щодо запобігання поширенню наркотизації з 

використанням усіх можливих форм профілактичної роботи” [60, с. 240 – 241]. 

Особливий інтерес становила для нас також робота Г. Золотової, яка 

провела теоретичне узагальнення та практичне розв’язання наукової проблеми 

профілактики адиктивної поведінки студентів навчальних закладів І – ІІ рівня 

акредитації. Для цього науковець розробила, обґрунтувала та впровадила 

систему соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки у виховний 

процес зазначених навчальних закладів [62]. 

У дисертації Н. Литвинової „Соціально-педагогічна профілактика 

вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику” розроблено та 

впроваджено в практику профілактичної роботи загальноосвітньої школи 

систему соціально-педагогічної профілактики вживання наркотичних речовин 

підлітками групи ризику, яка дозволила підвищити у неповнолітніх 

особистісний і соціальний імунітет до негативного впливу наркогенної 

інформації  та стимулювала їхню активність у протидії негативним факторам  

мікросередовища (вплив неформальних угруповань, дисфункціональність сім’ї 
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тощо) [84]. 

Досліджуючи педагогічні аспекти профілактики адиктивної поведінки, 

Н. Пихтіна розробила та експериментально перевірила систему роботи з 

формування готовності до профілактики адиктивної поведінки учнів у процесі 

вивчення дисциплін педагогічного циклу, а також подала рекомендації для 

підготовки студентів до проведення профілактичної роботи [115]. 

Перейдемо до розгляду другої групи дисертацій. Насамперед нас у ній 

цікавили особливості другої половини ХХ ст., а також виокремлення цінного 

матеріалу в аспекті досліджуваного проміжку часу. 

Звертаючись до дисертаційної роботи І. Звєрєвої, розглянемо описані в 

ній етапи розвитку практики соціальної роботи. Для першого етапу – 60-х рр. – 

характерними були такі тенденції: нагромадження емпіричного досвіду, поява 

фахівців, діяльність яких спрямовувалася на організацію соціально-

педагогічної роботи в суспільстві (організатор позакласної роботи та 

позашкiльної роботи школи, педагог-організатор комунальної служби, 

вихователь кімнати школяра в будинку, керівник підліткового клубу тощо). 

Під час другого етапу – 70 – 80-х рр. – у активній фазі було створення 

мережі різноманітних комплексів: соцiально-педагогiчних, фiзкультурно-

оздоровчих тощо. Однак повноцінний їх розвиток у той час стримували 

організаційна, кадрова, фінансово-ресурсна незабезпеченість. До того ж у ці 

роки функції соціальної роботи були розподілені між закладами освіти, 

охорони здоров’я, соціального забезпечення, що, з одного боку, заважало 

розвитку в країні соціальної роботи як самостійної професії, а з іншого боку, – 

накладало додаткові обов’язки на працівників названих закладів. Ці та багато 

інших чинників сприяли виведенню соціальної роботи на державний рівень. 

Для третього етапу – 90-ті рр. – притаманне введення нових посад 

,,соціальний педагог” та ,,соціальний працівник”, нової спеціальності 

педагогічної галузі ,,соціальна педагогіка”, створення Всесоюзної 

міжреспубліканської асоціації соціальних педагогів i працівників, активізація 

процесу становлення системи соціальних служб [60, с.180 – 182].   
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У дисертаційній роботі О. Сердюка „Наркотизм як соціальне явище: його 

тенденції та напрямки профілактики” проаналізовано динаміку наркотизму в 

Україні (50 – 90 рр. ХХ ст.), результатом чого стало виокремлення трьох фаз 

його поширення: „латентна” (1959 – 1969 рр.) – низький рівень вживання 

наркотиків; „латентне зростання” (1969 – 1989 рр.) – зростання наркотизму та 

наркотичної злочинності, створення самостійної наркологічної служби; 

„актуальне зростання” (1989 – 1999 рр.) – інтенсивне зростання наркотизму та 

наркотичної злочинності, які супроводжувалися активним проникненням 

субкультури наркотизму в молодіжне середовище, формування спеціалізованих 

органів і служб, діяльність яких була спрямована на протидію поширенню 

наркотизму, його профілактику та лікування [142, с.80 – 81].  

Предметом дослідження Н. Клішевич були зміст і форми соціально-

педагогічної роботи з підлітками із делінквентною поведінкою в Україні у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. У роботі зауважено, що в  

50 – 70-х рр. ХХ ст. (етап актуалізації) організація роботи зі „складними” 

підлітками спрямовувалася переважно на попередження важковиховуваності. 

Уся система тогочасної народної освіти була орієнтована на підвищення рівня 

ідейно-виховної роботи, формування дисциплінованості. Поведінка підлітків у 

цей період залежала не лише від якості організації навчального процесу, а й від 

організації позакласної роботи, діяльності комсомольських організацій тощо.  

Для 80-х – середини 90-х рр. ХХ ст. (етап інституціалізації) характерними 

були розгортання роботи з підлітками за місцем проживання, створення 

розгалуженої системи різноманітних комплексів (соціально-педагогічних, 

фізкультурно-оздоровчих) та нових соціальних інститутів (притулків для 

неповнолітніх, соціальних служб для молоді, дитячих громадських та 

неурядових організацій). Середина 90-х рр. ХХ – початок ХХІ ст. (етап 

технологізації) відзначався ухваленням низки нормативних правових 

документів про соціально-педагогічну роботу з дітьми та молоддю, розробкою 

та впровадженням профілактичних, реабілітаційних, психолого-терапевтичних 

технологій роботи з підлітками з делінквентною поведінкою, уведенням посади 
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соціального педагога та соціального працівника в різних соціальних інститутах 

тощо [66, с. 65, 78]. 

Вивчаючи профілактику девіантної поведінки учнів основної школи 

України в другій половині ХХ ст., О. Юшко виділив два етапи розвитку 

наукових поглядів на цю проблему: І етап – 50-ті – перша половина 80-х рр. ХХ 

століття; ІІ етап – друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ століття. На першому 

етапі автор акцентував увагу на існуванні чітко визначеної мети (попередження 

асоціальної, антигромадської поведінки учнів) та провідних завданнях 

профілактичної діяльності. Значне місце тоді посідала розробка принципів 

гуманізму, довіри, поєднання поваги з вимогливістю, виховання в діяльності, 

єдності виховання та самовиховання, ідейності виховання, співробітництва 

тощо. На цьому етапі науковці визначили основні шляхи профілактики 

девіантної поведінки учнів, а саме: орієнтування учнів на здоровий спосіб 

життя, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, 

здійснення правової та гігієнічної освіти школярів, формування позитивних 

моральних якостей і звичок, організація трудової діяльності тощо. 

Другий етап характеризувався розширенням завдань профілактичної 

діяльності з учнями, схильними до прояву девіантної поведінки (максимальне 

завантаження важковиховуваних дітей у школі та поза нею, забезпечення 

змістовного дозвілля підлітків у вечірній час і вихідні дні, організація 

постійного лекторію з правознавства тощо). На цьому етапі, на відміну від 

попереднього, уже масово використовувався метод заохочення, особливо для 

роботи з „важкими” підлітками [177, с. 112 – 114]. 

У дисертаційній роботі В. Лазаренко „Наркоситуація в Україні і девіантна 

поведінка молоді” [77, с. 98] виділено характерні періоди розвитку наркоманії в 

Україні, починаючи з 80-х рр.: 

– 1982 – 1985 рр. – збільшення темпів зростання та чисельності 

наркоманів; 

 – 1986 – 1990 рр. – зниження темпів зростання наркоманії; 

 – 1990 – 1996 рр. – епідемічний характер поширення наркоманії; 
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 – з 1997 р. до 2003 р. – деяке зниження темпів зростання, ознаки початку 

стабілізації ситуації. 

Разом із тим у праці наведено причини поширення наркоманії в 

молодіжному середовищі в залежності від регіону проживання, серед яких за 

значущістю для молоді України дослідниця виокремила такі: невміння 

розпоряджатися вільним часом, втрата орієнтирів, вплив друзів, знайомих, 

пошук нових відчуттів, особисті проблеми. Для молоді 19 – 24 років основними 

причинами прилучення до наркотичних речовин були такі: вплив знайомих 

(36,7 %), невміння розпоряджатися вільним часом (40,2 %), спроба 

абстрагуватися від особистих проблем (36,1 %). Для студентів і учнів 

основними причинами поширення наркотиків стали спроби забути особисті 

проблеми (51,6 %), пошук нових відчуттів (33,7 %), вплив знайомих (34,3 %) 

[77, с. 110 – 112]. 

У дослідженні „Проблема формування здорового способу життя 

старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття)” 

Т. Єрмакова виділила основні напрями формування здорового способу життя в 

другій половині ХХ ст.: формування здорового способу життя старшокласників 

у навчальній діяльності (у процесі вивчення обов’язкових предметів 

оздоровчого спрямування та факультативних курсів), формування здорового 

способу життя старшокласників у виховній роботі (позакласній і позашкільній 

діяльності), взаємодія школи та сім’ї у формуванні здорового способу життя 

старшокласників [58]. Крім того, ця робота була для нас цікавою з огляду на 

подібність її побудови до структури нашої роботи. У цій праці досить докладно 

розглянуто форми, методи, засоби формування здорового способу життя 

старшокласників в другій половині ХХ ст. та наведено шляхи творчого 

використання досвіду досліджуваного періоду на сучасному етапі розвитку. 

Аналіз дисертаційних робіт сучасності підтвердив, що обрана проблема 

не була предметом окремого дослідження, тоді як часткові її аспекти 

досліджувалися в багатьох роботах, що дозволило нам виокремити цікаві для 

нашої роботи матеріали й узагальнити наявний досвід. 
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Ураховуючи те, що наше дослідження є історико-педагогічним, вважаємо 

за необхідне увести в ньому періодизацію, яка сприятиме логічній 

систематизації історичного матеріалу та більш повному висвітленню явищ, 

притаманних певному періоду. 

Проблемою періодизації в історії педагогіки переймалися науковці як 

радянських часів (М. Грищенко, М. Гриценко, О. Дзеверін, В. Чепелєв та ін.), 

так і сучасності (Л. Березівська, Я. Бурлака, Н. Гупан, В. Кравець, Ю. Руденко, 

О. Сухомлинська та ін.), і, відповідно, спроб визначити певні періоди було 

багато, результатом чого виступають наявні періодизації історико-

педагогічного процесу. 

У нашій роботі, вивчаючи досвід соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ ст., 

зокрема державну молодіжну політику щодо цього питання, ми приділили 

значну увагу діяльності вищих органів влади. Провівши паралелі між 

політикою держави та найбільш поширеними періодизаціями в історико-

педагогічному дискурсі, вважаємо за доцільне дотримуватися періодизації 

педагогічної думки, запропонованої українською дослідницею 

О. Сухомлинською [161], оскільки вона досить повно обґрунтовує окремі етапи, 

акцентуючи при цьому увагу саме на українській педагогічній думці. 

Друга половина ХХ століття в періодизації О. Сухомлинської припадає на 

шостий (1920 – 1991 рр.) та сьомий періоди (починаючи з 1991 р.), де шостий 

період розбито на 4 етапи: 

1. 1920 – 1933 рр. – етап експериментування й новаторства. 

2. 1933 – 1958 рр. – українська педагогіка як складова ,,російсько-

радянської культури”. 

3. 1958 – 1985 рр. – українська педагогічна думка у змаганнях за 

демократичний розвиток. 

4. 1985 – 1991 рр. – становлення сучасного етапу розвитку української 

педагогічної думки в межах радянського дискурсу.  

Оскільки нижньою межею дослідження є 1956 рік, то інтерес для нас 
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становлять кінець другого, третій і четвертий етапи, на які ми будемо 

орієнтуватися в роботі як на етапи розвитку української національної 

педагогічної думки. Однак, враховуючи, що предметом нашого дослідження є 

теорія та практика організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді в другій половині ХХ століття, вважаємо за 

необхідне сформулювати власну періодизацію цього процесу, яка включатиме 

загальну характеристику заявлених етапів (провідні ознаки урядової молодіжної 

політики), а також особливості визначення науковцями завдань, форм і методів 

організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді України в досліджуваний період.  

Отже, враховуючи міркування, викладені вище, і основу нашої 

періодизації, проміжок часу з 1956 р. до 2000 р. ми поділяємо на такі етапи: 

1. 1956 – 1984 рр. – етап, початок якого характеризується створенням 

сприятливих умов для проведення виховної, культурно-масової, спортивно-

оздоровчої роботи з молоддю, формування всебічно розвиненої особистості, 

посилення боротьби з негативними явищами в суспільстві, реформування 

майже усіх галузей життя: освіти, культури, економіки тощо („хрущовська 

відлига”), – після чого відбувається перехід від лібералізації до консерватизму в 

усіх сферах життя країни. Навчально-виховний процес вітчизняних закладів 

освіти повністю підпорядковується вимогам марксистсько-ленінської теорії, 

популяризуються критика та самокритика, вплив трудового колективу, методи 

переконання тощо. 

Важливими законодавчими та нормативними документами зазначеного 

етапу, які прямо чи опосередковано впливали на процес профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді були такі: Закон СРСР ,,Про 

зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної 

освіти в СРСР” (1958 р.), постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР ,,Про 

посилення боротьби з пияцтвом і наведення порядку в торгівлі міцними 

спиртними напоями” (1958 р.), ,,Про заходи з подальшого покращення 

матеріальних і житлово-побутових умов студентів вищих і учнів середніх 
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спеціальних навчальних закладів” (1971 р.), ,,Про заходи з подальшого 

удосконалення вищої освіти в країні” (1972 р.), „Про заходи щодо посилення 

боротьби з курінням” (1980 р.), Указ Президії Верховної Ради СРСР ,,Про 

посилення відповідальності за хуліганство” (1966 р.), накази Міністерства 

охорони здоров’я СРСР ,,Про порядок зберігання, обліку, прописування, 

відпуск і застосування отруйних, наркотичних та сильнодіючих лікарських 

засобів” (1968 р.), „Про заходи щодо подальшого посилення боротьби проти 

пияцтва й алкоголізму” (1972 р.), „Про додаткові заходи щодо посилення 

боротьби з наркоманіями” (1976 р.), ,,Про заходи з усунення серйозних 

недоліків і подальшого посилення боротьби з наркоманіями, покращення 

обліку, зберігання, прописування і використання наркотичних лікарських 

засобів” (1982 р.) та ін.   

Водночас, незважаючи на несталість у суспільно-політичному житті 

країни цього періоду, науково-педагогічна література з проблеми соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки в зазначений проміжок часу 

містила лише поодинокі статті, у яких порушувалися окремі аспекти 

досліджуваної проблеми [172, c. 300].  

Серед основних завдань, на вирішення яких спрямовувалася діяльність 

державних структур у зазначений проміжок часу з проблеми, що розглядається, 

відзначимо: підвищення свідомості усього радянського народу, формування 

нової людини в дусі неухильного дотримання високих принципів 

комуністичної моралі; пропагування правової культури, здорового способу 

життя, організації змістовного дозвілля; активне залучення громадськості 

(поряд із адміністративними заходами) до боротьби з особами, що порушують 

правила соціалістичного гуртожитку тощо. 

Постановці проблеми соціально-педагогічної профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді в досліджуваний період сприяла також ґенеза 

форм і методів цього процесу, серед яких на означеному етапі (1956 – 1984 рр.) 

найбільш поширеними були такі: робота кураторів академічних груп, 

традиційні (культурно-масова, спортивно-оздоровча, науково-дослідна робота 
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тощо), індивідуальне шефство органів внутрішніх справ, лікувальних закладів, 

підприємств, колгоспів над студентами-правопорушниками, бесіди, лекції, 

доручення, привчання, педагогічна вимога, переключення, громадська думка, 

заохочення, змагання, покарання тощо. 

Суб’єктами соціальної роботи  на цьому та наступних етапах виступали 

працівники закладів освіти, органи охорони здоров’я та охорони порядку, 

батьки тощо. 

До слабких місць організації соціально-педагогічної профілактики на 

цьому етапі вважаємо доцільним віднести, по-перше, як вже зауважувалося 

вище, незначну кількість наукових досліджень із зазначеної проблеми; по-

друге, опікування цією проблемою переважно органами внутрішніх справ, 

охорони здоров’я, закладами освіти, що, з одного боку, заважало розвитку 

соціальної роботи в країні як самостійної професії, а з іншого боку, – накладало 

додаткові обов’язки на працівників названих закладів, по-третє, сприйняття в 

суспільстві молодої людини не як суб’єкта соціально-економічних, політичних 

і духовних перетворень, а як об’єкта впливу і виховання. 

2. 1985 – 1990 рр. – етап, на якому розпочинається процес „перебудови” 

основних сфер життя суспільства. Одним із головних завдань у цей проміжок 

часу було створення нового суспільства з ефективною економікою, 

сприятливими умовами для активного й творчого життя та діяльності людей, 

високими досягненнями в освіті, науці, культурі тощо. У ,,Основних напрямках 

економічного та соціального розвитку СРСР на 1986 – 1990 роки і на період до 

2000 року” в галузі охорони здоров’я ключовими були положення про 

підсилення її профілактичної спрямованості; у галузі фізкультури і спорту – 

про її розширення та покращення за місцем проживання, навчання; у галузі 

системи народної освіти – про підвищення морального й естетичного 

виховання молодого покоління. 

Протягом зазначеного періоду ухвалено укази Президії Верховної Ради 

СРСР ,,Про посилення боротьби з пияцтвом” (1985 р.), ,,Про заходи з 

покращення використання клубних закладів і спортивних споруд” (1985 р.), 
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Постанову Ради Міністрів СРСР „Про заходи щодо подолання пияцтва й 

алкоголізму, викорінення самогоноваріння” (1985 р.), Постанову Пленуму 

Верховного Суду СРСР ,,Про практику застосування судами законодавства, 

спрямованого на посилення боротьби з пияцтвом і алкоголізмом” (1985 р.), 

накази Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ СРСР 

,,Про профілактичний облік і спостереження за особами, у відношенні яких 

встановлено немедичне вживання наркотичних засобів” (1985 р.), ,,Про заходи 

з посилення боротьби з наркоманією серед неповнолітніх” (1986 р.), ,,Про 

покращення профілактики правопорушень серед неповнолітніх, які мають 

психічні розлади або страждають токсикоманіями” (1986 р.), ,,Про 

затвердження інструкції про порядок організації профілактичної роботи органів 

внутрішніх справ і охорони здоров’я з особами, які зловживають спиртними 

напоями, і направлення на примусове лікування хворих на хронічний 

алкоголізм” (1987 р.) та ін. 

Зазначений етап характеризується підвищенням інтересу серед науковців 

до питань організації соціально-педагогічної діяльності з молоддю, схильною 

до вживання алкоголю та наркотичних речовин, що було пов’язано насамперед 

із проведенням антиалкогольної кампанії і прийняттям Указу Президії 

Верховної Ради СРСР ,,Про посилення боротьби з пияцтвом” (,,сухий закон”, 

1985 р.), а також з ускладненням наркологічної ситуації в країні [172, с. 301].  

Наукова література цього проміжку часу (1985 – 1990 рр.) значно 

збагатилася працями дослідників різних галузей (Л. Анісімов, В. Барцалкіна, 

В. Бенюмов, В. Битенський, Ю. Бородкін, М. Буянов, А. Габіані, Б. Гузіков, 

С. Гурскі, Д. Колесов, Ц. Короленко, О. Костенко, Б. Левін, М. Левін, В. Личко, 

І. П’ятницька, І. Ураков та ін.), які основні завдання діяльності в цьому напрямі 

вбачали в пропагуванні правової культури, здорового способу життя; 

організації змістовного дозвілля; впровадженні ефективних форм і методів 

антиалкогольного й антинаркотичного виховання; широкому використанні 

різноманітних профілактичних заходів тощо.  

Форми та методи роботи цього етапу (1985 – 1990 рр.) частково 
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запозичені з попереднього етапу (культурно-масова, спортивно-оздоровча, 

науково-дослідна діяльність тощо), але були й такі, які свого активнішого 

поширення набули саме в цей період (різноманітні словесні методи виховного 

впливу: лекція, бесіда, консультація, довірлива розмова тощо, масове 

використання методу заохочення тощо). Крім того, до кiнця 80-х рокiв відбувся 

поступовий перехід вiд окремих елементiв передового досвiду соцiальної 

роботи до державного рiвня вирiшення проблеми [60, c. 182]. 

До недоліків в організації соціально-педагогічної профілактики на цьому 

етапі варто віднести неграмотне здійснення лекційно-пропагандистської 

роботи, яка тільки підвищувала інтерес та зміцнювала бажання спробувати 

наркогенні речовини; слабка організація діагностичної роботи, що мала 

сприяти виявленню причин дезадаптації, наявних труднощів у навчанні та 

спілкуванні; низький рівень підготовки викладачів та батьків для проведення 

первинної профілактичної роботи, що було пов’язано із приділенням 

недостатньої уваги проблемі, що розглядається, на попередньому етапі, тощо. 

3. 1991 – 2000 рр. – етап, коли Україна перестає бути частиною великої 

„країни рад”, а починає існувати як самостійна незалежна держава. Це, 

безумовно, спричинило реформування освіти, науки, охорони здоров’я та 

інших сфер життя. Значно підвищилася активність державних органів у напрямі 

удосконалення та оновлення наявних підходів до вирішення молодіжних 

проблем, про що свідчить велика кількість нормативних правових актів 

означеного напряму: Декларація ,,Про загальні засади державної молодіжної 

політики в Україні” (1992 р.), ,,Державна програма розвитку фізичної культури 

і спорту України” (1994 р.), ,,Комплексна цільова програма боротьби зі 

злочинністю на 1996 – 2000 роки” (1996 р.), ,,Концепція превентивного 

виховання дітей і молоді” (1998 р.), Постанова КМУ ,,Про затвердження 

Національної програми патріотичного виховання населення, формування 

здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад 

суспільства” (1999 р.) тощо. 

Також для цього проміжку часу характерною є активізація процесу 
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становлення системи соціальних служб, свідченням чого є ухвалення низки 

законодавчих документів про соціально-педагогічну роботу з дітьми та 

молоддю, введення нових посад „соціальний педагог”, „соціальний працівник” 

та ін. 

Проблема соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

продовжувала активно досліджуватися (В. Битенський, М. Галагузова, 

Д. Колесов, Ц. Короленко, Б. Левін, М. Левін, А. Личко, Н. Максимова, 

В. Оржеховська, О. Пилипенко, Н. Пихтіна та ін.), наповнюючись при цьому 

новим змістом, формами та методами. У зазначений період (1991 – 2000 рр.) 

більш чітко виокремилися чинники (соціальні, педагогічні, психологічні, 

біологічні тощо), котрі сприяли алкоголізації й наркотизації молоді та 

прищепленню їй навичок відповідального ставлення до власного здоров’я.  

Серед пріоритетних завдань, на вирішення яких були спрямовані зусилля 

навчальних закладів та інших соціальних інститутів на цьому етапі, можна 

відзначити: зміцнення фізичного й психічного здоров’я молоді шляхом 

впровадження комплексу медичних, психологічних та інших заходів; 

формування уміння протидіяти наркогенному й алкогольному впливу; 

виховання в молоді якостей громадянина, сім’янина; формування навичок 

виживання в умовах наявних негативних тенденцій у суспільстві 

досліджуваного періоду тощо [172, с. 302 – 303]. 

Серед форм і методів, які широко використовувалися в досліджуваний 

період (1991 – 2000 рр.), можна відзначити категорії загальної педагогіки, які 

відігравали провідну роль у первинній профілактиці адиктивної поведінки в 

студентському середовищі, а також методи, запозичені з інших людинознавчих 

наук (психоконсультаційна та психокорекційна робота, соціальна терапія 

тощо). Для вищих навчальних закладів, поряд із традиційними формами та 

методами, характерними для цього етапу були: активізація діяльності 

студентських соціологічних служб, відведення в нових навчальних планах 

значного обсягу годин, призначених для факультативів культурологічного, 

суспільствознавчого циклів та для організації заходів патріотичного виховання 
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студентів, популяризація народних традицій здорового способу життя тощо. 

До наявних труднощів, які існували на цьому етапі та впливали на 

розвиток проблеми, що розглядається, належали такі: загальні кризові явища в 

суспільстві, комерціалізація культури, скорочення кількості культурних 

закладів; активний розвиток нових видів послуг у сфері організації дозвілля: 

відкриття нічних клубів, казино; знецінення духовних цінностей, криза ідеалів; 

виникнення організованих злочинних груп, що займалися незаконним 

розповсюдженням та збутом наркотиків тощо.  

Отже, враховуючи особливості державного устрою, молодіжної політики 

країни, стану розробки проблеми профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді України в другій половині ХХ ст., можемо зробити такі 

висновки щодо виокремлених етапів цього процесу: 

- перший етап (1956 – 1984 рр.) – етап постановки проблеми соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України 

– характеризувався майже повною відсутністю досліджень із зазначеної 

проблеми, причина чого полягала у зведенні виховання й освіти молоді до 

прищеплення їй комуністичної моралі та визнання ,,кипучого життя нашого 

соціалістичного суспільства найкращою школою, найкращим вихователем, 

найкращою кузнею формування характеру радянської людини” [28, с. 263]; 

- другий етап (1985 – 1990 рр.) – етап активізації теорії та практики 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської 

молоді України – знаменувався підвищенням інтересу науковців до питань 

організації соціально-педагогічної діяльності з молоддю, схильною до 

вживання алкоголю та наркотичних речовин, що по праву можна вважати 

наслідком проведення антиалкогольної кампанії та прийняття Указу Президії 

Верховної Ради СРСР ,,Про посилення боротьби з пияцтвом” (,,сухий закон”). 

Дослідження науковців сприяли оновленню основних завдань діяльності в 

цьому напрямі, популяризації нових форм і методів аналізованої проблеми 

тощо; 

- третій етап (1991 – 2000 рр.) – етап реформування процесу соціально-
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педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України 

– супроводжувався підвищенням активності державних органів у напрямі 

удосконалення й оновлення наявних підходів до вирішення молодіжних 

проблем, активізацією процесу становлення системи соціальних служб, що 

було пов’язано із активним реформуванням сфер освіти, науки, охорони 

здоров’я в незалежній країні, оновленням завдань, на вирішення яких були 

спрямовані зусилля соціальних інститутів за напрямом дослідження, та 

активним використанням форм і методів як загальної педагогіки, так і інших 

наук, здатних позитивно впливати на процес профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді (психологія, медицина, антропологія тощо). 

Резюмуючи все вищезазначене стосовно розробки проблеми 

профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій 

половині ХХ століття, можемо зазначити, що досліджувана проблема складна 

та багатогранна, оскільки об’єднує в собі низку відносно самостійних наукових 

напрямів. Проведений аналіз дозволив виявити існування ґрунтовних 

досліджень окремих аспектів обраної проблеми (адиктивної поведінки, 

соціально-педагогічної профілактики негативних явищ в цілому, та в 

студентському середовищі зокрема, тощо) як другої половини ХХ ст., так і 

сучасності. Однак проблема досвіду соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ ст. у 

більшості праць вивчалася лише епізодично і не була предметом спеціального 

дослідження. 

Вивчивши стан розробки проблеми профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді України в другій половині ХХ століття, у подальшому 

вважаємо за необхідне розглянути дефініції основних понять обраної проблеми: 

,,адиктивна поведінка”, ,,соціально-педагогічна профілактика”, ,,студентська 

молодь”, – що дозволить сформувати понятійно-категоріальний апарат нашої 

роботи. Реалізації цього завдання буде присвячено другий підрозділ дисертації. 
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1.2. Теоретичний аналіз провідних понять дослідження 

 

Вивчивши праці вчених, присвячені профілактиці адиктивної поведінки 

студентської молоді України другої половини ХХ століття, ми розкрили стан 

дослідження проблеми, що є необхідною умовою для продовження роботи в 

обраному напрямі. Проте для побудови наукової теорії також доцільним є 

обґрунтування її понятійного апарату, аналіз наявних дефініцій основних 

понять та їх конкретизація з метою однозначності використання основних 

термінів у подальшому дослідженні. Саме висвітленню цих питань і буде 

присвячено підрозділ 1.2., узагальнено представлений у додатку Б 

дисертаційної роботи. 

Для дослідження поняття ,,адиктивна поведінка” спочатку визначимо 

термін ,,адикція” (англ. addiction – схильність до чогось, пагубна звичка). 

Відомий він був ще із часів стародавнього Риму й позначав рабську залежність 

від деякої непереборної влади [61, с. 118]. Із середини XVIІ ст. цей термін 

використовували, позначаючи наявність нездоланної звички, схильності, 

прагнення чи глибокої пристрасті до чогось. І лише наприкінці ХІХ ст. до 

змісту цього поняття увійшла залежність від наркотичних речовин, яка 

поступово стала його домінантною ознакою [40, с. 3]. 

У роботі ,,Підліткова наркологія” вчені медичної галузі А. Личко та 

В. Битенський зазначили, що термін ,,адикція” за своїм значенням 

прирівнюється до поняття залежності. Це проявляється в занепокоєнні з 

причини відсутності певної речовини чи неможливості зайнятися ,,улюбленим” 

видом діяльності, постійному пошуку об’єкта адикції та звиканні організму до 

нього. Для досягнення бажаного стану людина починає збільшувати кількість 

вживаної речовини та кількість часу на заняття певною діяльністю, з’являються 

фізичні та психічні порушення, що викликають напруженість, тривожність, 

безсоння. Усі спроби припинити цей процес залишаються марними [85, с. 24]. 

В ,,Енциклопедії для фахівців соціальної сфери” поняття адикції також 

ототожнено із залежністю, і розглядається як ,,прагнення покластися на когось 
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чи щось з метою отримання задоволення або адаптації, залежність від деяких 

предметів, речовин чи видів діяльності” [56, c.71]. Більшість об’єктів у нашому 

житті мають соціально прийняту функцію: їжа існує для нормального 

функціонування організму, гра – для отримання позитивних емоцій, розвитку 

інтелекту, робота – для можливості використовувати набуті знання, бути 

корисним у суспільстві, задовольняти власні матеріальні потреби, медикаменти 

– для лікування захворювань і т.д. І ми можемо з впевненістю стверджувати, що 

або постійно (їжа), або за певних обставин (медикаменти), людина перебуває в 

залежності від них. На жаль, не завжди всі ці об’єкти використовуються 

людиною за основним своїм призначенням, і, більше того, вона може 

поступово потрапити в залежність від них, що виражається в надмірній 

прихильності до чогось. 

Як зазначив засновник сучасної адиктології, учений-медик Ц. Короленко, 

предмети, які зазвичай використовують задля зручності, комфорту тощо, для 

адиктів стають більш значущими, набувають ,,одухотвореного” характеру 

(,,включаються в адиктивну ланку”). Відносини з ними стають інтимними, 

створюється відчуття емоційного комфорту, стабільності [73, с.10 – 11]. 

Поняття ,,адиктивна поведінка”, на наш погляд, є найбільш суперечливим 

і потребує певної конкретизації. Протиріччя у його визначенні пов’язані 

передусім з існуванням різних поглядів на трактування його сутності  

(додаток В).   

Так, О. Безпалько [14], В. Битенський [99], А. Гоголева [34], Г. Золотова 

[62], Н. Залигіна [59], А. Личко [85 – 86], Н. Максимова [87 – 89], О. Пилипенко 

[114] Н. Пихтіна [115], Н. Сергєєва [141] та ін. під адиктивною поведінкою 

розуміли зловживання певними речовинами чи видами активності без 

формування залежності від них; В. Міллер [178], О. Сізанов, І. Фурманов, 

В. Хриптович [166] наголосили на тому, що її результатом є психічна 

залежність; О. Змановська [61], Ц. Короленко та Т. Донських [75], Л. Леонова 

та Н. Бочкарьова [82], Г. Старшенбаум [157 – 158] та ін. цей вид поведінки 

розглядали як такий, що його завершальним етапом є формування психічної та 
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фізичної залежності. Відтак вважаємо за необхідне проаналізувати різні 

погляди та визначитися з підходом, що буде найбільш доцільним у нашому 

дослідженні. Спочатку розглянемо історію виникнення та еволюцію визначень 

цього поняття. 

Уперше термін ,,адиктивна поведінка” увів у обіг у 1984 р. 

американський психолог В. Міллер у роботі ,,Адиктивна поведінка: лікування 

алкоголізму, наркоманії, куріння та ожиріння”. Адиктивною поведінкою 

В. Міллер назвав зловживання різними речовинами (включаючи алкоголь і 

паління тютюну), що змінюють психічний стан, до того, як від них сформується 

фізична залежність [178]. У 1989 р. лікар-психотерапевт С. Кулаков це поняття 

почав розглядати й у випадках без індивідуальної психічної залежності. У 

1990 р. визначення було дещо розширене російськими вченими Ц. Короленком 

і Т. Донських, які пов’язали цей вид поведінки не лише з уживанням 

психоактивних речовин, а й з певними видами діяльності. Так, на думку 

науковців, ,,адиктивна поведінка виражається в прагненні до відходу від 

реальності шляхом зміни свого психічного стану за допомогою прийому деяких 

речовин або постійної фіксації уваги на певних предметах або активностях 

(видах діяльності), що супроводжується розвитком інтенсивних емоцій”  

[75, с. 5]. 

Аналіз наукових праць учених різних галузей дозволив зробити висновок, 

що багато авторів (О. Безпалько, В. Бочарова, А. Гоголева, Т. Донських, 

О. Змановська, Ц. Короленко, В. Менделевич та ін.) у своїх дослідженнях 

наголошували на необхідності розгляду адиктивної поведінки як типу 

девіантної поведінки [14; 34; 75; 95; 61; 82].   

Особливий інтерес, обумовлений можливістю більш точно зрозуміти 

сутність виучуваного явища, викликала робота ,,Психологія девіантної 

поведінки” російського вченого, спеціаліста в лікуванні алкогольної та 

наркологічної залежності В. Менделевича, який виділив п’ять типів девіантної 

поведінки в залежності від способу взаємодії індивіда з реальністю та 

порушення ним тих чи інших норм суспільства: адиктивна, делінквентна, 
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патохарактерологічна, психопатологічна та поведінка на базі гіперздібностей. 

Так, на думку науковця, за делінквентної поведінки спостерігається 

протиборство з реальністю, за патохарактерологічної й психопатологічної – 

хворобливе протистояння, за поведінки, пов’язаної з гіперздібностями – 

ігнорування реальності, а за адиктивної поведінки – відхід від реальності. У 

посібнику зверталася увага на те, що в межах психіатричного підходу девіантні 

форми поведінки розглядаються як преморбідні (предхворобливі) особливості 

особистості [95]. 

Науковці А. Личко та В. Битенський у своєму посібнику ,,Підліткова 

наркологія” визначили адиктивну поведінку як зловживання психоактивними 

речовинами, коли залежність від них ще відсутня. Своєю сутністю цей термін 

передбачає не хворобу, а порушення поведінки, яке не потребує медичного 

втручання, окрім випадків тяжкої гострої інтоксикації. Саме тому провідними 

за цього виду поведінки є не медичні, а виховні заходи [85]. 

Психолог Н. Максимова адиктивну поведінку окреслила як стан людини, 

що зловживає алкоголем чи іншими наркотичними (токсикоманічними) 

речовинами [88 – 89]. На переконання дослідниці, цей етап передує 

формуванню психічної та фізичної залежності від психоактивних речовин. 

До вивчення адиктивної поведінки у своїх працях неодноразово 

зверталися вітчизняні дослідники в галузі педагогіки. Так, Н. Пихтіна у 

дисертаційній роботі ,,Формування професійно-педагогічної готовності 

майбутнього вчителя до профілактики адиктивної поведінки” термін 

,,адиктивна поведінка” використала для означення ситуацій, пов’язаних не з 

хворобою, а з відхиленнями в поведінці під час зловживання наркогенними 

речовинами. Терміни ,,адиктивна поведінка”, ,,наркотизм”, ,,зловживання 

наркогенними речовинами” вона вважала однозначними і зауважила, що на 

цьому етапі доцільними є освітньо-виховні, а не медичні заходи [115, с.7].  

У дослідженні ,,Соціально-педагогічна профілактика адиктивної 

поведінки студентів (на прикладі навчальних закладів I – II рівня акредитації)” 

Г. Золотова визначила адиктивну поведінку ,,як вид порушення адаптації, для 
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якого притаманне прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни 

свого психічного стану завдяки прийому різноманітних психоактивних речовин 

чи постійній фіксації уваги на певних видах діяльності з метою розвитку та 

підтримання інтенсивних емоцій” [62, с. 37]. У дослідженні ,,Соціально-

педагогічні умови профілактики комп’ютерної адикції підлітків” Н. Сергєєва 

наголосила на тому, що адиктивна поведінка не є хворобою, а може бути 

визначена як негативна пристрасть, яка передує формуванню залежності. 

Результатом цього виду поведінки є існування людини у ,,власному” світі, 

відсутність бажання розв’язувати свої проблеми, відставання чи зупинка в 

особистісному розвитку, і нарешті, проявлення ознак деградації [141, с. 16]. 

Появі терміну ,,адиктивна поведінка” в розумінні ,,зловживання без 

залежності” передувала низка синонімічних понять. Так, В. Битенський [99], 

Д. Колесов [68], І. П’ятницька [137] такий вид зловживання визначали як 

,,наркотизм”, А. Личко [86] – ,,токсикоманічна поведінка”, І. Ураков [164] – 

,,епізодичне зловживання”, В. Оржеховська [106 – 107] – ,,наркогенні звички”. 

У роботах В. Битенського, Г. Золотової, А. Личка, Н. Пихтіної ці терміни 

вважалися синонімічними та для зручності автори взаємозамінювали їх [62; 86; 

99; 115]. 

Аналізуючи наукові джерела, присвячені дослідженню адиктивної 

поведінки як поведінкового відхилення, ми звернули увагу на той факт, що в 

роботі неодноразово звертаємося до літератури, у якій означена проблема 

розглядається для підлітків. Це ,,Наркоманії у підлітків” (В. Битенський, 

Б. Херсонський та ін.) [99], ,,Питання профілактики адиктивної поведінки в 

підлітковому віці” (Л. Леонова, Н. Бочкарьова) [82], ,,Підліткова наркологія” 

(А. Личко, В. Битенський) [85], ,,Соціально-психологічний аспект профілактики 

адиктивної поведінки підлітків та молоді” (Н. Максимова, C. Толстоухова) [89], 

,,Позбавлення учнів від наркогенних звичок” [106], ,,Соціально-педагогічні 

умови профілактики комп’ютерної адикції підлітків” (Н. Сергєєва) [141] та ін. 

Безумовно, підлітковому віку характерні певні особливості, а саме: ,,криза 

підліткового віку”, фізіолого-психологічні зміни, поведінкові реакції, 
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підліткова субкультура тощо, проте важливим та цікавим для нас є те, що і 

підлітки, і студенти виступають об’єктами педагогічного впливу, оскільки в цей 

час навчальна діяльність є домінантною. 

Учені-психологи І. Фурманов, О. Сізанов і В. Хриптович розглядали 

адиктивну поведінку як проміжний етап у процесі формування залежності,  

висунувши тезу про те, що результатом залежної поведінки є сформованість 

психологічної й фізіологічної залежності, а наслідком адиктивної – лише 

психологічна. Науковці наголосили на тому, що адиктивна поведінка 

з’являється на етапі, коли в людини фіксуються ранні випадки зловживання 

ПАР, наслідком яких є змінений стан свідомості та погіршення соціального 

функціонування без ознак фізіологічної залежності. У посібнику ,,Профілактика 

порушень поведінки в закладах освіти” вчені схематично зобразили місце 

адиктивної поведінки між етапом перших спроб та залежною поведінкою  

[166, с.13]. 

У роботі ,,Девіантологія: (Психологія поведінки, що відхиляється)”  

психолог О. Змановська як вид девіантної виділила залежну поведінку, а під 

залежністю розуміла ,,прагнення покластися на когось чи щось з метою 

отримання задоволення або адаптації” [136, c. 71]. Спираючись на таке 

визначення, дослідниця умовно виокремила нормальну та надмірну залежність, 

де остання призводила до появи залежної поведінки. Терміни ,,залежна 

поведінка” та ,,адиктивна поведінка” О. Змановська розглядала як синоніми, 

визначаючи їх як одну з форм девіантної поведінки особистості, пов’язану зі 

зловживанням чимось або кимось із метою саморегуляції чи адаптації. При 

цьому ступінь тяжкості адиктивної поведінки може змінюватися від практично 

нормальної поведінки до тяжких форм біологічної залежності, що 

супроводжуються вираженою соматичною та психічною патологією 

[61, с. 119]. 

До науковців, які розглядали психічну та фізичну залежність як один з 

етапів розвитку адиктивної поведінки, можна віднести Ц. Короленка та 

Т. Донських. У роботі ,,Сім шляхів до катастрофи: Деструктивна поведінка в 
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сучасному світі” автори досить детально описали основні етапи (,,вузли”) 

розвитку цього виду поведінки, що виявилися для нас дуже корисними та 

змістовними в розумінні сутності досліджуваного явища, проте два останні 

етапи характеризували вже хвору людину, яка потребувала насамперед не 

педагогічного, а медичного втручання. На думку дослідників, для того щоб 

запобігати появі останніх двох етапів, педагоги мали проводити такі 

профілактичні заходи, які орієнтували би молодь на ведення здорового способу 

життя чи зупиняли розвиток адиктивного процесу на перших етапах. 

Розглянемо докладніше етапи розвитку адиктивної поведінки за Ц. Короленком 

та Т. Донських: 

1. Початок відхилення або ,,точка кристалізації” – переживання людиною 

інтенсивної зміни психічного стану, пов’язане з усуненням негативної емоції 

чи, навпаки, появою підвищеного настрою, відчуття радості, ейфорії, ризику та 

хвилювання у зв’язку з певними діями, і фіксація у свідомості цього зв’язку. 

Інакше кажучи, на цьому етапі людина розуміє, що існує спосіб, за допомогою 

якого можна легко змінювати свій психічний стан, відходити від реальності, 

долаючи таким чином зовнішні та внутрішні проблеми. 

2. Адиктивний ритм – формування певної послідовності звернення до 

об’єктів адикції за виникнення ситуації фрустрації. На початку цього етапу 

адикти продовжують перебувати в нормальних міжособистісних стосунках, 

однак поступово частота звернень до адиктивних агентів збільшується і 

відносини з навколишніми відходять на другий план. 

3. Формування адиктивної поведінки як інтегральної частини особистості. 

На цьому етапі адиктивний ритм прискорюється та стає звичним типом 

реагування на ,,виклики” реального життя. Особливістю етапу є те, що ця 

інтегральна частина особистості стає складовою психіки, і навіть, якщо людина 

зуміла припинити адиктивний процес, то вона може в будь-який момент 

повернутися до нього чи звернутися до нового об’єкту адикції. Характерною 

для цього етапу є внутрішня боротьба між новою адиктивною особистістю та 

особистістю, яка була перед цим. 
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4. Повна домінація адиктивної поведінки – адиктивна частина 

особистості стає провідною в поведінці людини, визначає стиль її життя, 

стосунки з оточенням. Страх перед самотністю яскраво виражений на цьому 

етапі, проте здатність до нормального спілкування вже порушена чи втрачена.  

5. Катастрофа – руйнуються психіка та біологічні процеси в організмі 

людини, адиктивна реалізація вже не має тієї сили, яка була на початку, усе 

рідше відбуваються бажані зміни настрою, втрачено здатність до емоційного 

контакту з людьми. З’являються психологічна й фізична залежність, значно 

погіршуються економічне становище та стосунки з оточенням, збільшується 

ризик суїцидальної поведінки [73; 75]. 

Узагальнюючи результати наукових пошуків О. Змановської [61], 

Ц. Короленка [73; 75], Л. Леонової [82], Н. Максимової [87], О. Пилипенка 

[114], В. Хриптович [168] та ін., ми виокремили основні характеристики 

адиктивної особистості: 

–  наявність ілюзії вирішення проблем, адикту здається винайденим 

спосіб уникнення стресових станів, задоволення власних потреб, подолання 

психологічного та фізичного дискомфорту; 

–  прагнення передусім не до самого об’єкта адикції, а до можливості з 

його допомогою змінити психофізичний стан, подолати внутрішній чи 

зовнішній дискомфорт; 

–  здатність до перенесення труднощів повсякденного життя знижується, 

проте кризові ситуації та стани витримуються легше, аніж людьми, яким не 

притаманна адиктивна поведінка; 

–  відбувається заміна міжособистісних стосунків проекцією своїх емоцій 

на неживі предмети чи явища, цінними залишаються відносини з 

представниками групи, які також є залежними від речовини чи виду діяльності; 

–  навколишні люди сприймаються як об’єкти для маніпулювання, що в 

подальшому призводить до порушення міжособистісних відносин; 
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–  звужується коло соціальних ролей особистості: погіршуються стосунки 

з рідними та близькими, втрачається інтерес до навчання чи роботи, хобі 

замінюються новими ,,захопленнями”; 

–  зовнішня соціабельність поряд зі страхом перед стійкими емоційними 

контактами; 

–  існування прихованого комплексу неповноцінності, відчуття 

тривожності, які поєднується з явно вираженими проявами зверхності над 

оточенням; 

–  розвинута властивість казати неправду, прагнення звинувачувати 

невинних та уникати ситуацій, де потрібно брати відповідальність на себе; 

–  стереотипність, повторюваність поведінки, які легко передбачити, 

проте важко змінити; 

–  розвиток механізму ,,мислення за бажанням”, за якого людина вважає 

реальним лише те, що відповідає її бажанням, зовсім не враховуючи при цьому 

причинно-наслідкові зв’язки, тобто адикт завжди знаходить переконливе, на 

його погляд, пояснення своїй поведінці; 

–  різні форми адиктивної поведінки можуть сполучатися чи переходити 

одна в одну; 

–  розвиток захисних механізмів, які виражаються в запереченні існування  

психологічних проблем; 

–  бажання прийняти ПАР чи зайнятися певним видом діяльності 

поступово із засобу подолання негативного психічного стану стає метою. 

Отже, розглянувши різні підходи до визначення адиктивної поведінки, ми 

дійшли висновку, що найбільш доцільно в нашому дослідженні розглядати її як 

феномен, який передує появі психічної та фізичної залежності. Оскільки в полі 

нашого інтересу перебуває соціально-педагогічна профілактика адиктивної 

поведінки, то цей її вид цікавить нас не як патологічне, а як поведінкове 

відхилення. Термін ,,залежна поведінка” також буде вживатися в нашому 

дослідженні для можливості взаємозамінювати ці два поняття,  проте 

семантичне значення терміну полягатиме у відсутності одного з видів 
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залежності, а буде використовуватися в контексті надмірної прихильності до 

чогось. 

Проаналізувавши наукові джерела, вважаємо найдоречнішим 

використовувати в нашому дослідженні ті визначення розглянутих понять, які 

найбільш повно їх характеризують і є актуальними для сьогодення: 

 – адикція – прагнення покластися на когось чи щось з метою отримання 

задоволення чи адаптації, залежність від деяких предметів, речовин або видів 

діяльності; 

– адиктивна поведінка – поведінка, яка виражається в прагненні до 

відходу від реальності шляхом зміни свого психічного стану за допомогою 

прийому деяких речовин чи постійної фіксації уваги на певних предметах або 

активностях (видах діяльності), що супроводжується розвитком інтенсивних 

емоцій. 

Перш ніж розглядати поняття ,,соціально-педагогічна профілактика” 

доцільним буде дослідити сутності термінів ,,профілактика” та ,,соціально-

педагогічна діяльність”. 

У словнику ,,Соціальна робота: Словник-довідник” термін 

,,профілактика” (від грец. prophylakticos – попереджувальний, запобіжний) 

визначається як система державних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, 

спрямованих на забезпечення високого рівня здоров’я та попередження 

захворювань [150, с. 218 – 219]. 

Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, існує 

три види профілактики: первинна, вторинна та третинна. Особливості всіх 

видів висвітлено в працях О. Безпалько [14], А. Капської [153], О. Савчука 

[140], Н. Сироти [144], В. Сорочинської [135] та ін. 

Первинна профілактика передбачає роботу в здоровому середовищі та 

має інформаційний і пропагандистський характер. Основним її завданням є 

попередження немедичного вживання ПАР, формування в особистості 

неприйняття та категоричної відмови від негативних звичок, тим самим 

збереження фізичного, соціального й морального здоров’я людей та 
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запобігання несприятливому впливу на них чинників соціального і природного 

середовища [14; 153; 140]. Первинна профілактика використовує насамперед 

педагогічний, психологічний та соціальний вплив. Медичні аспекти на цьому 

етапі полягають у визначенні генетичних і біологічних факторів ризику, їх 

корекції. Цей вид профілактики є найбільш масовим і, у порівнянні з іншими 

видами, найрезультативнішим [144]. 

Вторинна профілактика спрямована на роботу з особами підвищеного 

ризику та виконує завдання раннього виявлення та лікування осіб, які вже 

мають досвід вживання ПАР, проте психічна та фізична залежність у них 

відсутні, а також проведення комплексу заходів з інформування цього 

контингенту та його оточення [135]. Основна мета цього виду профілактики 

полягає у зміні дезадаптовних моделей поведінки на більш адаптивні моделі 

здорової поведінки. Медичний аспект за вторинної профілактики полягає в 

нормалізації фізичного й психічного розвитку, біохімічної і фізіологічної 

рівноваги [144]. 

Третинна профілактика включає комплекс медико-психологічних, 

освітніх, соціальних заходів і виконує завдання, по-перше, відновлення 

особистісного та соціального статусу людини після відповідного лікування, 

зменшення ймовірності рецидиву захворювання і, по-друге, допомоги особам, 

що мають наркотичну залежність та ще не готові вповні відмовитися від 

вживання ПАР, у різних лікувальних закладах (реабілітаційні центри, 

наркологічні диспансери, анонімні кабінети та ін.) [14; 140]. Цей вид 

профілактики виконується переважно медичними працівниками, проте її 

результативність є значно вищою, якщо вона має сильну структуру соціальної 

підтримки. На відміну від первинної та вторинної профілактики обов’язковою 

умовою проведення третинної профілактики є усвідомлення індивідом 

наявності в нього хвороби, активність у боротьбі із захворюванням і, нарешті, 

розуміння ним власної відповідальності за своє здоров’я [144]. 

Безперечним є той факт, що профілактична робота має посідати одне з 

провідних місць у діяльності різних державних структур (соціальні служби, 
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навчальні заклади та ін.). На жаль, сьогодні в освітньому середовищі все 

частіше звертаються до вторинної й третинної профілактики, тому дуже 

важливим є володіння педагогом формами й методами різних видів 

профілактичної роботи. 

Переходячи до розгляду поняття ,,соціально-педагогічна діяльність”, 

зауважимо, що вона є одним із багатьох видів професійної діяльності. Згідно з 

результатами досліджень вітчизняних фахівців у сфері соціальної педагогіки 

О. Безпалько та І. Звєрєвої, основними завданнями соціально-педагогічної 

діяльності є створення сприятливих умов соціалізації, усебічного розвитку 

особистості, задоволення її соціокультурних потреб; відновлення соціально 

схвалених способів життєдіяльності; реалізація завдань соціального виховання; 

створення сприятливих умов для духовного розвитку людини чи групи людей, 

гуманізації їхніх стосунків; надання людині психологічної, фізичної, медичної 

й інших видів допомоги з метою гармонізації її життя. Сутність і структура цієї 

діяльності, з одного боку, відповідають філософським і психологічним 

визначенням поняття ,,діяльність”, з іншого боку, розглядаються в контексті 

соціальної педагогіки та соціальної роботи [14; 56; 60; 155]. 

Як зазначено в підручнику ,,Соціальна педагогіка” (за ред. проф. 

А. Капської), у сучасних умовах зміст соціально-педагогічної діяльності 

розкривається в процесі соціальної адаптації, профілактики, реабілітації, 

ресоціалізації та соціально-культурної анімації в різних вікових і соціальних 

групах. Зростання кількості адиктивної молоді є одним з вагомих чинників, 

який робить профілактичну спрямованість однією з провідних функцій 

соціально-педагогічної діяльності [153, с. 40].  

Найчастіше в літературі як напрям соціально-педагогічної діяльності 

розглядається саме соціальна профілактика. 

У працях ,,Соціальна педагогіка” (А. Капська), ,,Соціальна педагогіка в 

схемах і таблицях” (О. Безпалько), ,,Словник основних термінів і понять з 

превентивного виховання” (В. Оржеховська та ін.) соціальна профілактика 

трактована як вид соціальної роботи, орієнтованої на здійснення системи 
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економічних, правових, медичних, психолого-педагогічних заходів, 

спрямованих на попередження, обмеження, локалізацію негативних явищ у 

соціальному середовищі [14, с. 31; 153, с. 32; 145, с. 54]. 

Відомий український науковець І. Звєрєва визначила соціальну 

профілактику як ,,вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів 

держави, соціальних служб для молоді, об’єднань громадян та інших 

соціальних інституцій, спрямованої на здійснення системи заходів щодо 

попередження аморальної, протиправної, іншої неправомірної антисоціальної 

поведінки дітей і молоді, виявлення і запобігання будь-якого негативного 

впливу та його наслідків на їхнє життя і здоров’я, усунення причин і умов їх 

асоціальної поведінки” [60, с. 31]. 

Згідно із Законом України ,,Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю” соціальна профілактика визначається як вид соціальної роботи, 

спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та 

молоді, аморальній, протиправній поведінці в сім’ях, серед дітей та молоді, 

виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров’я дітей та молоді і 

запобігання такому впливу та поширенню соціально небезпечних хвороб серед 

дітей та молоді [5]. 

Усі сформульовані вище дефініції соціальної профілактики є 

ґрунтовними й достатньо вичерпними, проте визначення, запропоноване 

І. Звєрєвою, на наш погляд, є найбільш універсальним, оскільки, по-перше, 

більш ширше розкриває сутність досліджуваного поняття, включаючи ключові 

аспекти інших визначень, і, по-друге, є найактуальнішим для сьогодення. 

Термін ,,соціально-педагогічна профілактика” найчастіше в літературі 

зустрічається в контексті профілактики конкретних асоціальних явищ: 

адиктивної поведінки [62; 114; 141], девіантної поведінки, вживання 

психоактивних речовин [90] тощо. Деякі автори розглядають соціально-

педагогічну профілактику як синонім до соціальної профілактики, іншими ж 

авторами це поняття тлумачиться як похідне від соціальної профілактики. 

Ураховуючи той факт, що соціальна профілактика в науковій літературі 
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розглядається як комплекс заходів – соціально-економічних, правових, 

медичних, психологічних, педагогічних тощо, і специфіка кожного її аспекту 

полягає у використанні різних засобів – економічних, правових, медичних, 

психологічних, педагогічних тощо, ми дотримуємося позиції, що соціально-

педагогічна профілактика – це один із аспектів соціальної профілактики, тому 

поняття ,,соціальна профілактика” є більш широким щодо поняття ,,соціально-

педагогічна профілактика” (соціальна профілактика педагогічними (освітніми і 

виховними) засобами). Це означає, що ми не можемо їх вважати тотожними, 

хоча в тексті використовуватимемо як синонімічні. 

Відтак розглянемо наявні дослідження соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки. Вітчизняний науковець О. Пилипенко 

визначив соціально-педагогічну профілактику адиктивної поведінки як 

особливу сферу соціального захисту, яка полягає у здійсненні певних 

соціально-педагогічних впливів з метою створення позитивних умов життя 

підлітка, і виступає захисною функцією соціалізації [114, с. 68 – 69]. Науковець 

виділив систему спрямувань соціально-профілактичної діяльності, на які слід 

орієнтуватися під час проведення соціально-педагогічної профілактики: 

координаційно-інформаційне спрямування, загальнопрофілактичне 

спрямування, спеціально-профілактичне спрямування, реадаптаційне 

спрямування. 

Особливий інтерес становить для нас дисертаційна робота Г. Золотової, 

присвячена соціально-педагогічній профілактиці адиктивної поведінки 

студентів навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації. На основі аналізу та 

узагальнення досліджень різних галузей у ній удосконалено визначення 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки: „соціально-

педагогічна профілактика адиктивної поведінки – це гуманістично формуюча, 

науково обґрунтована та своєчасна діяльність, спрямована на мінімізацію 

факторів соціального ризику, створення оптимальної соціальної ситуації 

розвитку особистості, проявлення різних видів її активності, розкриття її 

внутрішнього потенціалу, пов’язана з усуванням факторів та умов вживання 
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психоактивних речовин” [62, с. 38 – 39]. 

Г. Золотова розглядала соціально-педагогічну профілактику не як окреме 

соціально-педагогічне явище, а як цілісну педагогічну систему, в основі якої 

лежить ідея гуманізації умов навчання та виховання, сучасні ідеї гуманістичної 

філософії про право людини на соціальний захист, і оптимальне 

функціонування якої дозволяє досягнути очікуваних результатів щодо 

запобігання адиктивної поведінки студентів в навчальному закладі І – ІІ рівня 

акредитації. Конкретними шляхами її реалізації є створення для студентів 

безпечного соціального мікросередовища, сприятливого психологічного 

клімату в навчальному колективі, у гуртожитку, допомога в подоланні 

труднощів соціалізації, виховання стресостійкої особистості, збереження 

психічного та фізичного здоров’я студентської молоді [62, с. 104 – 105]. 

Зауважимо, що реалізовувати завдання соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки молоді у вищих навчальних закладах 

мають, безумовно, викладачі спільно з психологічною та медичною службами. 

Проте невід’ємною частиною організаційно-методичної роботи в означеному 

напрямі є діяльність спеціальних підрозділів та структур, фахівці яких мають 

спеціальну освіту, знання та досвід соціальної роботи, працюють із сім’єю, 

дітьми, молоддю тощо, і основним призначенням яких є виконання завдань 

соціальної адаптації (центри соціальних служб для молоді, наркологічні 

служби, правоохоронні органи, центри соціально-педагогічної підтримки і 

допомоги студентській молоді). 

Провівши аналіз підходів до вивчення поняття ,,соціально-педагогічна 

профілактика”, вважаємо найбільш змістовним і ґрунтовним визначення 

,,соціальної профілактики” педагога І. Звєрєвої. Як уже було пояснено вище, у 

своєму дослідженні терміни ,,соціально-педагогічна профілактика” та 

,,соціальна профілактика” ми будемо використовувати як синонімічні. 

Отже, соціально-педагогічна профілактика – вид соціальної діяльності 

спеціально уповноважених органів держави, соціальних служб для молоді, 

об’єднань громадян та інших соціальних інституцій, спрямованої на здійснення 
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системи заходів щодо попередження аморальної, протиправної, іншої 

неправомірної антисоціальної поведінки дітей і молоді, виявлення й 

запобігання будь-якого негативного впливу та його наслідків на їхнє життя і 

здоров’я, усунення причин і умов їхньої асоціальної поведінки.   

Ураховуючи наявні визначення профілактики, соціальної профілактики та 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки, ми узагальнили 

поняття ,,соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки” таким 

чином: вид соціальної діяльності спеціально вповноважених органів держави, 

навчальних закладів різних типів, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

об’єднань громадян та інших соціальних інституцій, спрямованої на здійснення 

системи заходів щодо попередження адиктивної поведінки дітей і молоді, 

виявлення й усунення чинників та умов уживання психоактивних речовин і 

звернення та фіксації уваги на певних предметах чи видах діяльності для зміни 

психічного стану, створення оптимальної соціальної ситуації розвитку 

особистості, забезпечення високого рівня здоров’я. 

Оскільки предметом нашого дослідження є теорія та практика організації 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 

в другій половині ХХ століття, то вивчення також потребує поняття 

„студентська молодь”, разом із притаманними йому особливостями, тому 

наступна частина підрозділу буде присвячена висвітленню саме цього питання. 

Важливим етапом у житті молодої людини є професійне самовизначення, 

від якого залежить її майбутнє, ступінь розкриття власного потенціалу, і який 

має безпосередній вплив на перебіг студентських років та успішність навчання. 

До мотивів вибору професії відносять: потребу реалізувати власні здібності та 

уподобання, інтерес до професії, практичні та суспільні інтереси, статево-

рольові чинники, батьківські настанови [139, с. 279 – 280]. Вочевидь, що деякі з 

перелічених мотивів у майбутньому можуть призвести до розчарування, 

незадоволення, необхідності пошуку нової професії, яка буде відповідати не 

зовнішнім, а внутрішнім мотивам, тому з метою усунення означених проблем 

необхідне свідоме ставлення до вибору майбутньої професії з урахуванням 
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власних інтересів, здібностей та системи цінностей. 

У ,,Сучасному словнику з педагогіки” студентство визначено як особлива 

соціальна категорія, специфічна спільність людей, організаційно об’єднаних 

інститутом вищої освіти [148]. Більш докладне визначення досліджуваного 

поняття подано у ,,Великій радянській енциклопедії”, де термін ,,студентство” 

означає власне студентів як соціально-демографічну групу, яка 

характеризується певною чисельністю, статево-віковою структурою, 

територіальним розподілом і т.д.; певний суспільний стан, роль і статус; 

особливу фазу, стадію соціалізації (студентські роки), яку проходить значна 

частина молоді і яка характеризується певними соціально-психологічними 

особливостями [160].  

За визначенням сучасної дослідниці в галузі педагогіки В. Штифурак, 

,,студентська молодь – це суспільна диференційована соціально-демографічна 

спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, пізнавальні, 

культурно-освітні, ідеологічні властивості, що характеризують її біосоціальне 

дозрівання на основі самовираження внутрішніх сутнісних сил і соціальних 

якостей”. Під сутністю молоді та проявом її головної соціальної якості автор 

розглядала міру досягнення нею соціальної суб’єктності, засвоєння суспільних 

відносин та інноваційної діяльності [173, с. 150]. 

Студентський вік є важливим в становленні людини як особистості й 

активного члена суспільства. Радянський психолог Б. Ананьєв визначав 

студентський вік, як період, під час якого відбувається виховання спеціаліста, 

громадського діяча і громадянина, засвоєння і консолідація ним багатьох 

соціальних функцій, формування професійної майстерності [8]. Згідно із 

дослідженнями конституціональної біології та антропометрії, студентський вік 

охоплює такі вікові періоди в онтогенезі людини: юнацький вік і початок 

першого періоду зрілого віку, а саме, межі від 17 – 18 до 23 – 25 років [173]. 

У навчальному посібнику ,,Соціальна робота в Україні” наголошено на 

тому, що більшість вітчизняних соціальних працівників користуються 

соціально-педагогічною класифікацією віку, яка співвідноситься з етапами 



 
68 

соціалізації. У посібнику звернено увагу на те, що найбільш вживаною є 

періодизація російського вченого А. Мудрика,  згідно з якою для студентського 

віку найбільш характерними є: ранній юнацький вік (15 – 17 років), юнацький 

вік (18 – 23) та початок періоду молодості (23 – 30 років) [156]. У цей період 

молоді люди найчастіше досягають фізичної зрілості, проте в стадії 

становлення продовжують ще знаходитися соціальна, психологічна та моральна 

зрілість, які виконують допоміжну функцію у формуванні та реалізації власного 

погляду на життя й індивідуального способу життя. Особливу роль у цей 

віковий період відіграють самосвідомість і самовизначення, формування 

світогляду, громадської позиції, здатність будувати власні життєві плани. 

Узагальнюючи наукові праці вчених Б. Ананьєва [8], І. Курліщук [76], 

М. Савчина [139], В. Штифурак [173] та ін., до характерних особливостей 

студентського віку ми віднесли такі: 

– інтелектуальний, професійний розвиток; 

– прагнення до творчого самоствердження та самореалізації, активний 

інтерес до всього нового; 

– зростання рівня свідомого самоконтролю; 

– потреба в спілкуванні, причому перевага віддається індивідуальним 

контактам у порівнянні з колективними формами спілкування; 

– розширення кола спілкування та відчуття групової приналежності; 

– подальше формування духовних цінностей особистості, її свідомості та 

світогляду; 

– переструктурування системи ціннісних орієнтації, мотиваційної ієрархії; 

– перехід від залежності (економічної, моральної) до свободи від батьків; 

– набуття нових соціальних ролей. 

Усі ці особливості зумовлюють зміну критеріїв самооцінки, уявлень 

молодої людини про себе. У структурі свідомості починає домінувати 

професійний компонент, актуалізується потреба в професійному становленні, 

самоствердженні, суспільному визнанні [139, с. 261]. 

Дослідниця проблем молоді та студентства, учена-філософ Л. Рубіна в 
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роботі ,,Радянське студентство. Соціологічний нарис” розглянула спосіб життя 

студентської молоді як систему основних видів діяльності, пов’язану з 

підготовкою спеціалістів висококваліфікованої розумової праці, за допомогою 

якої розкривається характер і ступінь активності молоді вищого навчального 

закладу, ступінь реалізації нею соціальних функцій. При цьому автор 

наголосила, що специфіка способу життя студентів визначається його місцем у 

соціальній структурі суспільства: по-перше, студентство розглядається як 

соціально-демографічна група, тобто складова частина усієї групи молоді, по-

друге, як суспільно-діяльнісна група, така, що має власні форми організації 

навчання, побуту та участі в суспільно-корисній діяльності, і по-третє, 

перехідна група, основною метою якої є набуття необхідних якостей для 

отримання відповідного статусу в суспільстві [138, с. 129 – 130]. 

Зі вступом до вищого навчального закладу в більшості молодих людей 

докорінно змінюються спосіб і стиль життя, що насамперед пов’язано зі зміною 

та ускладненням структури й умов навчальної діяльності студентів; 

,,локалізацією” способу життя в стінах вищого навчального закладу, 

студентської групи, гуртожитку; появою відносної самостійності в плануванні 

власного часу, організації праці та відпочинку; відсутністю контролю з боку 

батьків чи осіб, що їх замінюють, щодо основних аспектів життєдіяльності 

(навчання, відпочинок, харчування, режим дня тощо) [97; 138]. 

Основним видом діяльності студентів є навчання, а саме: оволодіння 

новими знаннями, набуття відповідних вмінь і навичок, необхідних у майбутній 

професійній праці, формування наукового світогляду та підґрунтя для 

подальшої наукової роботи. Проте, окрім засвоєння знань, умінь і навичок, не 

менш важливими є розвиток у молодої людини прийомів, способів здобуття 

досвіду, його пізнавальної потреби, волі тощо. Основні соціально значущі риси 

особистості формуються саме в процесі навчальної та наукової діяльності, які в 

цей період її життя є в певному розумінні професійними [27, с. 281; 138, с. 22]. 

Слід зазначити, що провідну роль у навчальній та науковій діяльності 

студентів посідає викладач. Як вказано в ,,Психолого-дидактичному довіднику 
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викладача вищої школи”, неоціненний вплив на розвиток і формування 

особистості студента має викладач, який не тільки змістом своїх навчальних 

занять і виховних заходів, але й усією своєю особистістю, зовнішнім виглядом, 

поведінкою, ставленням до предмету, навколишніх людей, студентів 

демонструє приклад для наслідування. І в залежності від того, яким є цей 

приклад – позитивним чи негативним, у студентів формується відповідне 

відношення до предмету, певні поведінкові стереотипи, особистісні якості  

[113, с. 118]. Проте, окрім особистості викладача, важливими для студентів 

також є стосунки в студентському колективі, історія та традиції обраної альма-

матер. 

Студентська молодь, у порівнянні з іншими групами молоді, має вагому 

перевагу – організоване дозвілля. Спортивні секції, екскурсії, туристичні 

походи, наукові гуртки, студентські наукові товариства, конкурси студентських 

наукових робіт, олімпіади, колективи художньої самодіяльності, студентські 

засоби масової інформації, студентське самоврядування, святкові вечори, 

фестивалі – усі ці форми організації вільного часу допомагають у згуртуванні 

колективу, урізноманітненні студентського життя, стають чинником 

особистісного розвитку й умовою успішності процесу соціалізації. Як 

зазначено в посібнику ,,Соціальний вигляд молоді (на матеріалах Української 

РСР)”, дозвілля молоді – важлива сфера розвитку особистості, складова частина 

життя молодої людини, під час якої відбувається формування світогляду, 

духовних цінностей, ідеалів, моральної культури особистості, її естетичних 

поглядів і смаків, набуття нею навичок організаторської, виховної роботи [152, 

с. 108]. 

Утім, окрім перелічених вище цінностей, найголовніша мета організації 

дозвілля молоді, на нашу думку, полягає в охороні цієї вікової групи від 

негативного впливу навколишнього середовища. Студентська молодь є тією 

соціальною групою, яка достатньо легко піддається впливу негативних явищ і 

тенденцій у молодіжному середовищі, що призводить до деформації її 

особистісного потенціалу. Вивчення праць ,,Категорія норми в психології 
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студентського віку (теоретико-методологічний аспект)” (Л. Балабанова), 

,,Радянське студентство: Соціологічний нарис” (Л. Рубіна), ,,Соціально-

педагогічні основи виховної роботи зі студентською молоддю” (В. Штифурак) 

та ін. дозволив виділити основні причини вразливості студентства щодо цих 

явищ, які проявляються в психоемоційних стресах, психологічних та 

особистісних чинниках, що систематично супроводжують навчальну діяльність 

студентів: 

– вступ до вищого навчального закладу, результатом чого стає різка зміна 

стереотипу поведінки, викликана переходом до іншої системи навчально-

виховної роботи, новими умовами життя та побуту, підвищеними вимогами 

тощо;   

– екзаменаційні випробування, для яких характерні необхідність 

прийняття рішення в критичних умовах, у короткий проміжок часу, 

недостатність інформації, підвищена відповідальність за наслідки; 

 – низька успішність навчання, що зумовлює ускладнення процесу 

психічної адаптації та супроводжується своєрідністю сприйняття й оцінок, 

тенденцією до реакції протесту;   

 – міжособистісні та міжгрупові конфлікти, під час яких характерним 

проявом емоційно-стресової реакції людини є тривожність та емоційна напруга; 

 – втрата оптимістичної життєвої перспективи, зневіра у власних 

можливостях, незадоволеність соціальним статусом і нездатність задовольнити 

матеріальні потреби; 

 – особистісні зміни, що можуть проявлятися в неадекватній самооцінці, 

підвищеній тривожності; 

 – поверхове сприйняття фактів навколишньої дійсності, ідеалізоване 

ставлення до життєвих перспектив і, як наслідок, вияви скептицизму, 

незадоволення, байдужості; 

 – втрата відповідальності за власні вчинки, залежність від лідерів 

референтних груп, конформізм; 

 – послаблення емоційно-вольової структури особистості, результатом 
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чого стають зниження власної активності, низький рівень домагань і т.д.; 

 – пасивні форми проведення вільного часу [10; 138; 173]. 

Із огляду на вище означене, можемо констатувати, що діяльність 

кураторів академічних груп, викладачів навчальних закладів має бути 

спрямована на подолання дезадаптованості студентів на перших курсах, 

допомогу в уникненні проблемних ситуацій у навчальній і позанавчальній 

діяльності, попередження міжособистісних і міжгрупових конфліктів, сприяння 

ефективному функціонуванню студентських груп та організації дозвілля, 

профілактику негативних явищ у студентському середовищі й утвердження 

принципів здорового способу життя. 

Крім того, вважаємо необхідним наголосити на тому факті, що 

студентська молодь як найактивніша когорта молоді є найбільш динамічною, 

емоційною, ініціативною та максималістською у своїх вимогах і очікуваннях, 

володіє потенціалом творчості, сильним бажанням досягти успіху, тому 

майбутнє для неї є шансом самореалізувати себе в усіх сферах життя. І 

найголовніше, студентська молодь є не лише об’єктом соціального впливу та 

виховання, а й повноправним учасником навчально-виховного процесу, 

суб’єктом соціальної та духовної активності, свідомої, соціально творчої та 

цілеспрямованої діяльності, і від того, на якому рівні буде організована ця 

діяльність, залежить сьогодення і майбутнє нації.  

У своєму дослідженні ми будемо користуватися означенням студентської 

молоді, запропоноване В. Штифурак – ,,студентська молодь – це суспільна 

диференційована соціально-демографічна спільнота, якій притаманні 

специфічні фізіологічні, психологічні, пізнавальні, культурно-освітні, 

ідеологічні властивості, що характеризують її біосоціальне дозрівання на основі 

самовираження внутрішніх сутнісних сил і соціальних якостей” [173, с. 150]. 

Резюмуючи все вищезазначене, зауважимо, що в науковій літературі 

існує три підходи до визначення адиктивної поведінки: зловживання певними 

речовинами чи видами активності без формування залежності від них, 

зловживання певними речовинами або видами активності з формуванням 
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психічної залежності, зловживання певними речовинами чи видами активності 

з формуванням психічної та фізичної залежності. У нашому дослідженні 

найбільш доцільно адиктивну поведінку розглядати як феномен, який передує 

появі обох видів залежності. Оскільки в полі нашого інтересу перебуває 

соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки, то цей вид 

поведінки цікавить нас не як патологічне, а як поведінкове відхилення. 

Спираючись на наявні дефініції профілактики, соціальної профілактики 

та соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки, ми узагальнили 

визначення досліджуваного явища: соціально-педагогічна профілактика 

адиктивної поведінки – вид соціальної діяльності спеціально вповноважених 

органів держави, навчальних закладів різних типів, соціальних служб для 

молоді, об’єднань громадян та інших соціальних інституцій, спрямованої на 

здійснення системи заходів щодо попередження адиктивної поведінки дітей і 

молоді, виявлення й усунення чинників та умов уживання психоактивних 

речовин і звернення та фіксації уваги на певних предметах чи видах діяльності 

для зміни психічного стану, створення оптимальної соціальної ситуації 

розвитку особистості, забезпечення високого рівня здоров’я. 

Дослідивши сутності базових категорій та сформулювавши визначення 

основних термінів дослідження (додаток Б), доречним буде розглянути 

різновиди адиктивної поведінки з виокремленням притаманних їм 

особливостей та рівня їх небезпеки для суспільства. Наступний підрозділ буде 

присвячено вивченню саме цих питань. 
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1.3. Внесок вітчизняних науковців у розробку питань щодо 

характеристики різновидів адиктивної поведінки у досліджуваний період 

 

У попередньому підрозділі ми розглянули історію виникнення терміна 

,,адиктивна поведінка”, різні підходи до його визначення, дослідили етапи та 

визначили основні характеристики залежної особистості. Проте для 

дослідження соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді та шляхів подолання цього негативного явища в 

молодіжному середовищі необхідним є володіння знаннями про наявні 

різновиди адиктивної поведінки та їх особливості, тому наступний етап 

дослідження буде присвячено характеристиці різновидів адиктивної поведінки. 

Розглянемо спочатку найбільш поширені класифікації різновидів 

залежної поведінки, пропоновані науковцями різних галузей. 

Юрист Л. Анісімов [9] виокремив у своєму дослідженні наркотики й 

алкоголь як речовини, які не лише мають знеболюючий і снодійний ефект, а й 

можуть викликати стан ейфорії (покращення настрою, відчуття задоволення й 

благополуччя тощо). Автор розглянув наявну систему боротьби із цими 

явищами, а також запропонував шляхи покращення антиалкогольної та 

антинаркотичної пропаганди. 

У праці ,,Що губить нас…: про проблеми алкоголізму, наркоманії і 

тютюнопаління” [36] вчені Б. Гузіков і А. Мейроян, характеризуючи людину з 

адиктивною поведінкою (наявність прагнення полегшити життя, позбутися 

негативних емоцій, змінити стан свідомості через прийом різних речовин), 

виокремили алкоголь, тютюн, наркотичні і токсичні речовини. Дослідники 

описали, яким чином люди потрапляють у залежність від цих речовин, 

окреслили питання попередження наркологічних захворювань, формування 

здорового способу життя. 

Ц. Короленко [75] виділив такі фармакологічні й субстанційні форми 

адикції: алкоголь, куріння, органічні розчинники (інгалянти). Окремо 

науковець розглянув роботоголізм як надмірну захопленість власною роботою, 
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що негативно відбивається на стосунках у родині, впливає на спілкування з 

оточенням тощо; сексуальну адиктивну поведінку, яка полягає в сприйнятті 

близької людини не як особистості з її різноманітними людськими якостями, а 

як сексуального об’єкта; азартні ігри, під час опису яких учений акцентував 

увагу на ефективності вивчення адиктивних розладів саме на прикладах 

адикцій, не пов’язаних із вживанням хімічних речовин, які з огляду на свої 

властивості дещо ускладнюють процес їх дослідження. 

Пізніше Ц. Короленко навів більш структуровані види адиктивних 

реалізацій: 1) прийом алкоголю; 2) прийом речовин, що змінюють психічний 

стан (наркотики, ліки, різноманітні отрути); 3) участь у азартних іграх, 

включаючи комп’ютерні; 4) сексуальна адиктивна поведінка; 5) переїдання чи 

голодування; 6) ,,роботоголізм”; 7) тривале прослуховування ритмічної музики 

[73, с. 8]. 

Розглядаючи частинну підліткову наркологію у навчальному посібнику 

,,Підліткова наркологія” [85], соціологи А. Личко та В. Битенський висвітлили 

особливості підліткового алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, наводячи їх 

відмінності від схожих форм адиктивної поведінки (зловживання цими ж 

засобами, але без залежності від них), виокремивши такі: 

- зловживання алкоголем і ранній (підлітковий) алкоголізм; 

- інгалянти (зловживання й токсикоманія); 

- галюциногени; 

- стимулятори; 

- кокаїн; 

- препарати конопель – канабіноїди; 

- опіати; 

- інші засоби для зловживання. 

Висвітлюючи теоретико-методологічні аспекти соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки у роботі соціального педагога, вітчизняний 

науковець О. Пилипенко описав вплив таких наркогенних засобів, як тютюн, 

алкоголь, наркотики, токсичні речовини. Автор звернув увагу на подібність 
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характеру залучення до вживання цих засобів та на відмінність у термінах 

формування залежності й особливостях перебігу її станів [114]. 

Розглядаючи види адиктивної реалізації, автори навчально-методичного 

посібника ,,Питання профілактики адиктивної поведінки в підлітковому віці” 

[82] виокремили, по-перше, речовини, які змінюють психічний стан (алкоголь, 

наркотики, лікарські препарати, токсичні речовини), по-друге, залученість у 

певні види активності (азартні ігри, комп’ютер, секс, переїдання чи 

голодування, робота тощо). 

Отже, розглянувши класифікацій адиктивної поведінки в залежності від 

об’єкту адикції, запропоновані різними науковцями, зазначимо, що в 

досліджуваний період більшість праць було присвячено адиктивній поведінці, 

як результату вживання наркогенних речовин. Проблема залежності, пов’язана 

з певними видами діяльності (гемблінг, комп’ютерна залежність), почала 

активно розвиватися в 90-х рр. ХХ ст. Через це, ураховуючи хронологічні межі 

нашого дослідження, далі ми вважаємо доцільним докладно розглянути різні 

види адиктивної поведінки в залежності від виду адиктивної реалізації, взявши 

за основу класифікацію, запропоновану в праці Ц. Короленка [73, с. 8]. Однак, 

аналізуючи адиктивну поведінку, пов’язану із різними видами діяльності, ми 

висвітлимо особливості тільки тих адикцій, поява яких була найбільш 

можливою в студентському середовищі досліджуваного періоду: гемблінг, 

комп’ютерна залежність. 

Перш ніж переходити до вивчення різних типів психоактивних речовин, 

задля більш повнішого розуміння основних мотивів звернення студентської 

молоді до цих речовин, розглянемо адиктивні мотивації, виокремлені та 

схарактеризовані в роботах сучасних авторів [34], [61], [75], [95], [140], [143], 

які, утім, охоплюють спектр усіх мотивацій, що існували в другій половині 

ХХ ст.: 

1. Атарактична мотивація полягає в прагненні прийняти психоактивну 

речовину з метою пом’якшення чи усунення стану емоційного дискомфорту, 

тривоги, занепокоєння, страхів, невпевненості, зниженого настрою. Цей вид 
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мотивації в студентському середовищі пов’язаний із наявними проблемами 

(труднощі соціально-психологічної адаптації, відсутність спеціальних 

організаційно-навчальних навичок, проблеми в організації режиму дня та 

робочого тижня тощо). 

2. Гедоністична мотивація проявляється в бажанні отримати 

задоволення, підвищити настрій, відчути радість від прийняття речовини. Якщо 

порівняти вищезазначені мотивації, то за атарактичної відбувається приведення 

емоційного стану в норму зі зниженого, а за гедоністичної – підвищення 

нормального (незниженого) настрою. Відносно цієї мотивації зазначимо, що в 

студентів вона може бути пов’язана з низьким рівнем організації 

позанавчальної роботи, відсутністю належного контролю з боку батьків та 

викладачів, наявністю певної референтної групи тощо. 

3. Субмісивна мотивація полягає в нездатності людини відмовитися від 

запропонованих навколишніми людьми алкоголю чи наркотичної речовини. Це, 

насамперед обумовлено наявністю таких рис характеру, як конформність, 

нерішучість, сором’язливість, тривожність, нездатність протистояти тиску 

оточення тощо. Зазначені риси можуть бути наявні і в студентів вищих 

навчальних закладів, тому задля врахування цієї проблеми необхідною є 

налагоджена робота кураторів, медичних працівників, психологів (за наявності) 

та усіх осіб, які мають необхідні знання й уміння для діагностування 

зазначених рис характеру в студентів. 

4. Мотивація з гіперактивацією поведінки переслідує основну мету 

підвищити тонус, досягти стану збудження, стимулювати уяву й творчу 

діяльності, покращити працездатність. Відмінність цієї мотивації від 

гедоністичної полягає в тому, що вона ґрунтується не на ейфоризувальному, а 

на активувальному ефекті речовини. У студентському середовищі цю 

мотивацію можна пов’язати з бажанням деяких студентів досягти швидких 

успіхів у навчанні, покладаючись при цьому не на набуті раніше знання, а на 

особливий стан, у якому буде досягнено бажаний результат, прискорено процес 

його отримання та підвищено його ефективність. Саме такої думки 
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дотримуються молоді люди із зазначеним видом мотивації, не враховуючи тих 

негативних наслідків для здоров’я, які наносять речовини з указаними 

властивостями. 

5. Псевдокультурна мотивація – вживання алкоголю чи наркотичної 

речовини відображає бажання людини привернути до себе увагу особливими 

знаннями в цьому напрямі, продемонструвати вишуканість власного смаку, 

прагнення відчути належність до вищого світу. За такої мотивації важливо не 

саме вживання речовини, а демонстрація цього процесу оточенню. Вважаємо, 

що в студентському середовищі цей вид мотивації, як і гедоністичної, 

визначається впливом компанії, наявністю амотиваційного синдрому 

(відсутність потягу до яких-небудь справ і занять), невисоким рівнем 

зовнішнього контролю тощо. 

6. Пізнавально-дослідницька мотивація полягає в надмірній цікавості, 

прагненні до нових вражень. Зазначений вид мотивації є прийнятним для 

вживання будь-якої психоактивної речовини як в студентському середовищі, 

так і поза ним, але, на нашу думку, більш характерною ця мотивація є саме для 

підліткового віку. 

 7. Традиційна мотивація притаманна алкогольним адиктам і полягає в 

уживанні алкоголю з прийнятих у цьому мікросередовищі приводів (свята, 

вечірки тощо). Особливості студентського життя (самостійна організація 

побуту та дозвілля, постійне чи систематичне перебування в колі однолітків, 

відсутність належного контролю з боку дорослих), безумовно, сприяють 

актуалізації зазначеної мотивації в цей період. Крім того, важливими є 

установка і досвід із цього питання, які отримала молода людина, проживаючи 

ще з родиною. Якщо ця мотивація була актуальною і в сім’ї, то, скоріш за все, 

такою вона залишиться і в стінах гуртожитку. 

Важливо, на нашу думку, зазначити, що серед чинників залучення до 

наркогенних речовин саме в студентському середовищі можна вважати 

послаблення навичок здорового способу життя, а також недостатність 

спеціальних знань щодо особливостей цих речовин, їх впливу на організм 
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молодої людини. Крім того, не менш небезпечною є недостатність цих знань у 

батьків та викладачів, що, безумовно, заважає їм ефективно впливати та процес 

виховання, надавати мінімальну психологічну та соціальну підтримку. Через це 

надалі ми докладніше висвітлимо сутність та особливості впливу цих речовин 

на молодий організм задля підсилення тези про їх шкідливість на нього, а отже, 

і негативне їх відбиття на розвитку здорового населення нашої країни. Також 

вважаємо доречним для кожного типу речовин виділити найбільш характерні 

для нього види мотивацій у студентському середовищі, що допоможе підбирати 

найбільш ефективні форми та методи профілактики адиктивної поведінки. 

Переходячи до аналізу психоактивних речовин, зазначимо, що їх 

розділяють на легальні та нелегальні, відносячи до нелегальних ті, за 

вироблення, зберігання, розповсюдження і вживання яких передбачається 

кримінальна відповідальність (наркотики). У кожній країні існує власний 

перелік таких речовин, затверджений урядом. В Україні ця інформація 

висвітлюється в Законі України ,,Про наркотичні засоби, психотропні речовини 

і прекурсори” [3] та Постанові Кабінету Міністрів України ,,Про затвердження 

переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” [120]. 

Вивчення наукових праць: ,,Шкідливість алкоголю, нікотину та 

наркотиків” (В Бенюмов, О. Костенко) [15], ,,Адиктивна поведінка молоді: 

профілактика і психотерапія залежностей” (Н. Залигіна, Я. Обухов, 

В. Полікарпов) [59], ,,Наркоманії у підлітків” (В. Битенский, Б. Херсонский та 

ін.) [99], ,,Сім шляхів до катастрофи: Деструктивна поведінка в сучасному 

світі” (Ц. Короленко, Т. Донських) [75], ,,Підліткова наркологія” (А. Личко, 

В. Битенский) [85], ,,Наркоманія: методичні рекомендації щодо подолання 

наркозалежності” (за редакцією О. Гаранського) [100], ,,Соціальна педагогіка” 

(за загальною редакцією М. Галагузової) [149], ,,Безпека життєдіяльності: 

Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії” (Н. Максимова) 

[87], ,,Позбавлення учнів від наркогенних звичок” (В. Оржеховська, 

Н. Бурмака) [106], ,,Профілактика наркоманії та алкоголізму” (Н. Сирота) [144], 

– дозволило виділити основні типи психоактивних речовин, які надалі ми 
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докладно схарактеризуємо, а в Додатку Г наведемо залежність між мотиваціями 

вживання різних груп наркогенних засобів у студентському середовищі та їх 

впливом на організм молодої людини. 

Розпочнемо аналіз з алкалоїду нікотин, який міститься в тютюні, махорці 

та інших рослинах сімейства пасльонових, є сильною рослинною отрутою у 

вигляді безколірної маслянистої летючої рідини з неприємним запахом і 

пекучим смаком. Під час паління нікотин разом з тютюновим димом проникає 

в дихальні шляхи, із поверхні легень всмоктується в кров і розноситься по всіх 

внутрішніх органах і тканинах [15, с. 30]. До нікотину дуже швидко звикають, 

що пов’язано із його специфічною дією на організм людини. Після вдихання 

диму він проникає в клітини головного мозку та ненадовго підвищує їх 

активність. Результатом цього й інших хімічних процесів в організмі стає 

відчуття курцем почуття заспокоєння, підйому сил, які поступово зникають, і, 

щоб їх повернути, людина починає палити. Саме тому нікотин вважається 

психоактивною речовиною [106, с. 52].  

Часто тютюнопаління передує появі інтересу до алкоголю та наркотиків, 

тобто його можна вважати ,,першим наркотиком”. У роботі ,,Позбавлення учнів 

від наркогенних звичок” вчена-педагог В. Оржеховська виділяє основні 

причини, через які молодь починає палити: цікавість; наслідування дорослих, 

товаришів; нездатність протистояти натиску друзів, які палять; бажання відчути 

почуття впевненості в собі, у власних силах; можливість подолати хвилювання, 

страх, неприємні емоційні переживання [106, с. 47]. 

Серед виокремлених вище мотивацій найбільш актуальними в 

студентському середовищі за вживання цієї речовини є атарактична, 

гедоністична, субмісивна, псевдокультурна, а також пізнавально-дослідницька. 

Переходячи до розгляду алкоголю, зазначимо, що ця психоактивна 

речовина пригнічує діяльність центрів стволу мозку, зменшує доступ до нього 

кисню, що відбивається на стані свідомості та поведінці людини (втрата 

координації, заплутана мова, нечіткість мислення) [59, с. 20]. Зловживання 

алкоголем у підлітковому й юнацькому віці впливає переважно на емоційну та 
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вольову сфери. Знижуються трудові навички, суспільна активність, 

деформуються моральні якості, стосунки з оточенням. Під час формування 

алкогольної адиктивної поведінки створюється нове ставлення до алкоголю, що 

проявляється у відчутті необхідності його прийому для досягнення бажаного 

емоційного стану. Виникає усвідомлення особливих ,,можливостей”, 

пов’язаних із цією психоактивною речовиною, що супроводжується 

інтенсивними емоціями. Поступово зміст мислення стає все більш 

сконцентрованим на цих станах і, відповідно, на алкоголі як на речовині, 

прийом якої знову дозволить їх викликати [75, с. 60]. 

Задля виявлення категорії ризику серед молоді спеціалісти-медики радять 

особливу увагу звертати на такі її особливості: емоційна нестійкість, труднощі 

в спілкуванні в колективі та в адаптуванні до нових умов, а також умов, що 

швидко змінюються тощо [9, с. 136]. 

Основними мотиваціями вживання речовин, які містять алкоголь, у 

студентському середовищі є атарактична, гедоністична, субмісивна, 

псевдокультурна, пізнавально-дослідницька, традиційна. 

Звертаючись до наступної групи наркогенних речовин, розглянемо 

летючі інгалянти або токсикоманічні речовини (бензин, клей, розчинники фарб, 

ацетон, аерозолі, діетиловий ефір, хлороформ), що випаровуються, вдихання 

яких призводить до інтоксикації, яка супроводжується зміною психічного стану 

[75, с. 77]. 

Ефект від вдихання цих сполук полягає в розвитку стану, схожого на 

сп’яніння, який за великої кількості вживання супроводжується галюцинаціями, 

підвищеним настроєм, відчуттям легкості, безпечності, що в подальшому 

замінюється дисфорією, агресивністю та фізичним дискомфортом (головний 

біль, почуття слабкості, сонливість тощо). Летючі речовини до наркотиків не 

належать, проте за систематичного вживання призводять до розвитку хвороби 

токсикоманії, яка проявляється синдромом зміненої реактивності, психічною та 

фізичною залежністю, а також деякими іншими психотичними та соціальними 

феноменами [99, с. 6; 87, с. 85]. Результатом зловживання інгалянтами стають 
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тяжкі отруєння, які призводять до ураження багатьох внутрішніх органів, 

зниження імунітету. Часто спостерігаються затримка розвитку розумових 

здібностей, порушення пам’яті, емоційно-вольової сфери, заміна 

конструктивних мотивацій адиктивними [87, с. 86]. 

Вдихання інгалянтів притаманне переважно підліткам і молоді, а це так 

само сприяє поступовому формуванню в них негативного ставлення до 

навчання, припиненню відвідування занять, конфліктності з батьками, 

педагогами [15, с. 76].  

Основними мотиваціями вживання цих речовин є пізнавально-

дослідницька, гедоністична, субмісивна. Найчастіше цей різновид адиктивної 

поведінки спостерігається в групі, члени якої мають спільні інтереси, 

проявляють антисоціальні підходи до життя [65, с. 49]. 

Спираючись на наведені характеристики трьох розглянутих вище груп 

психоактивних речовин, зауважимо, що вони є легальними, а це, по-перше, 

створює в молодих людей ілюзію безпеки для організму під час їх вживання, 

по-друге, значно полегшує шляхи придбання цих речовин, тому дуже 

важливою є грамотно організована робота у вищому навчальному закладі з 

антитютюнового, антиалкогольного та антитоксикоманічного виховання, яка 

має спрямовуватися на формування в молодих людей стійких переконань про 

необхідність ведення здорового способу життя, неприпустимість вживання цих 

речовин із огляду на помилковість припущення про їх незначну шкоду для 

організму людини та її соціального статусу, антисоціальну спрямованість 

особистості молодої людини, яка вживає зазначені речовини тощо.  

Продовжуючи аналіз наркогенних засобів, розглянемо дикорослі коноплі 

або канабіс (маріхуана, гашиш). Наркотичною речовиною, що міститься в 

екстракті коноплі є ароматичний канабіол, концентрація якого визначає 

інтенсивність наркотичного ефекту [15, с. 66]. 

За вживання цих речовин спочатку з’являються відчуття, характерні для 

стресового стану: частішає пульс, нудота, легка тривога, збудженість. На 

наступній фазі наркотичного сп’яніння негативні емоції та відчуття зникають і 
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з’являються ейфоризувальний і галюциногенний ефекти. Проте друга фаза 

може і не настати, це залежить від досвіду споживача наркотику та його 

готовності до виникнення стану ейфорії [87, с. 77 – 81]. Вживання похідних 

канабісу найчастіше є груповим. Характерною ознакою таких груп є підвищена 

готовність до емоційної індукції – настрій одного з її членів легко передається 

решті. Паління препаратів з коноплі призводить до погіршення роботи легень, 

серця, печінки, головного мозку, зниження пізнавальних здібностей людини, 

порушення рухових функцій, здатності правильно оцінювати часові інтервали 

тощо [99, с. 11; 100, с. 35 – 36]. 

Серед основних мотивацій вживання цих речовин можна виділити 

атарактичну, гедоністичну, субмісивну, пізнавально-дослідницьку. 

До поширених у силу своїх властивостей у студентському середовищі 

належить наступна група психоактивних речовин – стимулятори (кава, чай, 

амфетамін (фенамін), кокаїн, ефедрін, ефедрон, первітин, екстазі), яка 

поєднує різні за своєю природою наркотичні засоби, проте результати їх 

вживання є приблизно однаковими: прискорення темпу мислення, підвищення 

ініціативності та впевненості в собі [100, с. 43]. 

Найчастіше ознаками вживання цих речовин є ейфорія високої 

інтенсивності, відчуття людиною себе сильною, активною й самовпевненою, 

підвищення інтелектуальних здібностей, сексуальної активності, зникнення 

втоми та сонливості. Однак ейфорія швидко замінюється апатією, поганим 

настроєм, станом пригніченості й занепокоєння [59, с. 27 – 29]. Унаслідок 

вживання наркотиків цієї групи відбувається нервове виснаження організму, 

ураження серцево-судинної системи, печінки, порушення пам’яті, концентрації 

уваги, погіршується здатність до розумової діяльності, збільшується ризик 

зараження СНІДом, сифілісом, гепатитом.  

Особливої уваги заслуговує такий стимулятор функцій центральної 

нервової системи, як кофеїн, що користується популярністю у великої кількості 

людей, які щоденно вживають каву та чай. За певного дозування він дійсно 

сприяє підвищенню працездатності, зменшенню втоми та сонливості, проте під 
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час вживання цих напоїв важливо знати, що великі дози кофеїну призводять до 

виснаження нервових клітин, а також розвитку деяких соматичних порушень 

(головний біль, погіршення якості сну, тремтіння рук тощо) [15, с. 74; 100, 

с. 47]. 

Під час вживання цих речовин у студентському середовищі, безумовно, 

переважає мотивація з гіперактивацією поведінки, актуальними також є 

гедоністична та пізнавально-дослідницька мотивація. 

Особливо небезпечною є група опіатів (кодеїн, героїн, морфін, метадон), 

що спричиняють стрімкий розвиток психічної і фізичної залежності. Опіум – 

речовина рослинного походження, яку отримують з опійного маку і яка являє 

собою висохлий на повітрі молочний сік незрілих коробочок цього маку  

[100, с. 36]. Наркотичні речовини цієї групи викликають стан ейфорії, відчуття 

власної значущості, всемогутності, сприяють зникненню болю, що поступово 

замінюється психічною релаксацією, легким емоційний підйомом, відчуттями 

спокою, умиротворення [87, с. 76]. Це пов’язано з пригніченням цими 

речовинами нервових центів, які продукують неприємні відчуття й одночасним 

збудженням інших центрів, які викликають відчуття радості й задоволення. За 

вживання опіатів відбувається зниження імунітету, збільшується ризик 

зараження ВІЛ-інфекцією, сифілісом, гепатитом, відбувається руйнування 

печінки, серця, легень і головного мозку, порушуються інтелектуальні здібності 

та процес суб’єктивної оцінки часових характеристик [87, с. 76]. 

Атарактична, гедоністична, пізнавально-дослідницька мотивації є 

рушійними силами у вживанні молодими людьми наркогенних речовин групи 

опіатів.  

Велика кількість снодійно-седативних засобів (барбітурати, 

транквілізатори, хінолітичні речовини, снодійні) широко використовуються в 

медицині, і внаслідок їх розповсюдженості та доступності молодь має 

можливість вживати ці речовини в немедичних цілях. Як зазначено в посібнику 

,,Наркоманії у підлітків” (В. Битенський, Б. Херсонський), хвороблива 

пристрасть до цих препаратів формується не як наслідок призначення їх 
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лікарем, а за власною ініціативою з метою випробовувати незвичні відчуття, 

досягти стану сп’яніння [99; с. 23].  

Основна дія цих речовин спрямована на зниження активності нервової 

системи, лікування безсоння, подолання станів тривоги, страху, психічної 

напруги. Немедикаментозний їх прийом супроводжується симптомами, 

подібними до симптомів за алкогольного сп’яніння. Це найчастіше і виступає 

основною метою їх вживання [59, с. 29 – 30; 144, с. 38]. Препарати цієї групи 

уповільнюють розумові та рухові процеси, знижують здатність до концентрації 

уваги. Серед споживачів цих речовин великий відсоток суїцидів. 

Основною мотивацією вживання речовин цієї групи є атарактична. 

Наступною групою речовин, яка також має використання в 

студентському середовищі, є галюциногени або психоделічні засоби (ЛСД, 

псилоцибін, псилоцин, мескалін), що здатні за їх прийому навіть у малих дозах 

викликати галюцинації. За галюциногенної інтоксикації з’являється 

суб’єктивне загострене відчуття всіх органів чуття, колір навколишніх 

предметів здається дуже яскравим, звуки – гучними, порушуються відчуття 

свого тіла, координація рухів, що в подальшому доповнюється зоровими та 

слуховими ілюзіями [85; с. 182]. За вживання цих речовин іноді з’являється 

ейфорія, іноді – тривога та страх, поведінка змінюється від пасивного 

споглядання до активних і агресивних дій.  

Найбільш вираженими мотиваціями вживання цих речовин є 

гедоністична, пізнавально-дослідницька та мотивація з гіперактивацією 

поведінки.  

Узагальнюючи останні п’ять груп наведених психоактивних речовин, 

зазначимо, що майже всі вони згідно з ,,Конвенцією про психотропні речовини” 

(1971 р.) [71] та Постановою Кабінету Міністрів України ,,Про затвердження 

переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” (2000 р.) 

[120] належать до особливо небезпечних речовин, обіг яких був забороненим чи 

обмеженим, тому наявність випадків вживання цих речовин у студентському 

середовищі передусім детермінує залучення працівників правових служб.  
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Проте, ураховуючи значний негативний вплив психоактивних речовин на 

соціальний статус молодої людини (деградація особистості, втрата інтересу до 

навчання, погіршення міжособистісних відносин із батьками, товаришами, 

викладачами, розвиток таких негативних рис особистості як брехливість, егоїзм 

тощо), суб’єкти соціально-педагогічної профілактики у вищих навчальних 

закладах повинні з особливою уважність ставитися до цих проблем у 

студентському середовищі і навіть за найменшої підозри швидко реагувати на 

виявлені інциденти задля недопущення формування в студентів психічної та 

фізичної залежності. 

Аналізуючи адиктивну поведінку за вживання психоактивних речовин у 

підлітковому середовищі, вчені-медики А. Личко та В. Битенський [85] 

виокремили такі етапи її розвитку:  

1. Етап перших спроб. Метою вживання ПАР є цікавість, інтерес до 

нового, прагнення відповідати уподобанням власної компанії. Характерним для 

цього етапу є те, що він може залишитися першим і останнім у досвіді спроб 

вживання ПАР молоддю, оскільки йому ще не притаманні наркологічні 

закономірності. 

2. Пошуковий полінаркотизм. Цей етап характеризується 

експериментуванням із різними ПАР. Як пізніше визначила психолог 

Н. Максимова, поведінка на цьому етапі – це стандарт групової поведінки, 

ситуаційна (групова) залежність, коли бажання вжити ту чи іншу речовину 

з’являється в певній ситуації чи середовищі. Психічного узалежнення ще немає,  

потяг до психоактивних речовин відсутній [87, с. 168]. 

3. Етап вибору пріоритетної речовини (пізніше отримав назву етапу 

фонового полінаркотизму). Етап характеризується фіксацією на тій 

наркотичній речовині, яка дає найбільше задоволення. Провідною його ознакою 

є поява вибірковості та наркотика, якому віддається перевага. Цей етап також 

характеризується відсутністю узалежнення та потягу до ПАР. Як зазначила 

Н. Максимова, ,,будь-яких активних дій у пошуках саме цієї психоактивної 

речовини підліток не вчиняє, він обирає свій наркотик лише тоді, коли є вибір” 
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[87, с. 168 – 169]. 

4. Етап групової психічної залежності. Під груповою психічною 

залежністю розуміється поява потреби у вживанні токсичної речовини одразу, 

як тільки збирається певна група ,,однодумців”. Поза межами цієї групи такого 

бажання не виникає. На цьому етапі індивідуальна психічна залежність ще 

відсутня, і її А. Личко та В. Битенський віднесли вже до ознак першої стадії 

захворювання (алкоголізм, наркоманія, токсикоманія). Соціолог Н. Залигіна 

пізніше визначила вживання психоактивних речовин у групі з власною 

субкультурою як соціальну залежність [59]. 

Із огляду на вищезазначене, очевидним є те, що на жодному з указаних 

етапів медичне лікування не є доречним, тому в цій ситуації особливої 

актуальності набуває соціальна профілактика, як складова частина соціально-

педагогічної діяльності, що в контексті нашого дослідження полягатиме в 

проведенні психолого-педагогічних, правових, медичних заходів, спрямованих 

на попередження, обмеження та локалізацію випадків адиктивної поведінки в 

студентському середовищі. Крім того, ефективною буде допомога психологів із 

їхніми знаннями психічних особливостей особистості чи групи, а також 

значними можливостями у виявленні причин виникнення потреби вживання 

ПАР за допомогою різноманітних психологічних методик (додатки Ґ, Д, Е, Є), і 

безумовно, допомога викладачів навчальних закладів, які володіють значним 

арсеналом форм і методів виховання та навчання, і мають можливість частіше 

контактувати зі студентами, проводити систематичну профілактичну роботу.   

Підводячи підсумок щодо поширення різних груп наркогенних речовин у 

студентському середовищі та їх впливу на життєдіяльність осіб, що 

навчаються, можемо констатувати, що всі вони негативно впливають на 

здоров’я молодого покоління, продуктивність їхньої праці. І ті молоді люди, які 

дотримуються думки, що більшість із цих речовин стимулює працездатність та 

актуалізує бажання до творчої діяльності, безумовно, помиляються, оскільки 

навіть незначне досягнення ними бажаного стану пізніше змінюється 
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проблемами зі здоров’ям, погіршенням таких психічних процесів, як воля, 

мислення, увага, пам’ять тощо. 

Переходячи до розгляду адиктивної поведінки, поява якої пов’язана не з 

уживанням психоактивних речовин, а з наявністю певних поведінкових 

патернів (потяг до азартних ігор, комп’ютерна залежність), зазначимо, що в 

досліджуваний період вони не були поширеним явищем у нашій країні, на 

відміну від країн Заходу [75, с. 90 – 95; 79, с. 136 – 137]. 

Розпочинаючи аналіз проблеми азартних ігор, зауважимо, що в 

Міжнародній статистичній класифікації хвороб та споріднених проблем 

охорони здоров’я 10-го перегляду у рубриці ,,Розлади звичок і потягів” окремо 

виділено такий їх вид, як патологічний потяг до азартних ігор. Згідно з 

класифікацією, сутність цього розладу полягає в частих повторних епізодах 

азартної гри, які домінують в житті людини, що шкодить соціальним, 

матеріальним, сімейним цінностям і зобов’язанням [96]. 

Існує багато різновидів ігор: карточні, спортивні, комп’ютерні, ігрові 

автомати, лотереї тощо, – тобто, не завжди азартні ігри пов’язані з грошовим 

ризиком. Відчуття азарту може бути викликане вигаданим ризиком 

(комп’ютерні ігри) та бажанням досягти певного результату (звання переможця, 

перехід на наступний рівень, набирання балів тощо). Проте, коли мова йде про 

гемблінг, то найчастіше маються на увазі карточні ігри, рулетка, тоталізатор  

і т.п. 

Ц. Короленко і Т. Донських виділили низку ознак, характерних для 

азартних ігор як одного з виду адиктивної поведінки: 

1. Постійна залученість до гри, поступове збільшення часу, що 

затрачується на процес гри. 

2. Ігровий мотив стає домінантним, витісняючи наявні захоплення й 

інтереси. 

3. Втрата контролю, що виражається в нездатності припинити гру як 

після великого виграшу, так і після постійних програшів. 

4. Стан психологічного дискомфорту, роздратування, неспокою, пов’язані 
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з бажанням повернутися до гри під час коротких проміжків між нею, що 

супроводжуються зниженням настрою, порушеннями сну, концентрації уваги, 

головним болем тощо. 

5. Поступове збільшення частоти участі в грі, прагнення до все більш 

високого ризику. 

6. Періодична поява стану напруги, що супроводжується непереборним 

прагненням знайти можливість участі в азартній грі. 

7. Зниження здатності протистояти спокусі, що виражається в 

неможливості раз і назавжди відмовитися від цього виду залежності  

[75, с. 91 – 92]. 

Ігроголіки часто відрізняються високим інтелектом, авантюризмом, 

максималізмом, надмірною критичністю щодо близьких і друзів, здатністю 

уникати конфліктів за допомогою спотворення фактів і брехні, почасту 

зловживають психоактивними речовинами, характерними для них є порушення 

міжособистісних відносин, навчальної та трудової дисципліни 

безвідповідальність тощо.  

Аналіз робіт А. Єгорова [57], Ц. Короленка [75], Л. Юр’євої [176] 

дозволив виділити фактори, що збільшують ризик розвитку цієї форми 

адиктивної поведінки: 

- неправильне виховання в родині (гіперопіка, гіпоопіка, альтернативне 

виховання, надмірна вимогливість у поєднанні з жорстокістю тощо); 

- участь у грі когось із батьків, знайомих; 

- особливий потяг до гри з дитинства (доміно, карти, ,,Монополія” тощо); 

- ситуативна доступність азартних ігор; 

- переоцінка значення матеріальних цінностей. 

У досліджуваний період азартні ігри (переважно ігри в карти) серед учнів 

і студентів навчальних закладів різних рівнів були супутниками таких 

негативних явищ, як вживання алкоголю та наркотиків. Науковці Б. Левін і 

М. Левін [79, с. 136 – 137] виявили, що заняття ,,грати в карти” в групі ризику 

(ті, хто пробував наркотики) під час організації власного дозвілля посідає другу 
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позицію з дев’яти запропонованих, натомість у відповідях усіх опитаних цей 

різновид занять посів сьоме місце. 

Переходячи до аналізу комп’ютерної залежності, зауважимо, що цей 

різновид адиктивної поведінки часто приховує інші адикції чи психічні 

відхилення. Так, у посібнику ,,Психосоціальна адиктологія” автори 

Ц. Короленко та Н. Дмитрієва наголосили на тому, що частим є поєднання 

патологічного використання комп’ютера з трудоголізмом і патологічним 

гемблінгом [74]. 

Основними типами комп’ютерної залежності є такі:  

 – залежність від комп’ютера, тобто обсесивна пристрасть до роботи за 

комп’ютером (ігри, програмування тощо); 

– нав’язливий серфінг або ,,інформаційне перевантаження” (пошук 

інформації по базах даних і пошукових сайтах тощо); 

 – компульсивне застосування Інтернету (пристрасть до онлайнових 

аукціонів, азартних ігор, електронних покупок тощо); 

 – віртуальні знайомства чи залежність від ,,кібернет-відносин” (соціальні 

мережі, спілкування в чатах, групових іграх і телеконференціях тощо); 

– кіберсекс (захоплення порносайтами, обговорення сексуальної 

тематики в чатах тощо) [73; 94]. 

Разом із тим, вивчивши сутність проблеми комп’ютерної залежності, її 

типи, вважаємо за необхідне зазначити, що наявні наукові розвідки вчених 

Т. Больбот [21], О. Войскунського [30; 31], Л. Гур’євої [39], О. Тихомирова 

[162], Л. Юр’євої [176] та ін., де висвітлюються питання сутності зазначеного 

явища та історичні передумови його виникнення, є свідченням того, що в 

другій половині ХХ ст. проблема комп’ютерної залежності серед студентів 

вищих навчальних закладів у цілому місця не мала. Це, безумовно, можна 

пов’язати із тим, що активне обговорення феномену інтернет-адикції 

розпочалося лише в 1994 році, а дослідження комп’ютерної залежності у 

вітчизняній літературі (психологічній та психіатричній) розпочалися тільки на 

початку 90-х рр. ХХ ст. [31; 176].  
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У цей період у працях лише епізодично робилися спроби привернення 

уваги до негативних наслідків цього нового в суспільстві виду діяльності 

(зауважимо, що в країнах Заходу проблема комп’ютерної залежності з’явилася 

набагато раніше, тому її сутність та шляхи вирішення в західній літературі є 

більш розробленими). 

Отже, проведений аналіз різновидів адиктивної поведінки дозволив 

визначити їх сутність, вплив на організм людини, а також установити 

залежність між мотивацією вживання різних груп наркогенних засобів у 

студентському середовищі та їх впливі на організм молодої людини. Крім того, 

порівнюючи адиктивну поведінку як результат вживання наркогенних речовин 

і як результат певного виду діяльності, можемо констатувати, що в 

досліджуваний період переважав перший вид адиктивної реалізації, 

підтвердженням чому є велика кількість наукової літератури з цього питання і 

незначні напрацювання, у яких розглядалися проблеми, пов’язані із наявністю 

певних поведінкових патернів (потяг до азартних ігор, комп’ютерна 

залежність). 

 

Висновки з розділу 1 

 

Проведене в першому розділі дисертації дослідження теоретичних засад 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 

України в другій половині ХХ ст. дозволило зробити такі висновки: 

1. Фундаментальність теми дисертаційної роботи та її історико-

педагогічне спрямування передбачали широку джерельну базу дослідження, що 

обумовило виокремлення чотирьох найбільш значущих для нашого 

дослідження напрямів наукового пошуку. Джерела першого напряму дозволили 

сформувати уявлення про природу та чинники виникнення й переходу 

адиктивної поведінки в стадію захворювання. Вивчивши праці другого 

напряму, ми дослідили форми й методи соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки в другій половині ХХ ст. Підґрунтям третього напряму 
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стали джерела, які дозволили розглянути студентську молодь як особливу 

демографічну групу та пов’язані з нею негативні тенденції в студентському 

середовищі. І нарешті, четвертий напрям склали дисертаційні роботи 

сучасності, що дали змогу встановити, які з аспектів досліджуваної проблеми 

вже вивчалися в працях науковців ХХІ ст., а які наразі залишаються 

нерозкритими у вітчизняних дисертаційних роботах. 

2. Ураховуючи відсутність чи наявність за адиктивної поведінки 

психічної та фізичної залежності, сутність цього виду поведінки автори 

розглядають по-різному: зловживання певними речовинами чи видами 

активності без формування залежності від них, зловживання певними 

речовинами або видами активності з формуванням психічної залежності, 

зловживання певними речовинами чи видами активності з формуванням 

психічної та фізичної залежності. У нашому дослідженні доцільно розглядати 

адиктивну поведінку як феномен, що передує появі обох видів залежності. 

Оскільки предметом нашого дослідження є теорія та практика організації саме 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки, то остання має 

розглядатися не як патологічне, а як поведінкове відхилення. 

3. На основі аналізу наявних дефініцій профілактики, соціальної 

профілактики та соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки в 

роботі узагальнено визначення соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки: вид соціальної діяльності спеціально вповноважених 

органів держави, навчальних закладів різних типів, соціальних служб для 

молоді, об’єднань громадян та інших соціальних інституцій, спрямованої на 

реалізацію системи заходів щодо попередження адиктивної поведінки дітей і 

молоді; виявлення й усунення чинників та умов для вживання психоактивних 

речовин, звернення й фіксації уваги на певних предметах чи видах діяльності 

для зміни психічного стану; створення оптимальної соціальної ситуації 

розвитку особистості, забезпечення високого рівня здоров’я.  

4. Більшість наукових праць досліджуваного періоду було присвячено 

адиктивній поведінці як результату вживання наркогенних речовин. Аналіз цих 
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доробків, а також досліджень, у яких розглянуто адиктивну поведінку, що є 

наслідком різних видів діяльності, дозволив встановити, що всі описані 

речовини та поведінкові патерни негативно впливають на здоров’я молодого 

покоління, продуктивність його праці.  

5. Для логічної систематизації історичного матеріалу та більш повного 

висвітлення явищ, притаманних досліджуваному періоду, введено власну 

періодизацію процесу соціально-педагогічної профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді в другій половині ХХ ст.: 1956 – 1984 рр. – етап 

постановки проблеми соціально-педагогічної профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді України; 1985 – 1990 рр. – етап активізації теорії 

та практики соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді України; 1991 – 2000 рр. – етап реформування процесу 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 

України. 
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РОЗДІЛ 2 

 ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ В 

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Державна молодіжна політика щодо змісту соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 

України 

 

Розглядаючи соціально-педагогічну профілактику адиктивної поведінки 

як вид соціальної діяльності спеціально вповноважених органів держави, 

навчальних закладів різних типів, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

об’єднань громадян та інших соціальних інституцій, варто зазначити, що всі 

вони керуються у своїй діяльності насамперед нормативними актами, 

ухваленими уповноваженим на це суб’єктом нормотворення. Відтак 

дослідження й аналіз державної молодіжної політики України є необхідною 

умовою для подальшого вивчення шляхів вирішення цієї проблеми у вищих 

навчальних закладах країни з метою створення оптимальної соціальної ситуації 

розвитку особистості та забезпечення високого рівня здоров’я. 

Задля дослідження діяльності державних органів із питань молодіжної 

політики та обраної проблеми зокрема ми проаналізували документи й 

матеріали з’їздів Комуністичної партії Радянського Союзу, оскільки в цей 

період з’їзд був верховним органом партії, основні завдання якого полягали у 

визначенні лінії партії з питань внутрішньої й зовнішньої політики, розгляд і 

розв’язання важливих питань державного життя, заслуховування й 

затвердження звітів ЦК та інших центральних органів. 

Відповідно до часових меж дослідження ми в хронологічному порядку 

розглянули матеріали дев’ятьох з’їздів, починаючи з двадцятого (14 – 25 

лютого 1956 р.), і завершуючи двадцять восьмим з’їздом (2 – 13 липня 1990 р.).  

Вивчаючи означені матеріали, ми аналізували виступи діячів, які у своїх 
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доповідях обговорювали проблеми в молодіжному середовищі, зокрема й 

студентському. Безумовно, цікавими для нашого дослідження були доповіді 

Міністрів вищої освіти, Перших секретарів ЦК Всесоюзної Ленінської 

комуністичної спілки молоді (далі – ВЛКСМ), Перших (Генеральних) 

секретарів правлячого органу та інших осіб, зацікавлених і задіяних у 

вирішенні цих проблем. Крім того, ми вивчали плани та завдання на наступні 

роки, що затверджувалися на кожному з’їзді.  

Аналізуючи зазначені з’їзди КПРС, ми встановили, що, по-перше, не всі 

цікаві для нашого дослідження діячі згадували у своїх доповідях безпосередньо 

студентів, а говорили про молодь у цілому. Однак, ураховуючи те, що 

студентська молодь є окремою групою цього прошарку суспільства, ми 

вважаємо за можливе використовувати в нашому дослідженні матеріали таких 

доповідей. І, по-друге, як вже зазначалося раніше, сам термін ,,адиктивна 

поведінка” з’явився лише в 1984 р. і тому, вивчаючи матеріали з’їздів, ми 

цікавилися доповідями, у яких приділялася увага тотожним до цього поняття 

явищам і шляхам боротьби із ними. 

Розпочнемо з розгляду матеріалів ХХ з’їзду (14 – 25 лютого 1956 р.). Під 

час з’їзду член Президії ЦК КПРС К. Ворошилов у своїй промові звернув увагу 

на те, що задля збереження й укріплення соціалістичної законності поряд з 

адміністративними заходами потрібна велика, кропітка робота з виховання 

кадрів, із широкої пропаганди радянських законів й необхідності їх 

неухильного виконання усіма громадянами. Велика роль у цьому процесі 

відводилася, безумовно, партійним, радянським, профспілковим кадрам, а 

також засобам преси [54, c. 561]. 

Підсумовуючи свою доповідь, член Президії зауважив необхідність 

покращення виховання молоді за всіма напрямами і участі у цьому процесі 

партійних, радянських, комсомольських, профспілкових організацій, 

працівників освіти та батьків. Усі вони мали виховувати в дітей, у кожної 

молодої людини любов до праці та повагу до законів, формувати негативне 

ставлення до неправильної поведінки деяких молодих людей у побуті, у 
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громадських місцях, не залишаючи без розгляду і громадського осуду жоден із 

антигромадських вчинків [54, c. 562 – 565]. 

У виступі Першого секретаря ЦК ВЛКСМ О. Шелепіна  наголошено, що 

за допомогою партійних органів комсомол проявляв турботу про культурне 

зростання, залучав молодь до занять фізичною культурою та спортом, хоча, на 

жаль, у молодіжному середовищі мали місце певні вади: випадки ухилення від 

суспільно-корисної праці, аморальні вчинки, факти пияцтва та хуліганства. 

Поряд із цим комсомол не залишався байдужим до цієї ситуації й поступово 

окреслював шляхи вирішення проблем, зокрема: 

- розвиток ініціативи й самодіяльності в комсомолі; 

- зміцнення кадрів первинних організацій; 

- отримання власної матеріальної бази для роботи з молоддю (клубів, 

стадіонів, туристських таборів), яка перебувала в підпорядкуванні інших 

організацій і не завжди була для неї доступною; 

- скасування комітетів із фізичної культури та спорту, добровільних 

спортивних товариств профспілок і створення замість них єдиної масової 

самодіяльної спортивної організації ,,Спілка радянських спортсменів”, що 

надасть змогу усій молоді користуватися спортивними базами незалежно від 

того, кому вони належать; 

- створення в містах і районах широкої мережі різноманітних клубів для 

розвитку самодіяльності та можливості задовольнити різноманітні запити й 

інтереси молоді [54, c. 606 – 608]. 

Цікавою в аспекті нашого дослідження виявилася доповідь Секретаря ЦК 

КПРС Д. Шепілова, де процитовано вислів американського прогресивного 

економіста Люмера, який порівняв монополістичний капітал із наркоманом: 

,,…якому доза наркотику спочатку дає приємне відчуття благополуччя. Однак 

це тягне за собою болючі наслідки, яких можна позбутися, лише вдаючись до 

нової, більш великої дози наркотику. І з кожною новою дозою відчуття 

благополуччя слабшає, тоді як наслідки стають все більш хворобливими, поки 

нарешті наркоман не руйнує свій організм усе більш частими й великими 
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дозами отрути” [54, c. 197]. 

Для нашого дослідження важливим є, безумовно, не сам факт, а те, як 

американський економіст описав відчуття наркомана, і наявність порівняння в 

доповіді секретаря ЦК КПРС під час такої важливої події для всього СРСР, як 

з’їзд. Насамперед це було свідченням того, що Д. Шепілов  і його слухачі були 

обізнані із цього питання.  Звісно, це не означало, що проблема наркоманії 

гостро стояла в СРСР, проте оперування поняттям перед такою кількістю 

людей на з’їзді КПРС, безумовно, свідчить про те, що так чи інакше люди вже 

тоді були ознайомлені із цією проблемою.   

Звертаючись до резолюції ХХ з’їзду КПРС щодо звітної доповіді 

правлячого органу, відмітимо, що в ній наголошено на необхідності слідування 

радянським законам та суворості покарання за прояви беззаконня, свавілля, 

порушення соціалістичного правопорядку [55, c. 421], а також на створенні 

сприятливих умов для проведення виховної, культурно-масової, спортивно-

оздоровчої роботи з молоддю, сприянні активній участі комсомольців і всієї 

радянської молоді в ,,державному, господарському й культурному будівництві, 

у всьому суспільно-політичному житті країни” [55, c. 426]. 

Серед результатів ХХ з’їзду відзначимо постанову ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР ,,Про посилення боротьби з пияцтвом і наведення порядку в 

торгівлі міцними спиртними напоями” (1958 р.), у якій наголошувалося на 

необхідності проведення заходів щодо зниження споживання алкоголю серед 

населення, посилення боротьби з пияцтвом і алкоголізмом, зменшення 

кількості правопорушень і злочинів тощо. 

На позачерговому ХХІ з’їзді (27 січня – 5 лютого 1959 р.) Перший 

секретар ЦК КПРС М. Хрущов підкреслив важливість скорочення апарату 

міліції, органів державної безпеки та створення таких добровільних організацій, 

як народна міліція, товариські суди тощо. Перевага означених громадських 

органів полягала передусім у можливості виявити порушника не тоді, коли 

проступок чи злочин уже скоєно, а на початковому етапі, коли в робочому або 

учнівському колективі ще можна виявити відхилення від норм суспільної 
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поведінки, яка і призводить у подальшому до антигромадських вчинків. Колеги 

чи одногрупники зможуть своєчасно вплинути на свого товариша з метою 

попередження його антигромадських нахилів. Як зазначив Перший секретар, 

,,Головне – це профілактика, виховна робота” [28, c. 103 – 104]. 

У заключній доповіді М. Хрущова отримала схвалення й підтримку 

пропозиція делегатів з’їзду про необхідність посилення боротьби з пияцтвом, у 

якій він порадив Центральним комітетам комуністичних партій і Радам 

Міністрів союзних республік приділити більше уваги проблемі пияцтва, ужити 

конкретних заходів щодо боротьби зі зловживанням спиртними напоями, їх 

виробництвом. Серед можливих заходів Перший секретар запропонував 

підготувати та винести на загальне обговорення проекти законів із цього 

питання, ухвалити закони, у яких ,,передбачити суворі заходи проти тих, хто 

зловживає спиртними напоями і допускає порушення громадського порядку” 

[29, c. 395 – 396]. 

Наявні недоліки в політико-виховній роботі і, як наслідок, випадки 

пияцтва та хуліганства серед молоді були висвітлені в доповіді Секретаря ЦК 

ВЛКСМ В. Семичастного. Задля вирішення цієї проблеми, вважав політик, 

необхідна  підтримка партії, а комсомолу слід бути так само готовим ,,…на 

великі справи, до яких кличе партія”, зокрема, брати участь у патріотичному 

русі – змаганні за звання бригади комуністичної праці, роботі на ударних 

об’єктах будівництва, роботах, спрямованих на підйом сільського господарства, 

освоєння природних багатств Сибіру, Казахстану, Далекого Сходу, зборі 

металевого брухту тощо [28, c. 236 – 239]. 

В. Семичастний акцентував увагу слухачів на необхідності формування 

всебічно розвиненої особистості, у якої обов’язково має бути вихована висока 

культура – складова частина комуністичного виховання молоді. Із цією метою 

він пропонував максимально наближувати молодь до музики, живопису, театру, 

мистецтва, туризму тощо. Говорячи про певні недоліки в роботі парків 

(відсутність достатньої кількості атракціонів та примітивність наявних), 

доповідач стверджував, що налагодження такої діяльності ,,…допоможе нам 
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відволікти молодь від поганих занять, підвищити рівень виховної роботи”  

[28, c. 240 – 241]. 

У своїй доповіді Міністр вищої освіти СРСР В. Єлютін відмітив, що задля 

покращення всієї роботи з виховання студентської молоді в дусі колективізму, 

працьовитості, дотримання принципів моралі нового суспільства, необхідною є 

її безпосередня участь у продуктивній праці. На думку політика, ,,Трудове 

виховання молоді є найдієвішим засобом комуністичного виховання”  і тому 

завданням вищої школи є навчити студентів з ініціативою та відповідальністю 

підходити до будь-якої роботи, що допоможе подолати в суспільстві елементи 

зверхності, неправильного ставлення до ,,чорнової роботи” [29, c. 151]. 

Голова Комітету Державної безпеки при Раді Міністрів СРСР 

О. Шелепін  підкреслював, що в роботі з молоддю перевагу необхідно надавати 

профілактичним, попереджувальним заходам, а не методам покарання та 

примусу. Методи переконання, на думку О. Шелепіна, мали бути провідними в 

роботі з попередження та подолання негативних явищ у молодіжному 

середовищі, а старше покоління мусило бути більш толерантним, уважним, 

готовим у будь-який момент дати цінну пораду чи надати допомогу молодому 

поколінню [29, c. 253]. 

Питання виховання молодого покоління не оминув у своїй промові і член 

Президії ЦК КПРС К. Ворошилов, зробивши акцент на тому, що до цього 

складного процесу насамперед мають бути залучені не держава та суспільство, 

а батьки, що більше за інших є відповідальними за те, якими будуть майбутні 

члени радянського суспільства. Із метою попередження антигромадських 

проступків молоді її виховання мало стати першочерговим завданням не лише 

навчальних закладів, державних та громадських організацій, а й усього 

суспільства. Кожна людина мала бути небайдужа до проблем сучасної молоді 

та існування негативних тенденцій у молодіжному середовищі [29, c. 310]. 

У затверджених ХХІ з’їздом контрольних цифрах розвитку народного 

господарства СРСР на 1959 – 1965 роки (5 лютого 1959 р.) констатувалося, що 

профспілкові, партійні та комсомольські організації мали посилювати виховну 
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роботу в масах і брати активну участь у викоріненні таких антигромадських 

явищ, як пияцтво, хуліганство тощо, неприпустимих у соціалістичному 

суспільстві [29, c. 547]. 

Цікавим для нашого дослідження на ХХІІ з’їзді (17 – 31 жовтня 1961 р.) 

виявилося також згадування Першим секретарем ЦК КПРС М. Хрущовим 

імперіалістичних груп у США, яких він порівняв із азартними гравцями: ,,вони 

не замислюються над тим, яким лихом для людства була б війна, що ними 

готується”. У чому ж сутність такого порівняння? Проводячи паралелі стосовно 

азартних гравців, можемо, напевно, переформулювати цей вираз: ,,вони не 

замислюються над тим, яким лихом для людства є їхня поведінка”. Ця фраза 

складається з двох частин, які в точності відповідають поведінці азартного 

гравця, і кожна з яких має своє змістове навантаження. Єдиною поправкою 

може бути лише те, що в цій ситуації не можна говорити про все людство – 

найбільш постраждалими є сама людина та її найближче оточення [43, c. 232]. 

Висвітлюючи питання соціалістичної законності, секретар ЦК КПРС 

М. Суслов  звертав увагу на те, що головним інструментом у боротьбі з 

антигромадськими проявами в радянському суспільстві було переконання, 

проте не виключав і можливості використовувати примус у ситуаціях, де він 

був найбільш доречним. Борючись зі злочинними проявами, М. Суслов  

пропонував владі використовувати всі необхідні засоби виховання, 

переконання та силу громадськості щодо правопорушників [43, c. 525]. 

Із метою розширення сфери морального впливу на молоде покоління, на 

переконання президента Академії педагогічних наук РРФСР І. Каїрова, 

особлива увага мала приділятися: 

- питанню стосунків між дорослими та молоддю, між батьками та дітьми: 

процес виховання відбувається не лише під час організованого впливу, а й у 

звичайному спілкуванні з дітьми в сім’ї, на вулиці тощо; у комунікації з 

молоддю дорослі мають частіше використовувати метод переконання, а не 

засудження й покарання; 

- ролі вчителя в комуністичному вихованні, який є посередником між 
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старшим і молодим поколіннями; 

- розвитку педагогічної науки, яка має посісти особливе місце в системі 

суспільних наук [44, c. 327 – 329]. 

Важливою подією на ХХІІ з’їзді було прийняття Програми КПРС, у якій 

також були відображені цікаві для нашого дослідження позиції. Розглянемо 

основні з них. 

На особливу увагу заслуговує теза про те, що соціалістична держава мала 

піклуватися про охорону та постійне покращення рівня здоров’я всього свого 

населення. Акцент робився на необхідності виховання молодого покоління, 

здорового як фізично, так і духовно, що потребувало активного залучення все 

більшої кількості населення, особливо молоді, до масового спорту, фізичної 

культури [45, c. 299 – 300]. 

Стосовно укріплення соціалістичного правопорядку в Програмі 

зазначалася необхідність ,,забезпечення суворого дотримання соціалістичної 

законності, викорінення будь-яких порушень правопорядку, ліквідації 

злочинності, усунення всіх причин, що її породжують”. Шляхами подолання 

цих негативних явищ у зазначеному документі вказувалися зростання 

матеріальної забезпеченості, культурного рівня та свідомості населення, 

органічне поєднання прав і обов’язків в системі державних і громадських 

організацій [45, c. 307 – 308]. 

Також у Програмі зверталася увага на підвищення ролі громадських 

організацій. Під час опису комсомолу як самодіяльної громадської організації 

підкреслювалося його значення у ,,вихованні молоді в дусі суворого 

дотримання принципів і норм комуністичної моралі”, його активна участь у 

формуванні працелюбного, фізично та морально здорового молодого 

покоління. У Програмі пропонувалося розширити участь громадських 

об’єднань (профспілок, комсомолу, кооперацій, наукових товариств, спілок 

працівників літератури, мистецтва, культурно-просвітницьких, спортивних 

товариств тощо) в управлінні закладами культури, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення [45, c. 308 – 309]. 
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Розділ Програми ,,Завдання партії в галузі ідеології, виховання, освіти, 

науки і культури” містив шляхи вирішення проблеми всебічного й 

гармонійного розвитку людської особистості. У цьому пункті наголошувалося, 

що людина має поєднувати в собі три речі: духовне багатство, моральну 

чистоту та фізичну досконалість. Ключовими тут виступали розширення 

можливостей для розвитку здібностей, талантів, різноманітна організація 

дозвілля, а саме: громадська діяльність, культурна й наукова творчість, 

розумовий і фізичний розвиток тощо [45, c. 318 – 319]. 

У своїй промові на ХХІІІ з’їзді (29 березня – 8 квітня 1966 р.) Перший 

секретар ЦК ВЛКСМ С. Павлов зауважив необхідність активної участі 

комсомолу в спрямуванні молодіжної ініціативи на корисні справи (працю, 

участь у громадському житті тощо). Доповідач звернув увагу слухачів на 

діяльність груп чи лабораторій конкретних соціологічних досліджень, у яких 

задіяні науковці різних галузей (педагоги, психологи, соціологи, юристи) і які 

працюють при ЦК ВЛКСМ, у обкомах, крайкомах. Метою діяльності цих 

організацій було підвищення рівня комуністичного виховання молоді, 

дослідження життя молоді та пошук ефективних засобів ідейного виховання. 

С. Павлов схвалив ефективність індивідуальної роботи з кожною молодою 

людиною, яка, на його думку, допоможе подолати негативні тенденції, якщо 

вони мають місце, та вказав найважливіші форми роботи комсомолу: 

теоретичні конференції, диспути тощо, – які допомагають пізнати внутрішній 

світ молодої людини, подолати існуючі труднощі [49, c. 464 – 470]. 

Підводячи підсумок, доповідач зазначив, що ,,обличчя покоління – це 

його справи”, звертаючи при цьому увагу на діяльність студентів, які з великим 

бажанням і ентузіазмом щороку брали участь у будівництві шкіл, клубів, 

лікарень на цілині, працювали над освоєнням нафтових багатств у Західному 

Сибіру, допомагали електрифікувати сільськогосподарське виробництво  

[49, c. 469 – 470]. 

Міністр культури СРСР К. Фурцева у своєму виступі акцентувала увагу 

на необхідності покращення ідейно-естетичного виховання молодого 
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покоління. Задля цього у країні було розширено мережу музичних і художніх 

шкіл, відбувалося активне залучення молоді до діяльності у творчих колективах 

тощо. Важливою для естетичного виховання визнавалася інтеграція зусиль 

закладів культури і освіти, преси, радіо, телебачення та ін.  

[50, c. 132 – 133]. 

Директиви ХХІІІ з’їзду КПРС щодо п’ятирічного плану розвитку 

народного господарства СРСР на 1966 – 1970 рр. містили пропозиції ширше 

запроваджувати масові види фізичної культури і спорту у вищих і середніх 

спеціальних навчальних закладах, при цьому зверталася увага на покращення 

культурного обслуговування населення: збільшення кількості театрів, клубів, 

бібліотек та закріплення їх матеріально-технічної бази [50, c. 360 – 361]. Серед 

результатів з’їзду також можна відзначити Указ Президії Верховної Ради СРСР 

,,Про посилення відповідальності за хуліганство” (1966 р.), Наказ Міністерства 

охорони здоров’я СРСР ,,Про порядок зберігання, обліку, прописування, 

відпуск і застосування отруйних, наркотичних та сильнодіючих лікарських 

засобів” (1968 р.). 

У звітній доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС XXІV з’їзду 

(30 березня – 9 квітня 1971 р.) Л. Брежнєва особливу увагу було приділено 

діяльності комсомолу, який виступав ініціатором, організатором і активним 

учасником ударних комсомольських будівництв, студентських будівельних 

загонів, молодіжних виробничих бригад, літніх таборів праці та відпочинку 

тощо. Усі ці заходи визнавалися необхідними й дуже корисними для виховання 

як студентської молоді, так і усієї молоді в цілому. Важливим було також 

зауваження Генерального секретаря щодо доцільності удосконалення вміння 

комсомолу працювати з окремими категоріями молоді: учнями, студентами, 

молодими працівниками, – що мало допомогти виховати в молодого покоління 

повагу до праці, сформувати правильну професійну орієнтацію [51, c. 104]. 

Також Л. Брежнєв акцентував увагу на укріпленні законності,  

правопорядку, профілактиці злочинів. Ключовим у цьому питанні виступило  

те, що задіяні в цьому мали бути не лише державні органи, а й партійні 
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організації, профспілки, комсомол та ін. ,,Повага до права, до закону має стати 

особистим переконанням кожної людини” – вважав доповідач  

[51, c. 105 – 106]. 

Важливе місце в подоланні негативних тенденцій у молодіжному 

середовищі, на думку Першого секретаря ЦК ВЛКСМ Є. Тяжельникова, мали 

комсомольські організації, студентські будівельні загони, які брали  активну 

участь у створенні енергетичної бази країни, освоєнні родовищ, будівництві 

заводів, нафтовій і газовій цілині, благоустрою міст і сіл, охороні природи тощо 

[51, c. 406]. Доповідач звертав увагу на важливість організації та проведення 

цікавого й насиченого дозвілля молодого покоління, пропонував займатися 

художньою, науковою та технічною творчістю, надавати постійну допомогу 

ветеранам війни та праці, що могло значно покращити естетичне та моральне 

виховання [51, c. 408 – 409]. 

Пропаганда впливу трудового колективу та громадської думки як 

ефективних засобів боротьби з порушеннями трудової дисципліни, пияцтвом та 

іншими негативними явищами була однією з ключових ліній резолюції ХХIV 

з’їзду зі звітної доповіді ЦК КПРС [52, c. 235]. 

Результатами XXІV з’їзду можна вважати постанови ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР ,,Про заходи з подальшого покращення матеріальних і 

житлово-побутових умов студентів вищих і учнів середніх спеціальних 

навчальних закладів” (1971 р.), ,,Про заходи з подальшого удосконалення вищої 

освіти в країні” (1972 р.), ,,Про заходи з посилення боротьби проти пияцтва і 

алкоголізму” (1972 р.), накази Міністерства охорони здоров’я СРСР ,,Про 

заходи з подальшого посилення боротьби проти пияцтва і алкоголізму” 

(1972 р.), Міністерства охорони здоров’я і Міністерства вищої і середньої 

спеціальної освіти СРСР ,,Про організацію лікарського контролю за фізичним 

вихованням студентів вищих навчальних закладів країни” (1972 р.), методичні 

рекомендації ,,Особливості протиалкогольної пропаганди”, розроблені 

Центральним науково-дослідним інститутом санітарної просвіти Міністерства 

охорони здоров’я СРСР (1972 р.), Наказ Міністерства вищої і середньої 
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спеціальної освіти СРСР ,,Про затвердження типових правил внутрішнього 

розпорядку вищих навчальних закладів” (1973 р.), Постанову Ради Міністрів 

СРСР ,,Про заходи щодо подальшого посилення боротьби з поширенням 

наркоманії” (1974 р.), Указ Президії Верховної Ради СРСР ,,Про посилення 

боротьби з наркоманією” (1974 р.) тощо. 

На XXV з’їзді (24 лютого – 5 березня 1976 р.) Генеральний секретар ЦК 

КПРС Л. Брежнєв приділив велику увагу питанню критики й самокритики. 

Сутність цих методів, як зауважив доповідач, полягала насамперед у тому, що 

діяльність будь-якої організації чи конкретної людини мала постійно 

оцінюватися з метою аналізу та усунення наявних у неї недоліків. Ставлення до 

недоліків та їх винуватців повинно було носити суворий та неліберальний 

характер. При цьому цінність критики полягала в її правдивості та 

об’єктивному оцінюванні ситуації, а самокритики – у готовності визнавати 

власні помилки та прагнути до їх усунення [46, c. 94]. 

Крім того, доповідач наголосив на важливості морального виховання, яке 

разом із розвитком суспільства також мало удосконалюватися, сприяючи тим 

самим покращенню матеріального добробуту радянського народу, формуванню 

нетерпимості до наявних відхилень від соціалістичних норм моральності в 

радянському суспільстві. У боротьбі з негативними явищами (хуліганство, 

пияцтво тощо) необхідно було використовувати вплив трудового колективу, 

методи переконання, сили закону, критичну думку преси та інші засоби, якими 

вповні володіє суспільство [46, c. 103 – 104]. Тепло згадував Л. Брєжнєв 

студентські будівельні загони, які, по-перше, протягом звітного періоду 

виконали величезний обсяг робіт і, по-друге, були чудовою школою трудового 

виховання [46, c. 110]. 

Не оминув питання студентства у своїй промові і Перший секретар 

Центрального комітету комсомолу Є. Тяжельников, звернувши увагу на 

працьовитість, енергійність та безпосередню участь у будівництві народного 

господарства цієї когорти молоді [46, c. 332]. Дуже важливою, на нашу думку, 

була пропозиція Є. Тяжельникова щодо розроблення спеціального ,,Закону про 
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молодь”, який мав значно підвищити політичну, трудову й соціальну активність 

молоді [46, c. 333]. 

На неприпустимість недоліків у моральному вихованні юних громадян 

звертав увагу Міністр просвіти СРСР М. Прокоф’єв. На його переконання, у 

цьому процесі активну участь мали брати батьки та школа за безумовної  

підтримки всієї громадськості. Кінцевою метою мало стати виховання всебічно 

і гармонійно розвиненої особистості, без проявів аморальності, культу насилля 

тощо [47, c. 181]. 

Період після XXV з’їзду характеризувався виданням Наказу Міністерства 

охорони здоров’я ,,Про додаткові заходи з посилення боротьби з наркоманіями” 

(1976 р.), Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР ,,Про заходи з 

подальшого покращення народної охорони здоров’я” (1977 р.), Постанови Ради 

Міністрів СРСР ,,Про додаткові заходи з посилення боротьби з пияцтвом і 

алкоголізмом” (1978 р.), Наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної 

освіти СРСР ,,Про заходи з подальшого покращення охорони здоров’я 

студентів вищих і учнів середніх спеціальних навчальних закладів” (1978 р.), 

постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР ,,Про дальше поліпшення 

ідеологічної, політико-виховної роботи” ( 1979 рік), ,,Про заходи з посилення 

боротьби з палінням” (1980 р.) та ін. 

У звіті Центрального комітету ХХVI з’їзду КПРС (23 лютого – 3 березня 

1981 р.) Генеральний секретар Л. Брежнєв значну увагу приділив таким 

важливим соціальним завданням, як турбота про охорону здоров’я та фізичну 

культуру й спорт, наголосивши на необхідності поступового переведення 

останніх у повсякденне життя населення, особливо молоді та дітей  

[53, c. 79 – 80]. Згадав він також і проблему пияцтва, вирішення якої вбачав у 

активній роботі трудових колективів, громадських організацій та всіх громадян 

[53, c. 82]. 

Говорячи про виховні завдання комсомолу, Перший секретар ЦК ВЛКСМ 

Б. Пастухов  вважав за необхідне формування в кожної молодої людини поваги 

та сумлінного ставлення до праці, а також існування педагога-наставника, який 
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буде надійним помічником та гарним прикладом для молодої людини [53, 

c. 280]. У боротьбі з ,,антиподами” моралі, проявами пасивності й формалізму 

доповідач пропонував більше уваги приділяти роботі за місцем проживання, у 

молодіжних гуртожитках, створювати в кожній комсомольській організації 

,,живу, творчу атмосферу” [53, c. 280]. 

Серед нормативних та законодавчих актів, які сприяли певному 

позитивному перевороту в антиалкогольній пропаганді після ХХVI з’їзду 

відзначимо такі: ,,Методичні вказівки з організації навчання студентів вищих 

навчальних закладів”, розроблені Головним санітарно-епідеміологічним 

управлінням Міністерства охорони здоров’я СРСР (1982 р.), накази 

Міністерства охорони здоров’я СРСР ,,Про заходи з усунення серйозних 

недоліків і подальшому посиленню боротьби з наркоманіями, покращення 

обліку, зберігання, прописування і використання наркотичних лікарських 

засобів” (1982 р.), ,,Про затвердження Положення про наркологічний 

диспансер” (1985 р.), Постанова Ради Міністрів СРСР ,,Про заходи з подолання 

пияцтва й алкоголізму, викорінення самогоноваріння” (1985 р.), укази Президії 

Верховної Ради СРСР ,,Про посилення боротьби з пияцтвом” (1985 р.), ,,Про 

заходи з покращення використання клубних закладів і спортивних споруд” 

(1985 р.), постанова Пленуму Верховного Суду СРСР ,,Про практику 

застосування судами законодавства, спрямованого на посилення боротьби з 

пияцтвом і алкоголізмом” (1985 р.), наказ Міністерства охорони здоров’я і 

Міністерства внутрішніх справ СРСР ,,Про профілактичний облік і 

спостереження за особами, у відношенні яких встановлено немедичне вживання 

наркотичних засобів” (1985 р.) тощо. 

Генеральним секретарем ЦК КПРС М. Горбачовим на ХХVII з’їзді 

(25 лютого – 6 березня 1986 р.) було відмічено пріоритетність питання охорони 

здоров’я: ,,Охорона та зміцнення здоров’я людей – справа першорядної 

важливості”. Ним зазначено, що потужним фактором у підтримці такої позиції 

є спосіб життя людини, у тому числі якість організації власного дозвілля. 

Активними помічниками у цьому мають виступати профспілкові організації та 
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комсомол, які стимулюватимуть громадську ініціативу, самодіяльність 

населення. А держава, у свою чергу, забезпечуватиме їх усім необхідним – 

палацами культури, клубами за інтересами, стадіонами, парками тощо  

[92, c. 49]. 

Звернув увагу у своїй промові М. Горбачов і на проведення активної 

боротьби з пияцтвом та алкоголізмом шляхом викорінення традицій, які 

складалися роками. Це, у свою чергу, ознаменувалося покращенням ситуації на 

виробництві, у громадських місцях, у родинах. Але, на його переконання, це 

покращення ще не було приводом зупинятися і потребувало систематичної 

цілеспрямованої роботи в означеному напрямі [92, c. 50]. 

Важливим з точки зору нашого дослідження у зазначеній доповіді було 

звернення до проблем зміцнення сім’ї, що є важливим фактором у вихованні 

молодого покоління, моральному стані подружжя, а також їх трудовій і 

громадській активності [92, c. 51]. 

Серед задач КПРС з вдосконалення соціалізму і поступовому переході до 

комунізму було заплановано провести комплекс заходів з метою створення 

необхідних умов для виховання молодого покоління, зокрема розширити 

мережу трудових і спортивних таборів, будинків і станцій науково-технічної і 

художньої творчості [92, c. 154]. Також в задачах наголошувалося на 

необхідності послідовного та наполегливого викорінення таких негативних 

явищ у суспільстві як порушення трудової дисципліни, пияцтво, хуліганство, 

дармоїдство тощо. У боротьбі з ними пропонувалося використовувати 

авторитет громадської думки та закон [92, c. 165]. 

У ,,Основних напрямках економічного та соціального розвитку СРСР на 

1986 – 1990 роки і на період до 2000 року” для нашого дослідження цікавими 

стали положення в області охорони здоров’я – про підсилення профілактичної 

її спрямованості, в області фізкультури і спорту – про її розширення та 

покращення за місцем проживання, навчання, в області системи народної 

освіти – про підвищення морального й естетичного виховання молодого 

покоління [92, c. 314]. 
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У період між XXVII та ХХVІІІ з’їздами були видані Наказ Міністерства 

внутрішніх справ СРСР ,,Про заходи з посилення боротьби з наркоманією серед 

неповнолітніх” (1986 р.), накази Міністерства внутрішніх справ і Міністерства 

охорони здоров’я СРСР ,,Про покращення профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх, які мають психічні розлади або страждають токсокоманіями” 

(1986 р.), ,,Про затвердження інструкції про порядок організації профілактичної 

роботи органів внутрішніх справ і охорони здоров’я з особами, які 

зловживають спиртними напоями, і направлення на примусове лікування 

хворих на хронічний алкоголізм” (1987 р.), Постанова ЦК КПРС ,,Про хід 

виконання постанови ЦК КПРС з подолання пияцтва і активізації цієї роботи” 

(1987 р.), Наказ Президії Верховної Ради СРСР ,,Про відповідальність за 

самогоноваріння” (1987 р.), Постанова Ради Міністрів СРСР ,,Про заборону 

посівів і вирощування громадянами олійного маку” (1987 р.) тощо. 

Про актуальність і першочерговість завдання укріплення законності та 

правопорядку, необхідність створення атмосфери нетерпимості до 

протизаконних явищ, покладаючи великі надії на засоби масової інформації, 

говорив Генеральний секретар М. Горбачов на XXVIII з’їзді (2 – 13 червня 

1990 р.) [41, c. 77 – 78]. 

Проблеми алкоголізму та наркоманії неодноразово згадувалися під час 

XXVIII з’їзду. Це виявилося і в доповненні в Статуті партії до таких негативних 

явищ, як зростання злочинності та корупція ще і пияцтва та наркоманії  

[41, c. 207], і у аналізі Генеральним секретарем М. Горбачовим  боротьби ,,…з 

цим лихом, яке уразило наше суспільство”, результатом чого стало визнання 

ним певних недоліків та помилок на шляху до викорінення цих явищ у 

суспільстві [41, c. 246]. 

Також на ХХVIII з’їзді привернув увагу виступ секретаря ЦК 

Комуністичної партії Молдови П. Лучинського як керівника Комісії з 

підготовки резолюції про молодіжну політику КПРС. Основними напрямами, 

розглянутими в резолюції, були такі:  

- що партія може самостійно зробити для молоді; 
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- що партія буде робити в інтересах молоді через державні органи, Ради, 

громадські організації; 

- позиції партії щодо наявних соціальних проблем молоді; 

- відносини КПРС і ВЛКСМ. [41, c. 583]. 

Отже, проаналізувавши матеріали з’їздів КПРС, можемо підсумувати, що 

основними завданнями вищої і середньої спеціальної школи було підвищення 

якості підготовки спеціалістів, більш активна їхня участь у розвитку науки й 

техніки. Радянська молода людина мала володіти високими моральними 

якостями, постійно прагнути до знань, науки, культури, мистецтва, занять 

спортом, активної участі у громадському житті, невпинної праці на благо 

народу. Проблема адиктивної поведінки студентської молоді не була тим 

питанням, яке потребувало особливого та ретельного розгляду. Так, вона 

існувала, іноді згадувалася в доповідях державних діячів, із часом ставала 

більш помітною, але її масштаби не були настільки широкими, щоб вживати 

кардинальних заходів і постійно про неї говорити. Серед основних шляхів її 

подолання були змістовна організація трудової, культурно-дозвіллєвої, 

спортивно-оздоровчої діяльності студентської молоді, залучення органів 

охорони здоров’я, правоохоронних органів, тісна співпраця з батьками. 

Завершуючи аналіз з’їздів, можемо констатувати, що соціально-

педагогічна діяльність вже тоді набувала пріоритетного значення. Такі її 

завдання, як збереження та зміцнення фізичного, психічного й соціального 

здоров’я, попередження негативних впливів соціального середовища на 

особистість, надання комплексної допомоги та підтримки різними 

організаціями й особами тощо постійно були предметом обговорення на з’їздах. 

Велике значення для подальшого розвитку цього виду діяльності мало введення 

інституту соціальних педагогів та кваліфікаційної характеристики ,,фахівець із 

соціальної роботи”.  

Так, рішенням Колегії державного комітету СРСР з народної освіти 

№ 14/4 від 13 липня 1990 р. було введено інститут соціальних педагогів. У 

означеному документі соціальні педагоги визначалися як ,,фахівці з виховної 
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роботи з дітьми та їхніми батьками, дорослим населенням у сімейно-

побутовому середовищі, з підлітковими, молодіжними групами й 

об’єднаннями”. До основних умінь соціального педагога були віднесені такі: 

соціально-психологічна підтримка процесу соціалізації молоді, надання 

допомоги виховним інститутам та батькам, виконання ролі посередника між 

особистістю й колективом, захист прав дітей, підлітків та молоді тощо [102]. 

Постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань від 

23 квітня 1991 року №92 ,,Про доповнення кваліфікаційного довідника посад 

керівників, фахівців і службовців і про встановлення посадових окладів 

фахівців із соціальної роботи” означений довідник було доповнено 

кваліфікаційною характеристикою ,,Фахівець із соціальної роботи”. До його 

посадових обов’язків віднесено такі: виявлення на підприємствах, у закладах, 

мікрорайонах сімей та окремих осіб, які потребують соціально-медичної, 

психолого-педагогічної, юридичної, матеріальної й іншої допомоги та 

здійснення їх патронажу; установлення причин труднощів та конфліктів і 

сприяння у їх вирішенні; активна участь у інтеграції діяльності різних 

державних і громадських організацій та установ щодо надання необхідної 

соціально-економічної допомоги населенню; проведення пропаганди здорового 

способу життя, попередження правопорушень; надання допомоги в сімейному 

вихованні особам, які відчувають негативний вплив соціального оточення за 

місцем проживання, навчання, роботи; участь у створенні і роботі молодіжних 

центрів клубів і об’єднань за інтересами тощо. 

Соціальний працівник, як і соціальний педагог, мав бути обізнаний у 

психології, соціології, загальній та сімейній педагогіці, юриспруденції, 

володіти формами та методами виховної роботи та просвіти, організовувати 

медико-соціальну роботу, санітарну освіту, гігієнічне виховання населення та 

пропаганду здорового способу життя, знати передовий вітчизняний та 

зарубіжний досвід соціальної роботи тощо [103]. 

Перейдемо до розгляду документів часів незалежної України, які 

стосуються безпосередньо молодіжних проблем та шляхів їх вирішення. 
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У щорічній доповіді ,,Молодь в умовах становлення Незалежності 

України (1991 – 2011 роки)” [98, c. 135] за цей період виділяють чотири основні 

періоди, два перших із яких є цікавими для нашого дослідження: 

1. Серпень 1991 р. – липень 1996 р., для якого характерними були 

виокремлення та зміцнення ,,молодіжного сектору” державного управління та 

публічної політики. Саме в цей період Парламент України ухвалив Декларацію 

,,Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”  

(15 грудня 1992 р.) [116], Закон України ,,Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні” (5 лютого 1993 р.) [6]. Постановою 

Кабінету Міністрів України №255 від 12 жовтня 1991 р. [134] створено Фонд 

соціальної адаптації молоді України з метою реалізації державної політики 

щодо соціального захисту й адаптації молодого покоління в умовах ринкових 

відносин. 

2. Липень 1996 р. – грудень 2004 р., під час якого відбувалося розширення 

молодіжної складової соціально-гуманітарної політики, а також її входження до 

державної політики стосовно дітей, сім’ї та молоді в Україні. Для нашого 

дослідження цікавою є саме перша половина цього періоду. Його початок 

характеризувався утворенням в липні 1996 р. Міністерства України у справах 

сім’ї та молоді. 1 грудня 1998 р. Верховною Радою України ухвалено Закон 

України ,,Про молодіжні та дитячі громадські організації” [127], 20 березня 

1998 р. Постановою Уряду ухвалено ,,Комплексні заходи Кабінету Міністрів 

України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні (,,Молодь 

України”)” [69], 21 червня 1999 р. було проведено парламентські слухання  

,,З питань практичної діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації законодавства у сфері молодіжної політики”. У 

рекомендаціях цих слухань (схвалено Постановою Верховної Ради України 

№ 822-XIV від 6 липня 1999 р. [130]) наголошувалося на необхідності 

подальшого розвитку мережі державних та громадських закладів соціального 

призначення, діяльність яких була спрямована на вирішення питань соціальної 

допомоги, надання соціальних послуг, соціальної профілактики та реабілітації 
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молоді. 15 вересня 1999 р. було прийнято Постанову Кабінету Міністрів 

України № 1697 ,,Про затвердження Національної програми патріотичного 

виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку 

духовності та зміцнення моральних засад суспільства” [119]. 

Окрім центрального органу виконавчої влади з питань молодіжної 

політики, для вирішення проблем та допомоги молоді створювалися 

різноманітні державні структури, зокрема Національна рада з питань 

молодіжної політики при Президентові України, Профільний комітет з 

молодіжної проблематики у складі Парламенту, Український державний центр 

соціальних служб для молоді (згодом дістав назву ,,Державна соціальна служба 

для сім’ї дітей та молоді”), центри соціально-психологічної реабілітації тощо  

[98, c. 135, 143, 147]. 

Особлива увага в аналізованій доповіді звертається на підвищення з 

1998 р. рівня роботи щодо формування здорового способу життя української 

молоді, що пов’язано передусім із залученням до неї Міністерства у справах 

сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони 

здоров’я, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, 

Міністерства мистецтв і культури, Державного комітету інформаційної 

політики, телебачення та радіомовлення, Державної соціальної служби для 

сім’ї, дітей та молоді та інших міністерств і відомств України [98, c. 167]. Серед 

основних завдань центральних органів виконавчої влади з питань молодіжної 

політики виокремлено вживання заходів щодо проведення інформаційно-

просвітницької роботи з протидії поширенню соціально небезпечних хвороб, 

створення та розповсюдження тематичної соціальної реклами з пропаганди 

здорового способу життя та профілактики хвороб, небезпечних для суспільства, 

забезпечення розвитку та діяльності мережі центрів ресоціалізації 

наркозалежної молоді [98, c. 145]. 

Переходячи до аналізу інших нормативних документів досліджуваного 

періоду, звернемося до Декларації ,,Про загальні засади державної молодіжної 

політики в Україні”, у якій вказано, що одним із головних напрямів молодіжної 



 
114 

політики в нашій країні є охорона здоров’я молоді, формування в неї потреби в 

духовному та фізичному розвитку, а також вжиття інших заходів, які б 

забезпечували здоровий генофонд народу України. Реалізація державної 

молодіжної політики взагалі, і цього напряму зокрема, відбувалася шляхом 

прийняття законодавчих актів, рішень державних органів, створення 

соціальних служб для молоді, підготовки соціальних працівників, розробки та 

реалізації державних цільових програм із питань молодіжної політики тощо 

[116]. 

У Законі України ,,Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні” [6] зазначено, що органи охорони здоров’я сприяють 

розробці та реалізації програм і заходів щодо профілактики серед молоді 

соціально небезпечних захворювань, а також популяризації й утвердженню 

здорового способу життя. Так само вищим навчальним закладам 

рекомендовано включати до своїх програм курси фізичної культури, розроблені 

органами виконавчої влади, організовувати секції для занять окремими видами 

спорту, а також брати участь у створенні навчально-виховних закладів, які 

сприятимуть задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації 

змістового дозвілля та відпочинку студентської молоді тощо. Документ містить 

визначення центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як спеціальних 

закладів, основним завданням яких є надання соціальних послуг сім’ям, дітям 

та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги. 

Змістовною в аспекті нашого дослідження є Постанова Кабінету 

Міністрів України ,,Про затвердження Національної програми патріотичного 

виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку 

духовності та зміцнення моральних засад суспільства” [119], у якій підкреслено 

необхідність розроблення та реалізації серед молоді комплексних планів 

запобігання девіантної поведінки, антисоціальних проявів, створення мережі 

центрів соціально-психологічної реабілітації молоді, запровадження 

профілактичних програм центрів соціальних служб для населення, розроблення 
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та впровадження системи всеукраїнських акцій ,,Антинаркотик”, ,,Тверезість”, 

,,Життя без паління” тощо.  

Основними заходами, які спрямовані на забезпечення реалізації означеної 

програми і стосуються безпосередньо студентської молоді, були наступні: 

проведення широкомасштабних інформаційних кампаній, усеукраїнських акцій 

за участю громадських організацій, засобів масової інформації, творчих 

колективів, проведення агітаційних рейсів Республіканського пересувного 

центру ,,Молодь України” для запобігання негативних явищ, систематична 

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів із проблем виховання 

учнівської та студентської молоді (до початку навчального року). Результатами 

проведеної роботи мали стати зниження рівня поширення тютюнопаління, 

алкоголізму, наркоманії та підвищення рівня соціальної стабільності у державі 

в цілому. 

Постановою Кабінету Міністрів України ,,Комплексні заходи Кабінету 

Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні 

(,,Молодь України”)” [69] визначено головні напрями й основний зміст 

підтримки та захисту молоді, забезпечення духовно-культурного та фізичного її 

розвитку, формування морально-правової культури, профілактики негативних 

явищ у молодіжному середовищі тощо. Згідно із цими напрямами завданнями 

Міністерства освіти України та інших суміжних Міністерств стали такі: 

сприяння залученню студентської молоді, схильної до скоєння правопорушень, 

до фізкультурно-спортивних, туристсько-краєзнавчих й інших заходів, до 

участі в роботі таборів праці та відпочинку, організація шефства фізкультурно-

спортивних клубів, спортивних товариств, творчих об’єднань над молоддю та 

підлітками, схильними до девіантної поведінки, та низка інших заходів 

подібного спрямування. 

Особливої уваги заслуговує ,,Концепція превентивного виховання дітей і 

молоді”, затверджена Президією Академії педагогічних наук України  

25 лютого 1998 р. Згідно із Концепцією термін ,,превентивний” розглядається 

як ,,попереджувальний” (запобіжний, охоронний, захисний) і стосується 
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профілактики деструктивної поведінки, алкоголізму, наркоманії тощо. 

Превентивне виховання визначалося як ,,комплексний цілеспрямований вплив 

на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними 

інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний 

розвиток особистості, формування здорового способу життя, навичок 

відповідальної поведінки, вироблення в неї імунітету до негативних впливів 

соціального оточення, профілактику асоціальних проявів у поведінці дітей і 

молоді” [108, с. 233]. 

Як зазначалося в Концепції, превентивне виховання здійснюється на 

трьох рівнях, першим із яких є соціально-педагогічна профілактика (або 

первинне превентивне виховання), спрямована на здійснення освітньо-

профілактичних заходів та інших педагогічних впливів на особистість з метою 

попередження небезпечної поведінки на ранніх стадіях.  

У ,,Комплексній цільовій програмі боротьби зі злочинністю на 1996 – 

2000 рр.” у розділі ,,Боротьба з наркоманією і алкоголізмом” Міністерству 

освіти, Міністерству у справах сім’ї та молоді, Державному комітету з фізичної 

культури і спорту та іншим державним органам України було доручено 

здійснити комплекс заходів, спрямованих на профілактику алкоголізму та 

наркоманії, узяти участь у розробці плану й програми підготовки фахівців для 

роботи в наркологічних закладах.  

Також Міністерство освіти України отримало завдання взяти участь у 

вирішенні проблеми щодо збереження мережі державних та громадських 

інститутів надання соціальної підтримки неповнолітнім і молоді, організації їх 

дозвілля й відпочинку, зокрема центрів соціальної служби для молоді, бюро й 

центрів надання послуг учням і студентам у працевлаштуванні у вільний від 

навчання та канікулярний час; запровадження державних стандартів правової 

освіти для навчальних закладів усіх освітніх рівнів; організації систематичних 

видань коментарів до підручників і навчальних посібників з правознавства 

[124]. 

Аналізуючи програму профілактики СНІДу та наркоманії на 1999 – 
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2000 рр., звернемося до сформульованих у ній інформаційно-освітніх заходів, а 

також заходів профілактики зловживання наркотичними засобами та 

психотропними речовинами: 

– створення банку даних вітчизняних і зарубіжних програм 

профілактики наркоманії серед різних верств населення для подальшого 

використання досягнень у цій галузі фахівцями закладів охорони здоров’я, 

освіти, правоохоронних органів, соціальних працівників; 

– розробка та впровадження системи підготовки соціальних працівників 

для роботи в наркологічних закладах, центрах соціальної служби для молоді із 

числа осіб, які успішно пройшли курс лікування від наркоманії, та волонтерів; 

– налагодження співробітництва з неурядовими організаціями, що 

працюють у сфері профілактики наркоманії; 

– створення аудіо- та відеоматеріалів, освітньо-розважальних програм з 

популяризації здорового способу життя, профілактики наркоманії, 

забезпечення їх трансляції на телебаченні, надходження до відеотек середніх та 

вищих навчальних закладів, а також забезпечення випуску за спеціальним 

планом видань із профілактики означених небезпечних соціальних явищ; 

– розробка та забезпечення реалізації цільових попереджувальних 

заходів, спрямованих на профілактику поширення наркоманії серед 

неповнолітніх та молоді, у регіонах з найвищими темпами зростання 

немедичного вживання наркотичних засобів; 

– здійснення комплексу заходів щодо пропаганди здорового способу 

життя, профілактики наркоманії під час проведення масових заходів, 

молодіжних фестивалів, концертно-розважальних програм, конкурсів тощо; 

– розробка системи моніторингу епідеміологічних чинників поширення 

наркоманії серед різних вікових, соціальних та інших груп населення в Україні 

та методики прогнозування, створення профілактичних програм для різних 

верств населення; 

– щорічне проведення до Всесвітнього дня боротьби з наркоманією 

творчих акцій ,,Мистецтво проти наркоманії та СНІДу”; 
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– організація та проведення ,,круглих столів”, публікацій у пресі, 

виступів на радіо і телебаченні з питань профілактики наркоманії із залученням 

до участі в них лікарів, педагогів, психологів, соціологів, працівників органів 

внутрішніх справ; 

– проведення цільових освітніх акцій під гаслом ,,Життя без наркотиків 

та СНІДу”; 

– уведення у вищих навчальних закладах спецкурсів із психологічно-

соціальних проблем статевого виховання, попередження наркоманії та СНІДу; 

– проведення бесід про шкідливість вживання наркотичних засобів і 

психотропних речовин у академічних групах, студентських гуртожитках, за 

місцем проживання студентів із залученням працівників органів внутрішніх 

справ, охорони здоров’я; 

– недопущення скорочення мережі позашкільних закладів, гуртків та 

клубів за інтересами, за місцем проживання, а також педагогічних працівників, 

які займаються виховною роботою; 

– ужиття заходів щодо впровадження соціальної реклами на каналах 

державного телебачення та радіо, у молодіжних виданнях для створення 

позитивного стереотипу й пропаганди здорового способу життя серед молоді 

[129]. 

З огляду на те, що фізична культура і спорт посідають вагоме місце в 

профілактиці досліджуваних нами негативних явищ у молодіжному 

середовищі, мають значні можливості для поліпшення фізичного потенціалу й 

здоров’я нації, забезпечують здоровий спосіб життя, підвищення рівня 

працездатності, збереження і зміцнення здоров’я, вважаємо доречним 

проаналізувати державні документи, присвячені саме цим питанням. 

Розпочинаючи аналіз нормативних та законодавчих документів 

зазначеного напряму, розглянемо Наказ Міністерства освіти України ,,Про 

затвердження тимчасового положення про Центральний спортивний клуб 

,,Гарт” та структури спортклубу Міністерства освіти України” № 181 від  

19 листопада 1992 р. У наказі зазначено, що свою діяльність клуб спрямовує на 
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пропаганду фізичної культури й спорту, здорового способу життя серед дітей, 

учнів, студентів, працівників освіти, проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів, вивчення й розповсюдження передового вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів 

тощо [123, с. 3 – 7]. 

На особливу увагу заслуговує стаття 26 Закону України ,,Про фізичну 

культуру і спорт” (24 грудня 1993 р.) [7], у якій констатовано, що метою 

фізичної культури у сфері освіти є забезпечення розвитку фізичного здоров’я 

студентів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних здібностей 

особистості, удосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного 

життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, 

пріоритету оздоровчої спрямованості, безперервності цього процесу протягом 

усього життя тощо. Згідно із законом, органи державної влади, місцевого 

самоврядування, засоби масової інформації мали сприяти пропагуванню 

розвитку фізичної культури й спорту з метою зміцнення здоров’я, формування 

здорового способу життя, фізичного загартування та духовного зростання 

людини, здійснювати популяризацію оздоровчого значення фізичної культури, 

напрямів спорту, досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних 

змаганнях тощо. 

У ,,Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту України” 

[117] (затверджено Указом Президента України №334/94 від 22 червня 1994 р.) 

серед основних завдань програми виділено такі: посилення впливу фізичної 

культури й спорту на підвищення продуктивності праці, профілактика 

правопорушень, подальше зміцнення здоров’я населення на принципах 

здорового способу життя, підготовка фахівців фізичного виховання й спорту, 

науково-методичного та інформаційного забезпечення фізкультурно-

спортивної діяльності. Серед найважливіших напрямів розвитку фізичної 

культури і спорту в програмі  вказані такі: фізичне виховання й фізкультурно-

оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері, які є основою не тільки 

фізичного, а й духовного здоров’я студентів; поєднання процесу фізичного 
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виховання з інтелектуальним, духовним та естетичним вихованням; визнання 

фізичного виховання обов’язковою дисципліною у ВНЗ. 

Продовжуючи аналіз документів, спрямованих на розвиток фізичної 

культури і спорту, слід зазначити, що в рішенні колегії Міністерства освіти 

України №7/6-3 від 28 червня 1995 р. ,,Про стан та перспективи розвитку 

фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах” з метою 

повноцінного розвитку та оздоровлення студентської молоді ректорам 

(директорам) вищих навчальних закладів було доручено забезпечити студентам 

умови для самостійних занять фізичною культурою на основі індивідуальних 

програм, роботу студентських спортивно-оздоровчих таборів, санаторіїв-

профілакторіїв [132]. 

Основоположним програмним документом, що визначав державну 

політику в галузі фізичного виховання, була ,,Концепція фізичного виховання в 

системі освіти України” (затверджена рішенням колегії Міністерства освіти 

України №7/6-18 від 23 квітня 1997 р.). У Концепції сформульовано визначення 

фізичного виховання дітей і молоді в Україні, як ,,невід’ємна частина системи 

народної освіти, важливий компонент гуманітарного виховання дітей і молоді, 

формування у них патріотичних почуттів, фізичного та морального здоров’я, 

вдосконалення фізичної і психологічної підготовки до активного життя і 

професійної діяльності”. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах 

розглядалося як таке, що ґрунтується на принципах індивідуального та 

особистісного підходів, пріоритеті оздоровчої спрямованості, використанні 

найрізноманітніших форм і засобів фізичного вдосконалення тощо [126, с. 5]. 

Спираючись на те, що цікавою для нашого дослідження є саме 

студентська молодь, ми вважаємо за необхідне проаналізувати нормативні 

документи Міністерства освіти України – органу, у підпорядкуванні якого 

перебувала більшість вищих навчальних закладів України.  

Наказом Міністерства освіти України №230 від 01 липня 1993 р. було 

затверджене ,,Положення про психологічну службу в системі освіти України”, у 

якому психологічна служба в системі освіти розглядається як ,,складова 
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державної системи охорони психологічного здоров’я громадян України і діє з 

метою виявлення і створення соціально-психологічних умов для розвитку 

особистості”. 

Серед основних напрямів діяльності психологічної служби, пов’язаних 

безпосередньо із досліджуваною проблемою, можна виділити: 

- здійснення психолого-педагогічних заходів із метою усунення відхилень 

в індивідуальному розвитку та поведінці, схильності до правопорушень; 

- надання психолого-педагогічної допомоги молоді, яка перебуває в 

кризовій ситуації; 

- своєчасне попередження відхилень у становленні особистості [121]. 

На зміну цього положення Наказом Міністерства освіти України № 127 

від 03 травня 1999 р. з метою організації діяльності психологічної служби та 

соціально-педагогічного патронажу в системі освіти було затверджено 

оновлене ,,Положення про психологічну службу системи освіти України”, де  

психологічна служба в системі освіти визначалася як ,,сукупність закладів, 

установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої 

становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: 

практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) 

навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби”.  

Згідно із цим Положенням психологічна служба мала співпрацювати з 

органами охорони здоров’я, внутрішніх справ, праці та соціального захисту 

населення, сім’ї, молоді та спорту, громадськими організаціями. Одним із 

напрямів діяльності психологічної служби було превентивне виховання, 

спрямоване на формування в студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та 

захист психічного здоров’я, профілактика наркоманії, алкоголізму, злочинності 

тощо [122]. 

У 1998 році було створено ,,Український науково-методичний центр 

практичної психології і соціальної роботи” (Наказ Міністерства освіти і 

Академії педагогічних наук України №254/24 від 07 липня 1998 р.), який 

визначено головною організацією психологічної служби системи освіти 
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України. Серед основних напрямів діяльності Центру: науково-методичне 

забезпечення профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, 

алкоголізму серед учнівської та студентської молоді, соціально-психологічне 

консультування юридичних та фізичних осіб [133, с. 19 – 21]. 

Елементом нової ідеології освіти стала затверджена Міністерством освіти 

України у лютому 1996 р. ,,Концепція виховання дітей та молоді у національній 

системі освіти” [125], яку можна вважати одним із практичних документів у 

організації виховної роботи серед студентства у вищих навчальних закладах. 

Так, серед основних засобів виховання у ВНЗ виділено пропаганду здорового 

способу життя, запобігання вживання студентами алкоголю, наркотиків, 

викорінення шкідливих звичок, створення необхідних умов для вільного та 

повноцінного розвитку особистості студента, його мислення й загальної 

культури шляхом залучення до науково-дослідної, культурно-просвітницької, 

спортивно-оздоровчої, громадської та інших видів діяльності. Пріоритетами 

реалізації цієї Концепції вказувалися підвищення професіоналізму педагогічних 

працівників, організаційне, фінансове та науково-методичне забезпечення, 

інтеграція в світовий освітянський простір. 

З метою підвищення професіоналізму педагогічних працівників у 

Концепції запропоновано запровадження у вищих педагогічних навчальних 

закладах курсів ,,Методика роботи класного керівника”, ,,Соціальна 

педагогіка”, ,,Основи практичної психології” та ін., організація на базі 

провідних освітянських закладів експериментальних центрів для опрацювання 

виховних інновацій, пропаганда передового досвіду творчих педагогічних 

працівників виховної роботи тощо. 

Організаційне забезпечення реалізації Концепції передбачало створення 

та організацію роботи соціально-психологічної служби, Українського центру 

практичної психології та соціальної роботи в освіті, об’єднання зусиль та 

координацію державних і громадських інституцій у вихованні молоді, сприяння 

діяльності юнацьких самодіяльних організацій, проведення діагностики 

вихованості молоді, використання її результатів для корекції поведінки 
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вихованців та удосконалення навчально-виховного процесу, запровадження у 

ВНЗ посади проректора з гуманітарних дисциплін та виховання.  

Науково-методичне забезпечення реалізації Концепції передбачало 

застосування інноваційних психолого-педагогічних технологій, нових форм і 

методів виховання, розробку науково-методичного забезпечення підготовки 

вихователів, соціальних працівників і психологів у ВНЗ, видання методичної 

літератури з актуальних проблем виховання, видання фахового журналу 

,,Соціальна робота і практична психологія освіти”, організацію роботи з 

батьками з метою підвищення ефективності родинного виховання, 

використання засобів масової інформації.  

У напрямі інтеграції у світовий освітянський простір пропонувалися такі 

заходи: вивчення досвіду організації, змісту та методів діяльності соціальних 

працівників розвинутих країн, проведення конференцій, семінарів, тренінгів з 

актуальних проблем практичної психології, соціальної роботи й виховання, 

налагодження контактів із міжнародними організаціями (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ 

та ін.) та проведення спільної з ними діяльності (здійснення проектів, залучення 

спеціалістів тощо) [125, с. 2 – 15]. 

Продовжуючи аналіз нормативної документації Міністерства освіти 

України, звернемося до спільного рішення колегії цього органу із колегіями 

Міністерства України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ 

України від 25 квітня 1997 р. ,,Про стан та заходи щодо поліпшення роботи з 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді”, у якому 

проаналізовано діяльність цих структур та інших уповноважених органів щодо 

виконання державних програм боротьби зі злочинністю, протидії зловживанню 

наркотичних засобів, їх незаконному обігу та реалізації державних документів з 

цих питань. Результатами проведеної колегії стало прийняття рішення про: 

– забезпечення на місцях взаємодії органів у справах сім’ї та молоді, 

освіти, внутрішніх справ у практичній діяльності щодо попередження 

бездоглядності, правопорушень та злочинності; 
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– відпрацювання системи взаємоінформування про молодих людей, 

схильних до вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, систематичного 

прогулювання занять та проведення спільних заходів профілактичного й 

виховного впливу для таких осіб; 

– завершення формування інформаційних банків даних щодо молоді, 

схильної до правопорушень та вживання наркотичних засобів; 

– недопущення ліквідації чи використання не за призначенням закладів, 

що працюють за місцем проживання, і метою діяльності яких є організація 

дозвілля, попередження правопорушень серед молоді; 

– сприяння залученню молоді, схильної до правопорушень, до 

фізкультурно-спортивних, технічних, творчих гуртків і об’єднань; 

– забезпечення спільно зі службами зайнятості працевлаштування 

випускників закладів освіти; 

– здійснення двох рейдів по різних областях України з питань 

профілактики правопорушень, наркоманії у молодіжному та підлітковому 

середовищі за участю представників Міністерства охорони здоров’я, 

Національного комітету профілактики наркоманії та захворювання на СНІД, 

Республіканського пересувного культурно-освітнього центру ,,Молодь 

України”; 

– підготовку ,,Концепції національної програми профілактики 

девіантної поведінки серед молоді та неповнолітніх”; 

– організацію та проведення семінару журналістів радіо та телебачення, 

газет і журналів із питань висвітлення в засобах масової інформації проблем 

профілактики правопорушень серед молоді [131, с. 17 – 22]. 

Отже, дослідження молодіжної політики в 90-х рр. ХХ ст. дозволяє 

констатувати значну активність державних органів у напрямі удосконалення та 

оновлення наявних підходів до вирішення молодіжних проблем. 

Підтвердженням цього було прийняття відповідних законодавчих актів, 

створення центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, психологічної 

служби в системі освіти тощо. 
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Провівши аналіз державної молодіжної політики другої половини ХХ ст. 

щодо соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської 

молоді України, можемо підсумувати, що протягом усього періоду нашого 

дослідження (і на з’їздах КПРС, і в нормативних документах незалежної 

України) розглядалися та вирішувалися такі завдання соціально-педагогічної 

діяльності, як збереження та зміцнення здоров’я особистості, надання 

комплексної допомоги та підтримки особам, які перебувають у складній 

життєвій ситуації, попередження та локалізація негативних впливів соціального 

середовища на особистість тощо. Це є свідченням того, що вже в 

досліджуваний нами період соціально-педагогічна діяльність мала місце, проте 

не була певний час виокремленою як один з видів професійної діяльності. 

Однак це не завадило в подальшому з’явитися соціальним педагогам і 

соціальним працівникам, які сьогодні створюють в суспільстві умови для 

соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді.  

Утім, для того, щоб повноцінно дослідити досвід соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій 

половині ХХ ст., недостатньо вивчити лише молодіжне законодавство та 

політику. Найголовнішим, на нашу думку, є проаналізувати діяльність у самих 

вищих навчальних закладах – те, як саме в них упроваджували рішення та 

рекомендації своїх безпосередніх органів управління, що робили, щоб подолати 

негативні тенденції в студентському середовищі.  
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2.2. Форми та методи соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді у вищих навчальних закладах 

України 

 

Згідно із Законом України ,,Про вищу освіту” діяльність вищого 

навчального закладу спрямовується на забезпечення навчання, виховання й 

професійну підготовку осіб відповідно до їхнього покликання, інтересів, 

здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти. З огляду на це у  

закладах освіти організовувалася як навчальна, так і позанавчальна діяльність 

студентів, які мали право брати участь у роботі громадських організацій, 

спортивних секцій, творчих і науково-технічних гуртків, студентських клубів, 

художній самодіяльності тощо. 

У цьому підрозділі буде докладно схарактеризовано діяльність, що 

проводилася у вищих навчальних закладах із питання профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ ст. Із метою 

ґрунтовного та вичерпного її висвітлення ми вибірково за роками 

проаналізували звітні матеріали навчальних закладів (річні звіти про роботу 

вищих навчальних закладів, протоколи вчених рад, протоколи та довідки 

обласних комітетів комсомолу, довідки про роботу середніх спеціальних 

навчальних закладів, звіти комісій Міністерства вищої освіти про роботу 

окремих навчальних закладів, звіти Міністерства освіти УРСР про роботу 

педагогічних інститутів тощо) усіх частин України: 

1. Східна Україна: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 

Донецький державний університет, Комунарський гірничо-металургійний 

інститут, Луганський (Ворошиловоградський) будівельний технікум 

транспортного будівництва, Луганський (Ворошиловоградський) державний 

педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка, Луганський 

(Ворошиловоградський) машинобудівний технікум, Луганський 

(Ворошиловоградський) медичний інститут, Луганський 

(Ворошиловоградський) сільськогосподарський інститут, Луганський 
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(Ворошиловоградський) технікум залізничного транспорту, Рубіжанський 

філіал Луганського (Ворошиловоградського) медичного інституту, 

Слов’янський державний педагогічний інститут, Старобільське медичне 

училище, Старобільський радгосп-технікум, Стаханівський філіал 

Комунарського гірничо-металургійного інституту, Харківський автомобільно-

дорожній інститут. 

2. Північна Україна: Житомирський державний педагогічний інститут 

імені І. Я. Франка, Київський автомобільно-дорожній інститут, Київський 

державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, Київський державний 

університет імені Т. Г. Шевченка, Сумський державний педагогічний інститут 

імені А. С. Макаренка, Чернігівський державний педагогічний інститут 

імені Т. Г. Шевченка, Чернігівський філіал Київського політехнічного 

інституту. 

3. Західна Україна: Івано-Франківський державний педагогічний інститут 

імені В. С. Стефаника, Кам’янець-Подільський державний педагогічний 

інститут імені В. П. Затонського, Львівський державний університет 

імені І. Франка, Львівський політехнічний інститут, Ужгородський державний 

університет. 

4. Південна Україна: Кримський державний педагогічний інститут 

імені М. В. Фрунзе, Миколаївський державний педагогічний інститут 

імені В. Г. Бєлінського, Миколаївський кораблебудівний інститут імені 

адмірала С. О. Макарова, Одеський державний університет, Севастопольський 

приладобудівний інститут, Сімферопольський державний університет. 

5. Центральна Україна: Кіровоградський державний педагогічний 

інститут імені О. С. Пушкіна, Полтавський державний інститут інженерів 

сільськогосподарського будівництва, Полтавський державний педагогічний 

інститут імені В. Г. Короленка. 

Перш ніж переходити до безпосереднього аналізу форм і методів, 

зауважимо, що вивчення звітних матеріалів вищих навчальних закладів 

досліджуваного періоду дозволило нам сформувати загальне уявлення про стан 
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профілактики зазначеного негативного явища, яка в цей період реалізовувалася 

не лише засобами правового та громадського впливу, а й під час проведення 

виховної роботи, яка в другій половині ХХ ст. набувала широких масштабів і 

охоплювала велику кількість молоді. Через це подальший розгляд форм і 

методів соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді буде включати різні аспекти виховної роботи вищих 

навчальних закладів України. 

Розпочинаючи аналіз форм соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді, зазначимо, що в навчальному 

посібнику „Соціальна робота в Україні”  автори пов’язали поняття „форма” і 

„метод” і вказали, що в процесі соціальної роботи метод виступає способом 

досягнення мети, у той час як форма – способом організації змісту роботи: 

„завдяки формам методи соціальної роботи наповнюються конкретним 

змістом” [156, с. 84]. 

Вивчивши різні класифікації форм соціальної роботи [63, с. 437 – 443], 

[110, с. 157 – 159], вважаємо за доцільне підґрунтям нашого дослідження 

обрати типологію, запропоновану у навчальному посібнику ,,Педагогіка” 

(Т. Ільїна) [63, с. 437 – 443]. Розкриваючи сутність основних форм позакласної 

роботи в залежності від ступеня їх придатності та ефективності для вирішення 

різноманітних виховних завдань, дослідниця виділила два їх типи: загальні 

(набувають певної спрямованості в залежності від мети й змісту) та спеціальні 

(відображають особливості лише одного напряму виховної роботи). Розглянемо 

кожен із цих типів у контексті нашого дослідження. 

Досліджуючи загальні форми, ми виокремили форми культурно-масової, 

спортивно-оздоровчої та науково-дослідної роботи, які, по-перше, дозволяли 

залучити до своїх рядів якомога більше студентів, створити соціально-

культурне середовище для розвитку їхнього творчого й фізичного потенціалу, а 

з іншого боку, сприяли виявленню слабкої активності та відмови від участі в 

пропонованих заходах певної частини молоді, на яку після цього звертали 

особливу увагу. 
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Вивчаючи форми культурно-масової роботи, застосовувані в означений 

проміжок часу, ми виділили найбільш поширені з них: 

- розвиток художньої самодіяльності та творчості студентів: хорові 

колективи, ансамблі народних інструментів, естрадні оркестри, музичні 

лекторії філармоній, симфонічні та духові оркестри, оперно-вокальні студії, 

народні опери, фольклорно-етнографічні ансамблі, хореографічні групи, гуртки 

художнього читання, драматичні колективи, театри імпровізації, театри 

пантоміми, дитячі студії тощо (так, у клубі Львівського державного 

університету імені І. Франка своїми силами (вокалісти, симфонічний оркестр, 

оформлення і т.п.) була поставлена опера М. Лисенка „Наталка-Полтавка”, яку 

пізніше було презентовано в Театрі опери й балету [236, с. 51 – 58]) [180,  

c. 99 – 100], [214, с. 77], [219, с. 121 – 122, с. 140 – 142], [226, с. 129 – 130], [239, 

с. 192 – 198], [243, с. 23], [244, с. 230], [245, с. 42-43]; 

- урочисте святкування Дня освіти та посвячення першокурсників у 

студенти, проведення останнього дзвоника, зльотів відмінників навчання, 

організація та проведення ,,Вогників”, змагань ,,Клубу веселих і кмітливих”, 

літературних вечорів, дискотек тощо [180, c. 99 – 100], [182, c. 71 – 73], 

[195, с. 19 – 20, 24], [203, с. 56 – 58], [217, с. 100 – 102], [225, с. 116 – 117], 

[229, с. 58], [241, с. 44], [246, с. 36], [250, с. 50 – 51], [257, с. 40]; 

- обмін концертами з іншими навчальними закладами та підприємствами 

міст [179, с. 76], [235, с. 91 – 92], [251, с. 55], [254, с. 60]; 

- функціонування при навчальних закладах художніх рад, факультетів 

культури, слухачі яких вивчали шляхи розвитку архітектури, живопису, 

оперної, симфонічної, вокальної, камерної та легкої музики [204, с. 29], 

[224, с. 85 – 87], [237, с. 116 – 119]; 

- випуски газет, стіннівок, студентських літературних альманахів, як у 

навчальних закладах в цілому, так і окремо на факультетах та в групах (газета 

,,Радянський вчитель” у Слов’янському державному педагогічному інституті, 

Житомирському державному педагогічному інституті імені І. Франка; „За 

радянську науку”, „Радянський журналіст” – у Львівському державному 
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університеті імені І. Франка; „Радянський студент” – у Львівському 

політехнічному інституті; „За наукові кадри” – у Одеському державному 

університеті; „Вісник” – у Київському ордена Леніна державному університеті 

імені Т. Г. Шевченка; „Автодорожник” – у Харківському автомобільно-

дорожньому інституті; „Університетське життя” – у Сімферопольському 

державному університеті; „За кадри” – у Полтавському інституті інженерів 

сільськогосподарського будівництва; „Радянський педагог” – у Сумському 

державному педагогічному інституті імені А. С. Макаренка; „За педагогічні 

кадри” – у Київському державному педагогічному інституті імені 

О. М. Горького, у Миколаївському державному педагогічному інституті; „За 

будівельні кадри” – у Полтавському інституті інженерів 

сільськогосподарського будівництва; „Кораблебудівник” – у Миколаївському 

кораблебудівному інституті імені адмірала С. О. Макарова; „Радянський 

студент” – у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті 

імені В. П. Затонського та ін.). 

Із огляду на вищезазначене підсумуємо, що культурно-масова робота 

надавала значну підтримку у вихованні студентів, створюючи сприятливі умови 

для його ефективного проведення. Правильна та насичена організація дозвілля 

молоді забезпечувала розвиток моральних, загальнокультурних і 

громадянських якостей особистості, посідаючи при цьому вагоме місце в 

боротьбі з негативними явищами в студентському середовищі. 

Спортивно-масова робота посідала провідне місце у формуванні 

здорового способу життя молодого покоління, подоланні негативних звичок та 

уподобань, які мали місце в студентському середовищі. Серед її завдань 

пріоритетними були укріплення здоров’я, гармонійний розвиток функцій 

організму, профілактика негативних явищ, виховання моральних, вольових 

якостей особистості. Фізичним вихованням студентської молоді, організацією 

спортивно-масової роботи опікувалися кафедри фізичного виховання та 

спортивні клуби навчальних закладів. Основними її формами були такі: 

- участь у роботі спортивних секцій, спортивно-оздоровчих таборів [206, 
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с. 109], [207, с. 16 – 17], [209, с. 66], [229, с. 58 – 60], [235, с. 92], [236,  

с. 51 – 58], [237, с. 119 – 124], [243, с. 22]; 

- організація змагань різного рівня з футболу, волейболу, тенісу, 

баскетболу, легкої атлетики, плавання, легкоатлетичного кросу, народного 

веслування, ручного м’яча, ходіння на лижах, шахів тощо [203, с. 59 – 60], [208, 

с. 43], [218, с. 85 – 87], [232, с. 75], [240, с. 166 – 172], [243, с. 23], [244,  

с. 94 – 97]; 

- спартакіади навчальних закладів серед студентів і працівників 

[242, с. 52], [246, с. 48], [254, с. 60]; 

- проведення товариських зустрічей із різних видів спорту між командами 

випускників і студентами навчальних закладів, між різними навчальними 

закладами [229, с. 58 – 60], [242, с. 53], [247, с. 57]; 

- проведення ранкової гімнастики в гуртожитках, змагань на першість 

гуртожитків із шахів, волейболу, баскетболу, настільного тенісу тощо, 

обладнання вітрин із газетами ,,Радянський спорт” та ін. [229, с.58 – 60], 

[242, с. 52], [243, с. 34]; 

- виконання державного завдання з підготовки значкистів ГПО, 

спортсменів-розрядників [242, с. 54 – 58]; 

- організація туристичних походів Кримом, Закарпаттям, Кавказом, 

Сибіром тощо [243, с. 35], [246, с. 52].  

Підсумовуючи, зауважимо, що здоровий спосіб життя в цілому й фізична 

культура та спорт зокрема, багато в чому визначають поведінку людини в 

навчанні, побуті, спілкуванні з оточенням, тому значущість спортивно-масової 

роботи полягає в тому, що вона, окрім попередження розвитку адиктивної 

поведінки та укріплення здоров’я молоді, сприяє подоланню надмірної 

емоційної напруги, адаптації до фізичної та психічної втоми, збереженню й 

укріпленню працездатності тощо. 

У профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі науково-

дослідна робота, як і попередні види робіт, сприяла організації насиченого 

дозвілля молоді, її свідомому ставленню до навчальної та позанавчальної 
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діяльності, підвищенню загальнокультурного й політичного рівня студентів 

тощо. Серед її основних форм ми виокремили такі: 

- участь студентів у діяльності студентських наукових товариств, 

наукових гуртків, технологічних груп, студентських проектно-

конструкторських бюро [204, с. 29], [205, с. 61 – 62], [210, с. 167 – 168], 

[220, с. 98 – 99], [226, с. 106 – 117], [228, с. 64], [230, с. 61 – 62], [235, с. 76 – 77], 

[236, с. 51 – 58], [237, с. 76 – 78], [243, с. 26 – 27], [247, с. 64], [252, с. 19]; 

- участь у Всесоюзному огляді-конкурсі ВНЗ на кращу організацію 

науково-дослідної роботи студентів, студентських конференціях, всесоюзних та 

республіканських конкурсах студентських наукових робіт із проблем 

суспільних наук, історії ВЛКСМ і міжнародного руху [207, с. 129 – 130], [208, 

с. 41 – 42], [211, с. 92 – 93], [215, с. 66 – 67], [223, с. 65 – 66], [225, с. 113], [235, 

с. 76 – 77], [240, с. 222 – 225], [242, с. 50 – 52], [246, с. 10 – 16], [250, с. 49], [251, 

с. 37 – 38], [254, с. 54], [257, с. 40]; 

- залучення студентів до держбюджетної та госпдоговірної тематики (як 

на безоплатній, так і платній основі) [244, с. 210], [246, с. 10 – 16]; 

- виконання наукових робіт у співдружності з науково-дослідними 

інститутами АН УРСР [239, с. 161]; 

- зустрічі з академіками та член-кореспондентами АН СРСР та АН УРСР 

[222, с. 78], [224, с. 78 – 79], [229, с. 58]; 

- оформлення альбомів студентських наукових експедицій, географічних 

карт ,,Наші наукові маршрути”, організація виставок, висвітлення новітніх 

досягнень науки і техніки тощо [221, с. 163 – 164], [233, с. 36], [244,  

с. 206 – 212]. 

Завершуючи огляд науково-дослідної роботи, зазначимо, що вона сприяла 

формуванню таких особистісних якостей, як вміння досягати поставленої мети, 

долати труднощі, виховувати організованість та вимогливість до себе. 

Підводячи підсумок аналізу загальних форм, зауважимо, що художня 

самодіяльність, фізична культура, спорт і наука сприяли гармонійному 

розвитку особистості, впливали на процес формування активної життєвої 
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позиції молодих людей, що надалі знаходило своє практичне вираження в 

їхньому стилі життя та поведінці.  

Переходячи до розгляду спеціальних форм, розглянемо ті з них, що були 

пов’язані з різними напрямами виховної роботи (правове, санітарно-гігієнічне, 

трудове, естетичне, військово-патріотичне, інтернаціональне виховання) та 

сприяли виконанню основних завдань формування ,,нової людини” 

досліджуваного періоду – розвиток комуністичного ставлення до праці, до 

суспільного виробництва, зміцнення принципів комуністичної моралі, 

культурний розвиток, свідоме ставлення до громадського обов’язку, відданість 

Батьківщині тощо. 

До найпоширеніших форм правового виховання у вишах другої половини 

ХХ ст. належали такі: 

- створення ,,Кутків радянського права”, у яких містилися виписки із 

чинних кодексів, нові законодавчі акти тощо [198, с. 21], [250, с. 44]; 

- вивчення курсів ,,Суспільствознавство”, ,,Політична економія” і т.п. з 

метою ознайомлення студентів із нормами соціалістичної законності [198, 

с. 21]; 

- робота класних керівників, кураторів (перегляд кінофільмів юридичної 

тематики, виявлення неблагополучних сімей, систематичне відвідування 

студентів у гуртожитках і приватних квартирах) [182, с. 84], [195, с. 19 – 20], 

[198, с. 21 – 24], [249, с. 15], [188, с. 198 – 199]; 

- проведення батьківських зборів і конференцій із правових тем: ,,Роль 

родини у вихованні дітей”, ,,Відповідальність батьків за виховання в родині” 

тощо [198, с. 22], [220, с. 116]. 

Проблеми правового виховання студентів у гуртожитках постійно 

обговорювалися на радах вищих навчальних закладів, після чого шляхи їх 

вирішення відображалися у відповідних рішеннях, спрямованих на покращення 

дисципліни та умов життя. Так, на засіданні вченої ради Слов’янського 

державного педагогічного інституту було відмічено необхідність додаткових 

заходів: підготовка для вестибюлів гуртожитків спеціальних інструкцій під 
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рубрикою ,,У гуртожитку СДПІ суворо забороняється”, де мали бути перелічені 

дії, що тягнуть за собою адміністративні стягнення (доручено проректору з 

госпчастини); розробка та представлення ректорату для затвердження стенду 

,,Правила гарного тону” (доручено викладачам етики); ведення книги 

хронологічного обліку надзвичайних пригод, аморальних вчинків та грубих 

порушень дисципліни і порядку студентами, які проживають у гуртожитку 

(доручено комендантам гуртожитків), а також книги скарг та пропозицій, що 

мали зберігатися в чергових [181, с. 59].  

На виконання наказу Міністра освіти УРСР про посилення 

антиалкогольної пропаганди та боротьби з пияцтвом у Слов’янському 

державному педагогічному інституті було складено план заходів і проведено 

роботу в цьому напрямі, зокрема:  

- створено комісію сприяння боротьбі з пияцтвом, а також наркопост при 

медичному пункті інституту; 

- у гуртожитках оприлюднено постанову уряду про заходи щодо боротьби 

із цими негативними явищами; 

- періодичний випуск сатиричного листка; 

- проведення лекцій і бесід із тем протиалкогольної пропаганди; 

- звітування старост академічних груп перед деканатами (у письмовій 

формі та особисто) про стан трудової дисципліни в групах; 

- розгляд випадків порушення трудової дисципліни внаслідок вживання 

алкоголю партійними та громадськими організаціями, обговорення їх у 

академічних групах; 

- посилення індивідуальної роботи зі студентами, схильними до пияцтва;  

- узагальнення й поширення досвіду кращих колективів із профілактики 

проявів пияцтва та виховання студентської молоді; 

- оформлення наочною агітацією навчальних корпусів та гуртожитків 

[182, с. 84], [207, с. 14 – 15], [253, с. 32 – 34]. 

Активна діяльність у напрямі правового виховання проводилася 

обласними комітетами ВЛКСМ, міськкомами та райкомами комсомольських 
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організацій областей. Серед найефективніших заходів можна виділити такі: 

рейди ,,Тверезість” (перевірка дотримання правил торгівлі спиртними напоями, 

затримка молодих людей – порушників антиалкогольного законодавства, 

перевірка стану культурно-масової та спортивної роботи, відвідування 

гуртожитків і місць зібрань молоді); операція ,,Зайнятість” (виявлення 

неповнолітніх, які ухилялися від навчання та суспільно-корисної праці, 

затримка підлітків, які з’являлися в громадських місцях у нетверезому стані); 

,,Санітар” (виявлення й оформлення на профілактичний облік неповнолітніх 

правопорушників, які проживали в гуртожитках, притягнення до 

адміністративної відповідальності за вживання спиртних напоїв та інші 

правопорушення); створення безалкогольних молодіжних кафе та ресторанів, 

клубів тверезості тощо [190, с. 43 – 44], [196, с. 15], [197, с. 5 – 8]. 

Важливими ,,проектами” комсомольської організації в боротьбі з 

наявними негативними явищами в молодіжному середовищі, були 

,,Комсомольський прожектор” та ,,Оперативні комсомольські загони 

дружинників” (ОКЗД). ,,Комсомольський прожектор” являв собою масову 

форму участі радянської молоді в громадському контролі. До основних форм 

його роботи належали: пости та штаби, рейди-перевірки, співпраця з органами 

народного контролю та преси. Головними завданнями були такі: контроль за 

виконанням законодавства про молодь, виховання в молоді господарської 

ініціативи, особистої відповідальності, навичок управління тощо [194,  

с. 36 – 38]. ,,Оперативний комсомольський загін дружинників” – спеціальний 

підрозділ добровільних народних дружин (ДНД), що становив собою форму 

участі комсомольської організації в правовому та моральному вихованні 

молоді, попередженні антигромадських проявів тощо. Найчастіше ці загони 

створювалися на базі вищих навчальних закладів, і до їх складу входили 

найактивніші студенти. Проте зміст діяльності цих загонів не обмежувався 

вирішенням суто студентських проблем, а охоплював більш широку сферу 

діяльності на рівні міста та району [194, с. 40 – 43], [207, с. 14 – 17], [211, с. 94], 

[236, с. 51 – 58]. 
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Посилаючись на документи навчальних закладів [198, с. 24], [195,  

с. 19 – 20], [249, с. 30 – 31], важливо відмітити, що робота із цього напряму була 

б ефективнішою, якщо, по-перше, пропаганда радянського закону активніше би 

реалізовувалась на підприємствах і в установах, щоб батьківські колективи 

також були обізнаними з юридичних питань, по-друге, управління внутрішніх 

справ, прокуратура мали б розробити заходи з правової освіти, цикл лекцій для 

кожної категорії студентів із метою, щоб уся робота з правового виховання 

була цілісною системою. 

Отже, проаналізувавши основні форми правового виховання в 

студентському середовищі, зазначимо, що першочерговим завданням правової 

пропаганди було виховання в студентів поваги до закону, упевненості в 

необхідності його точного та неухильного, свідомого та добровільного 

виконання. 

Головними завданнями санітарно-гігієнічного виховання були пропаганда 

здорового способу життя, підвищення санітарної грамотності й культури 

населення, викорінення шкідливих для здоров’я звичок, профілактика 

захворювань. До основних його форм, використовуваних у досліджуваний 

період, ми віднесли такі [206, с. 108], [207, с. 136 – 137], [213, с. 12], [220, 

с. 114], [230, с. 67], [238, с. 20 – 21]: 

- включення викладачами кафедр охорони здоров’я і медичних знань до 

програм дисциплін ,,Медичні знання” та ,,Безпека життєдіяльності” тем про 

шкідливість вживання алкогольних і наркотичних засобів, інших зловживань, а 

також розробка лекційних та інших необхідних матеріалів для проведення бесід 

протиалкогольного, протинаркотичного та протитютюнового змісту [188,  

с. 198 – 199]; 

- організація рейдів-перевірок санітарно-гігієнічного стану гуртожитків 

громадськістю навчальних закладів, контроль за виконанням студентами 

гігієнічних вимог; 
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- щорічна участь у всесоюзних та республіканських оглядах-конкурсах на 

кращу організацію умов праці, побуту та відпочинку студентської молоді [206, 

с. 108], [223, с. 66], [253, с. 8]; 

- виготовлення й розповсюдження санітарних бюлетенів, листівок, 

брошур, пам’яток, плакатів; 

- організація куточків здоров’я, перегляд кінофільмів санітарно-

просвітницької тематики; 

- участь у масових заходах, що сприяли укріпленню здоров’я. 

Отже, активна участь у цьому напрямі як працівників навчальних 

закладів, так і осіб, до компетенції яких безпосередньо входила зазначена 

діяльність, були потужним механізмом у профілактиці адиктивної поведінки 

студентської молоді. Грамотно організована робота з правильно дібраною і 

запропонованою інформацією сприяла усвідомленню молодою людиною всіх 

негативних наслідків, до яких може призвести слідування негативним 

тенденціям у суспільстві. 

Переходячи до розгляду форм трудового виховання, акцентуємо увагу на 

тому факті, що захоплення студентської молоді реальною суспільно корисною 

працею можна вважати частиною соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки. Адже, як відомо, зазначений вид поведінки та 

різноманітні негативні прояви в молодіжному середовищі в цілому виникають 

найчастіше у тих юнаків і дівчат, які з дитинства звикли несерйозно ставитися 

до навчання й праці, бездумно проводити вільний час. Через це виховання 

свідомого відношення до праці мало позитивні наслідки як для самої людини 

(підтримання належної психічної та фізичної форми, набуття нових умінь та 

навичок, розвиток почуття колективізму, відсторонення від наявних негативних 

тенденцій у молодіжному середовищі) так і для суспільства в цілому (розвиток 

комуністичного ставлення до праці, до суспільного виробництва, виховання 

нового покоління робітників тощо). У вищих навчальних закладах трудове 

виховання реалізовувалося через такі форми роботи: 
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- участь студентів у ремонті та будівництві навчальних корпусів і 

гуртожитків, спортивних майданчиків і стадіонів, спортивно-оздоровчих 

таборів, політехнічних майстерень, стаціонарів для лікування хворих 

викладачів і студентів тощо [179, с. 74], [207, с. 136 – 140], [211, с. 93 – 94], 

[219, с. 121], [224, с. 88 – 89], [237, с. 105 – 110], [251, с. 55]; 

- упорядкування студентських парків, ботанічних садів, участь у 

проведенні міських недільників перед революційними святами тощо 

[207, с. 136 – 140], [220, с. 104 – 105], [225, с. 114 – 116], [235, с. 93]; 

- робота в сільськогосподарських загонах, колгоспах, радгоспах, 

студентських будівельних загонах, на цілині тощо [207, с. 136 – 140], 

[208, с. 43], [209, с. 61], [219, с. 133 – 136], [246, с. 37], [252, с. 18]; 

- навчання в інститутах та на факультетах громадських професій 

(наявні відділення: піонерської роботи, журналістики, екскурсоводів, 

кінодемонстраторів, художньої самодіяльності, фотосправи, бібліотекознавства 

і бібліографії, керівників дитячих ізостудій, оркестру, хору і танцювальних 

колективів, суддів-інструкторів зі спорту, інструкторів туризму, інспекторів з 

охорони природи, лекторів атеїстів і пропагандистів і т.ін.) [180, с. 94], [205, 

с. 64], [206, с. 108], [217, с. 99], [221, с. 165], [223, с. 67], [225, с. 114 – 116], [227, 

с. 65 – 66], [250, с. 51]; напр., у Сумському державному педагогічному інституті 

імені А. С. Макаренка діяли за гаслом „Кожному студентові – громадську 

професію”, тобто жодного студента не залишали поза роботою наукових 

гуртків чи факультету громадських професій [210, с. 162 – 166]; 

- відвідування фабрик, заводів, підприємств [236, с. 51 – 58], [238,  

с. 15 – 21]; 

- організація зустрічей із Героями Соціалістичної Праці, бригадами 

комуністичної праці (м. Олександрія – В. О. Сухомлинський, м. Львів – 

П. К. Тоцький, м. Суми – Є. К. Кас’яненко, м. Дубно – Г. Д. Нестеренко та ін.) 

[207, с. 131], [213, с. 90 – 91], [237, с. 116 – 119]; 

- систематичне висвітлення досягнень передовиків праці в боротьбі за 

дострокове виконання планів [236, с. 51 – 58]. 



 
139 

Однією з форм трудового виховання студентів у Київському державному 

університеті імені Т. Г. Шевченка було створення на кожному факультеті на 

громадських засадах трудових штабів та комісій, які координували трудову 

діяльність студентських колективів, вивчали об’єкти робіт, організовували 

соціалістичне змагання між факультетами, курсами, групами. Так, студенти 

університету за 1961 – 1962 навчальний рік відпрацювали 1755000 

людиногодин, зокрема кожний із них – 450 годин, було заощаджено державних 

коштів за рахунок самообслуговування в гуртожитках і навчальних корпусах – 

8000 крб., зроблено винаходів і раціоналізацій – 157, а за рахунок їх 

впровадження у виробництво заощаджено – 70 тис. крб. [239, с. 190]. 

У 1959 р. Міністерство вищої освіти УРСР присудило першу премію 

Львівському державному університету імені І. Франка в розмірі 25 тис. 

карбованців за зведення стадіону методом народної будови. Загальна вартість 

робіт, виконаних колективом студентів і працівників університету на стадіоні, 

обчислювалась в 4,5 млн. крб. [236, с. 51 – 58]. 

У Одеському державному університеті для обліків видів трудового 

виховання на кожного студента було заведено „Трудову книжку”, у якій члени 

комсомольського бюро факультету робили помітки про виконання певної 

роботи [238, с. 19]. 

До форм зазначеного напряму ми також віднесли самообслуговування 

студентів. Усі гуртожитки та їдальні навчальних закладів переводилися на 

самообслуговування. Студенти самостійно прибирали в кімнатах, коридорах, 

умивальниках, кухнях, чергували в гуртожитках, що сприяло вихованню в 

молодих людей почуття любові до праці та привчало до бережливого ставлення 

до громадської власності (Львівський політехнічний інститут, Одеський 

державний університет, Київський державний університет 

імені Т. Г. Шевченка, Київський державний педагогічний інститут 

імені О. М. Горького, Житомирський державний педагогічний інститут 

імені І. Франка, Слов’янський державний педагогічний інститут та ін.). 

Отже, трудове виховання можна вважати багатогранним процесом, який 



 
140 

охоплював різні сторони практичної, розумової та моральної підготовки 

студентів до трудової діяльності, сприяв вихованню в них дисциплінованості, 

моральних переконань і вчинків, відповідальності за виконання дорученої 

справи тощо. 

Важливу роль у формуванні гармонійно розвиненої особистості відіграє 

естетичне виховання. Як зазначається у навчальному посібнику ,,Педагогіка” 

[111, с. 281], естетична культура є складовою частиною духовної культури і 

спрямована на формування знань і вмінь, які допомагають відрізнити добре від 

поганого, прекрасне від потворного не лише в мистецтві, а й у будь-якій сфері 

життя – поведінці людини, її ставленні до оточення тощо. Через це, безумовно, 

рівень сформованості естетичної культури має важливе значення в 

профілактиці адиктивної поведінки студентської молоді. Серед форм 

естетичного виховання у вишах найпоширенішими були такі: 

- організація культпоходів студентів і працівників навчальних закладів до 

театрів, філармоній, цирків, кіно, музеїв, на концерти, виставки, читацькі 

конференції тощо [199, с. 65 – 69], [211, с. 93], [214, с. 77], [223, с. 69], 

[228, с. 58], [232, с. 16], [238, c. 15 – 21];  

- запрошення й виступи відомих артистів і літераторів (зокрема до 

Слов’янського державного педагогічного інституту запрошували народного 

артиста СРСР В. Дальського і кінорежисера, автора фільму ,,Земля” О. Швачка 

[180, с. 101]; до Київського державного педагогічного інституту імені 

О. М. Горького – народну артистку СРСР Д. Петріненко, заслуженого артиста 

УРСР В. Дуклера та ін. [218, с. 80 – 81]; до Івано-Франківського державного 

педагогічного інституту – письменницю Д. Вільде, поета Д. Павличка [217, 

с. 96]; до Житомирського державного педагогічного інституту імен І. Франка – 

письменників О. Гончара, А. Малишка, В. Козаченка, М. Рильського, 

О. Підсуху, М. Олійника, А. Ривліна, О. Жолдака, М. Сингаївського та ін. [207, 

с. 135], [224, с. 84]); 

- організація виставок репродукцій, картин, зустрічей із відомими 

художниками [214, с. 77], [215, с. 70], [233, с. 41], [236, с. 5], [238, с. 20 – 21]; 
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- уведення навчального курсу з історії світової та вітчизняної культури, 

народознавства, ознайомлення з поезією, українською та російською 

класичною літературою, музикою, живописом, мистецтвом тощо [246, с. 35], 

[251, с. 55];  

- пропаганда музичної культури, прослуховування магнітофонних і 

грамофонних записів, музичні вівторки, вечори з тем ,,Шекспір у світовій 

музиці”, ,,Пушкін і музика”, ,,Бетховен” та ін. [210, с. 169], [219, с. 120], 

[220, с. 114]; 

- читання курсів естетики й етики, вивчення циклу музичних дисциплін і 

малювання на деяких факультетах [213, с. 2], [238, с. 20 – 21], [257, с. 40]; 

- діяльність клубів шанувальників поезії та ін. [206, с. 106], [216, с. 114]; 

- створення історико-етнографічних музеїв з метою висвітлення 

досягнень українського народного мистецтва [217, с. 100]; 

- створення при кафедрах музичних дитячих студій, у яких студенти 

проводили заняття [213, с. 3], [244, с. 230]; 

- робота бібліотеки з естетичного виховання [213, с. 79 – 81], [218, с. 83]; 

- відповідне оформлення навчальних приміщень, гуртожитків, 

правильний підхід до моди в одязі, зачісках, прищеплення навичок культурної 

поведінки в суспільстві та ін. [213, с. 14], [215, с. 78], [220, с. 114], [222, с. 84]; 

- випуск стіннівок, фотогазет, аркушів-блискавок [203, с. 55], [243, с. 31], 

[246, с. 37]. 

Поширеною формою естетичного виховання у вищих навчальних 

закладах (особливо в педагогічних) були кабінети естетичного виховання, які 

набували статусу організаційних і методичних центрів культурно-масової та 

виховної роботи. Кабінети спрямовували й контролювали роботу колективів 

художньої самодіяльності та проведення всіх культурно-масових заходів у 

інститутах, стимулювали розвиток високих естетичних смаків, інтересів та 

поглядів студентів. У позанавчальний час працівники кабінету проводили для 

студентів лекції та бесіди з циклу ,,Основи естетичної культури”, напр.: ,,Про 

завдання естетичного самовиховання в студентські роки”, ,,Культура сучасної 
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людини”, ,,Шляхи розвитку художніх інтересів студентів”, ,,Становлення 

естетичних потреб”, ,,Про внутрішній та зовнішній зміст естетичної культури 

особистості” та ін. [215, с. 72], [217, с. 100], [218, с. 81]. 

Окрім кабінетів естетичного виховання, в деяких навчальних закладах 

працювали університети естетичного виховання (Львівський державний 

університет імені І. Франка). Університет мав три факультети: музичний, 

образотворчого мистецтва та літературний. Лекції проводилися з ілюстраціями, 

магнітофоном, діапозитивом. Організовували екскурсії по історичних 

пам’ятках архітектури [236, с. 51 – 58]. 

У Івано-Франківському державному педагогічному інституті було 

розроблено та впроваджено анкету студента за певний період, до якої входили 

такі питання: 

1. Скільки дивився кінофільмів? Які тобі з них запам’яталися? 

2. Чи був у театрі, філармонії або концертних виставах? Твоє враження 

про них. 

3. Які художні твори прочитав за цей час? 

4. Які художньо-літературні журнали читаєш, що в них прочитано за цей 

час? 

5. Які лекції прослухав поза навчальним часом (в клубі, гуртожитку і 

т.д.)? 

6. У яких гуртках береш участь? [213, с. 14 – 18]. 

Спираючись на вищезазначене, зауважимо, що недостатність естетичного 

виховання, низький рівень культури в суспільстві значно знижують духовність 

молодої людини, рівень її моральних цінностей, а це так само сприяє 

формуванню в неї схильності до примітивного проведення дозвілля, слідування 

асоціальним явищам у молодіжному середовищі. Указані форми естетичного 

виховання, по-перше, відрізнялися, змістовністю, по-друге, сприяли зайнятості 

молодої людини, формуванню її естетичних смаків, культурних захоплень, 

розширенню кола інтересів, відстороненню від потенційно небезпечних 

товаришів тощо. 
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Розглядаючи військово-патріотичне виховання, зауважимо, що такі його 

завдання, як формування громадянської та правової спрямованості особистості, 

активної її життєвої позиції, спонукання до фізичного вдосконалення 

громадянина-патріота, вироблення глибокого розуміння громадянського 

обов’язку сприяли розвитку дисциплінованості в осіб, що навчалися, 

вихованню в них високих моральних якостей та попереджали порушення норм 

громадського порядку. Через це різні форми військово-патріотичного 

виховання мали позитивне значення в процесі профілактики наявних 

негативних явищ у молодіжному середовищі. Зокрема, до найбільш поширених 

форм військово-патріотичного виховання ми віднесли такі: 

- зустрічі та листування з Героями та учасниками Великої Вітчизняної 

війни (ВВВ) [215, с. 68 – 69], [216, с. 110], [218, с. 74 – 75], [221, с. 164], 

[227, с. 63 – 64], [228, с. 64], [242, с. 53];  

- походи місцями бойової та трудової слави [217, с. 95 – 96], [218,  

с. 74 – 75], [224, с. 87], [229, с. 55], [250, с. 41 – 42]; 

- установлення меморіальних дошок із прізвищами викладачів, що 

загинули у ВВВ, відкриття галерей Героїв Радянського Союзу, створення Рад 

ветеранів Громадянської війни і ВВВ, найменування кращих аудиторій 

навчальних закладів іменами Героїв Радянського Союзу [219, с. 118], 

[244, с. 98]; 

- оформлення стендів військово-патріотичної тематики, зокрема зі 

світлинами учасників війни (,,Військові знання”, ,,Медична сестра”, ,,Перемога 

радянського народу у ВВВ”, ,,Наші батьки – учасники Вітчизняної війни”, 

,,Молодь готова до захисту Вітчизни” тощо) [184, с. 128], [216, с. 113], [219, 

с. 132], [220, с. 108 – 109], [222, с. 79 – 80], [230, с. 61]; 

- проведення урочистих вечорів, зльотів, присвячених знаменним датам у 

житті нашої країни [184, с. 135], [230, с. 61], [235, с. 91], [244, с. 98], [246, с. 35];  

- перегляд кінофільмів патріотичної тематики: ,,Визволення Києва”, 

,,Якщо дорогий тобі твій дім”, ,,Вірність”, ,,Живі і мертві”, ,,Оптимістична 

трагедія”, ,,Батько солдата”, ,,Катюша” та ін. [218, с. 75], [220, с. 108 – 109]; 



 
144 

- діяльність громадських рад із військово-патріотичного виховання та 

первинних організацій Добровільного товариства сприяння армії, авіації й 

флоту (ДТСААФ) навчальних закладів, до складу яких входили такі секції: 

стрілецько-спортивна, автомотосекція, авіаційно-спортивна, радіо-спортивна, 

секція підводного плавання, парашутистів-десантників, радистів, телеграфістів 

тощо [220, с. 108 – 109], [235, с. 91], [237, с. 124 – 125], [243, с. 22]; 

- поєднання елементів військово-патріотичного виховання з навчальним 

процесом, що виражалося в уміщенні до лекцій і практичних занять питань 

внутрішнього й міжнародного становища на сучасному етапі розвитку 

суспільства [220, с. 108 – 109]; 

- участь студентів у роботі кімнат Бойової та Трудової слави, клубів 

,,Сильні духом” (Ровенський державний педагогічний інститут) [223, с. 67], 

,,Прикордонник” (Чернігівський державний педагогічний інститут 

імені Т. Г. Шевченка) [226, с. 127 – 128] та ін.; 

- складання норм на оборонні значки ,,Готовий до захисту Батьківщини”, 

,,Готовий до праці і оборони” та участь у воєнно-прикладних видах спорту 

[220, с. 108 – 109]. 

Завершуючи аналіз форм цього напрямку виховання, можемо 

констатувати, що гуманізм, моральність, почуття власної гідності, соціальна 

активність, відповідальність, нетерпимість до порушень норм моралі і права, 

пріоритет суспільно-державних інтересів над особистим – усі ці цінності 

військово-патріотичного виховання були передумовою здорового способу 

життя молоді, формування в неї негативного ставлення до асоціальних явищ у 

суспільстві, зокрема й до адиктивної поведінки. 

Переходячи до розгляду інтернаціонального виховання, слід відзначити, 

що формування почуттів єдності, дружби, рівності, культури міжнаціонального 

спілкування, які актуалізуються під час його проведення, сприяють не лише 

утвердженню інтернаціональних переконань особистості, поваги до культури 

інших народів, а й виховує почуття колективізму, доброзичливого ставлення до 

людини, формує світогляд, моральні переконання, які мають безпосередній 
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вплив на становлення особистості, перейняття нею позитивних поведінкових 

стратегій тощо. Основними формами реалізації зазначеного виду виховання 

були такі: 

- діяльність клубів інтернаціональної дружби ,,Меридіан”, ,,Глобус”, 

,,Багряні вітрила”, „Каравелла”, ,,Світ очима очевидців”, відділень польсько-

радянської, радянсько-болгарської дружби в м. Слов’янську, 

м. Дніпропетровську, м. Харкові, м. Кам’янець-Подільський, м. Луганську та ін. 

[183, с. 64], [195, с. 18], [205, с. 64], [215, с. 68], [217, с. 94 – 95], [220,  

с. 105 – 107], [225, с. 113], [247, с. 62], [250, с. 47]; 

- посилення зв’язків зі студентами та науковими працівниками вишів 

братніх республік і країн народної демократії [220, с. 105 – 107], [224, с. 86], 

[232, с. 59], [236, с. 51 – 58]; 

- виїзди до братніх республік для читання лекцій про розвиток економіки, 

культури, народної освіти в УРСР [230, с. 62]; 

- організація вечорів, лекцій, доповідей, присвячених дружбі народів 

СРСР, видатним діячам світової культури, зустрічей із діячами культури та 

науки братніх республік і країн народної демократії [206, с. 105], [208, с. 42], 

[215, с. 68], [218, с. 75], [222, с. 82 – 83], [225, с. 113], [227, с. 59 – 60], 

[228, с. 65], [230, с. 61 – 62], [236, с. 51 – 58], [239, с. 195], [256, с. 39]; 

- участь іноземних студентів у наукових та культурних заходах, що 

проводилися в навчальних закладах нашої країни (так, група студентів із 

Польської народної республіки взяла участь у вузівській конференції 

Сімферопольського державного університету з доповідями ,,Соціалістична 

індустріалізація Польської Народної Республіки”, ,,Спільні дії радянських 

Збройних Сил та Війська Польського в роки Другої Світової Війни” та ін. [251, 

с. 37]) [215, с. 68], [228, с. 65]; 

- організація кафедрами іноземних мов заходів, на яких виконувалися 

твори російською, німецькою, англійською, французькою та іншими мовами 

[227, с. 59 – 60], [229, с. 56], [247, с. 62]; 

- закріплення кращих груп навчальних закладів за групами підготовчого 
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факультету для іноземних громадян [254, с. 54 – 55]; 

- випуск збірників праць ,,Дружба братніх університетів”, ,,Випуск 

наукових праць вчених Київського та Лейпцігського університетів”, ,,Вісті 

клубу інтернаціональної дружби”, ,,Нам пишуть” тощо [205, с. 64], [244,  

с. 238 – 239]. 

Велику роботу з інтернаціонального виховання було проведено в 

Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті 

імені В. П. Затонського. Так, під час Всесоюзного походу по місцях 

революційної, бойової і трудової слави команда інституту зробила автопробіг 

усіма республіками Європейської частини СРСР і встановила зв’язки із 14 

вишами цих республік. За проведену роботу команда посіла третє місце в Союзі 

та була нагороджена грамотами ЦК ВЛКСМ і ДТСААФ [232, с. 141]. 

Отже, проаналізувавши основні форми інтернаціонального виховання, 

можемо підсумувати, що профілактика адиктивної поведінки, безумовно, не 

була пріоритетним завданням цього напряму виховання. Проте активне 

залучення студентської молоді до різних видів діяльності і тим самим 

відволікання її від наявних антигромадських проявів, усе ж таки позитивно 

впливали на досліджуваний нами процес. 

Узагальнюючи всі розглянуті загальні й спеціальні форми, можемо 

констатувати, що вони виконували подвійну функцію: з одного боку, кожен 

студент мав можливість реалізувати себе в будь-якому з розглянутих видів 

діяльності, а з іншого боку, залучення якомога більшої кількості молоді 

допомагало вберігати її від негативних тенденцій у молодіжному середовищі. 

Також зазначимо, що дозвілля молоді сприяло не лише задоволенню її 

пізнавальних інтересів, а й формуванню моральних якостей і рис характеру. 

Переходячи до розгляду методів соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки, зауважимо, що поняття ,,метод” (від грец. methodos – 

шлях дослідження або пізнання) у ,,Сучасному словнику з педагогіки” 

визначається як ,,спосіб досягнення мети; сукупність певних правил, прийомів, 

норм пізнання і дії” [148]. У соціально-педагогічній роботі метод, з одного 



 
147 

боку, виступає як спосіб, шлях пізнання та застосування знань, вироблених у 

науках про життєдіяльність людини і в соціальній практиці, з іншого боку – є 

конкретною дією, що впливає на об’єкт (суб’єкт) та сприяє його якісній зміні.   

В історичній та сучасній науковій літературі виділяють 4 групи 

педагогічних методів (методів виховання), узятих нами за основу під час 

аналізу методів соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки: 

- формування свідомості – бесіди, лекції, диспути, дискусії, конференції, 

приклад тощо; 

- організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки – 

вправи, тренування, доручення, привчання, педагогічна вимога, переключення, 

громадська думка тощо; 

- стимулювання поведінки й діяльності – заохочення, схвалення, 

змагання, покарання тощо; 

- самовиховання – самопізнання, самонаказ, самоаналіз, самоконтроль, 

самооцінка тощо) [12, с. 171 – 172], [14, с. 42 – 45], [63, с. 391 – 392], [110,  

с. 105 – 106], [154, с. 129 – 130]. 

Розпочинаючи аналіз методів, зауважимо, що методи формування 

свідомості, передбачали вплив на розум, почуття й свідомість студентів із 

метою формування в них таких якостей, як моральність, самостійність, 

вимогливість до себе та оточення, відповідальність за скоєні вчинки, а також 

створення уявлення про позитивні зразки діяльності. До зазначеної групи 

методів профілактики адиктивної поведінки студентської молоді у 

досліджуваний період ми віднесли такі: 

- проведення й організація викладачами, кураторами академічних груп, 

деканами факультетів та керівними працівниками ректорату лекцій, бесід, 

диспутів, вечорів запитань і відповідей різноманітної тематики, зокрема: ,,Про 

стан і заходи з подальшого посилення ідейно-морального виховання 

студентської молоді і покращення профілактики антисуспільних проявів”, 

,,Правопорушення серед студентів ВНЗ”, ,,Людина людині друг, товариш і 

брат”, ,,Про моральний облік радянської дівчини”, ,,Про розвиток доброго 
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смаку”, ,,Культура праці і відпочинок” тощо [202, с. 58], [209, с. 62], [220, 

с. 104], [225, с. 112], [226, с. 129], [227, с. 64], [229, с. 59], [243, с. 21], [244, 

с. 91], [252, с. 19]; 

- проведення комсомольським активом зборів у академічних групах з тем 

,,Моральний кодекс будівника комунізму і завдання групи”, ,,Якою повинна 

бути молода людина?” тощо, а також проведення роботи з виявлення схильних 

до правопорушень студентів та постійне їх контролювання [204, с. 30], [220, 

с. 56], [226, с. 125], [228, с. 58 – 59], [239, с. 186], [254, с. 52]; 

- організація в навчальних закладах правових лекторіїв, у діяльності яких 

активну участь брали працівники районних відділів внутрішніх справ, суду, 

міської та районної прокуратур; цикл лекцій розраховувався на декілька років і 

основною їх метою було ознайомлення студентів з основами соціалістичної 

законності, кримінального, трудового, цивільного та сімейного права; теми 

лекцій: ,,Дотримання законів – священний обов’язок кожного громадянина”, 

,,Радянські закони в боротьбі з дрібним хуліганством”, ,,Права й обов’язки 

молодих спеціалістів” тощо [198, с. 22], [249, с. 15], [188, с. 198 – 199]; 

- залучення працівників медичних закладів, представників товариства 

„Знання”, Будинків санітарної просвіти, спілки товариств Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця для організації санітарно-просвітницької роботи, зокрема 

проведення лекцій, бесід, групових дискусій, усних журналів із санітарно-

гігієнічної просвіти за такою тематикою: „Організація режиму дня”, „Статеве 

виховання”, „Гігієна молодої людини”, „Вплив алкоголю і наркотиків на 

потомство”, „Алкоголь і порушення правопорядку”, „Як зберегти психічне 

здоров’я” тощо; 

- залучення викладачів дисциплін про життя і здоров’я людини,  зокрема 

науково-педагогічні працівники кафедри анатомії і фізіології та цивільної 

оборони Слов’янського державного педагогічного інституту часто читали в 

гуртожитку лекції про шкоду паління й алкоголю, про оптимальну організацію 

своєї роботи в період екзаменаційної сесії тощо [183, с. 64]; 
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- закріплення прокуратурою району за гуртожитками своїх працівників 

для пропаганди цивільного кодексу [182, с. 81 – 84], [198, с. 23 – 24]; 

- робота школи комсомольського активу із залученням викладачів 

суспільних наук, перших комсомольців міст [214, с. 76], [216, с. 114], [230,  

с. 62 – 64], [231, с. 54], [242, с. 52], [244, с. 98]; 

- робота студентських Рад гуртожитків (допомога в проведенні виховної 

роботи, організація побуту та дозвілля студентів) [217, с. 98], [228, с. 70 – 71], 

[230, с. 67 – 68], [233, с. 36];  

- діяльність дискусійних клубів [206, с. 106], [216, с. 114], [229, с. 59]; 

- організація роботи психологічної служби [183, с. 64]; 

- робота бібліотек, радіовузлів тощо [253, с. 76]. 

Підводячи підсумок щодо першої групи методів, зауважимо, що, 

проводячи профілактичну роботу, потрібно враховувати не лише зовнішню, 

практичну діяльність студентів, а й внутрішню, психічну діяльність їхньої 

свідомості. Усі перераховані вище методи спрямовувалися саме на формування 

свідомості, волі і почуттів студентів, за їх допомогою викладачі та інші особи, 

задіяні у навчально-виховному процесі, мали змогу залучити студентів до 

оцінки подій, вчинків, явищ громадського життя, створити основу для 

прийняття самостійних рішень, і тим самим формувати в них правильні 

погляди та переконання. 

Переходячи до розгляду методів організації діяльності та формування 

досвіду суспільної поведінки відзначимо, що серед основних їх завдань були 

такі: відволікання студентів від шкідливої для них і суспільства діяльності та 

включення їх у суспільно-корисну працю, створення умов, у яких студент 

обирав власні поведінкові стратегії у відповідності з нормами і правилами 

поведінки тощо. Методи зазначеної групи полягали у:  

- шефській роботі студентів у школах та позашкільних установах, 

дитячих кімнатах міліції, оздоровчих таборах, кімнатах при ЖЕКах, 

домоуправліннях, підтриманні зв’язків з працюючою молоддю (студенти 

факультету іноземних мов Львівського державного університету 
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імені І. Франка працювали в Палаці піонерів, де навчали іноземних мов біля 

150 піонерів м. Львова, допомагали у вивченні іноземних мов робітникам 

електролампового заводу [236, с. 51 – 58]) [203, с. 35], [204, с. 28], [217,  

с. 98 – 99], [218, с. 77], [221, с. 164 – 165], [222, с. 73], [244, с. 95 – 96], [254, 

с. 55]; 

- систематичній участі студентів у діяльності добровільних народних 

дружин, оперативних комсомольських загонах дружинників [236, с. 51 – 58], 

[247, с. 135], [250, с. 44]; 

- підтриманні чистоти в навчальних приміщеннях [207, с. 136 – 140]; 

- створенні клубів за інтересами (клуб ,,Здоров’я”, кімната для занять 

ритмічною гімнастикою, абонентні групи ,,Аеробіка”, туристичний клуб, у яких 

студенти навчальних закладів мали змогу проводити навчальні заняття) [184, 

с. 79]; 

- щорічній участі у всесоюзних та республіканських оглядах-конкурсах 

на кращу організацію умов праці, побуту та відпочинку студентської молоді 

[206, с. 108], [223, с. 66], [253, с.8]; 

- виконанні постійних комсомольських доручень та підвищенні 

відповідальності кожного комсомольця за стан справ у колективі [251, с. 54]. 

На окрему увагу заслуговує діяльність студентських агітбригад, яка 

також була насичена різноманітними формами та методами культурно-масової 

роботи. Так, у Ворошиловоградському медичному інституті активну роботу 

проводила бригада ,,Пульс”: виїзди за маршрутом, затвердженим ЦК ВЛКСМ, 

концерти для трудівників м. Ворошиловограда та області, для учнів і бійців 

студентських будівельних загонів області, пропаганда радянського способу 

життя, героїчної праці радянських людей у будівництві соціалістичного 

суспільства [192, с. 32 – 35], [207, с. 128], [209, с. 63], [220, с. 115], [221, с. 165], 

[240, с. 142], [242, с. 52], [247, с. 62 – 63]. 

У звіті Івано-Франківського державного педагогічного інституту за  

1967 – 1968 навчальний рік було зазначено, що унаслідок проведення цілої 

системи заходів політико-виховної роботи зі студентами, залучення їх до 
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суспільно-корисної праці помітно підвищилась свідомість і активність 

більшості з них. Після цього наведено приклад позитивних змін у цьому 

напрямі: ,,Студент фізико-математичного факультету Янків В.В. на першому та 

другому курсах допускав грубі порушення дисципліни, зовсім не брав участі у 

громадській роботі. Але в цьому році він з хорошими оцінками склав державні 

екзамени, брав активну учать у громадській роботі. Поведінка його на 

четвертому курсі була бездоганною. У 1967 р. в складі студентського загону 

Янків В.В. працював на новобудовах Тюменської області. Подібні зміни 

відбулись і з багатьма іншими студентами” [217, с. 99]. 

Отже, завершуючи аналіз другої групи методів, зауважимо, що ці методи 

можна реалізовувати в будь-якому з видів діяльності студентської молоді: 

навчанні, праці, громадській роботі, – і тому вони мають значний потенціал у 

формуванні стійких навичок і звичок у поведінці. У процесі діяльності 

студенти набувають досвід громадської поведінки, закріплюють уміння та 

навички культури поведінки, розвивають та проявляють різні моральні якості 

тощо. 

Звертаючись до методів стимулювання поведінки і діяльності, 

констатуємо, що в процесі соціально-педагогічної профілактики адиктивної 

поведінки вони посідають вагоме місце, оскільки, з одного боку, викликають у 

молодих людей неприємні переживання, відчуття сорому й провини за скоєні 

ними проступки, з іншого боку, допомагають підтримати позитивні мотиви 

вчинків молоді, зрозуміти, що саме ціниться суспільством у мотивах і способах 

поведінки, підсилюють суспільну значущість поставленої молодою людиною 

мети тощо. У досліджуваний період своє втілення ці методи знайшли в таких 

видах діяльності: 

- відрахування з навчальних закладів, позбавлення стипендії, виселення 

з гуртожитків, виклики батьків до деканатів, листування з батьками, 

індивідуальні бесіди зі студентами [182, с. 84], [202, с. 58], [214, с. 78], [216, 

с. 116], [220, с. 116], [232, с. 133], [241, с. 86 – 88], [244, с. 89]; 
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- накладання стягнень, суворі догани – із боку комсомолу із занесенням 

до особової справи; громадський суд, догани з попередженням щодо 

відрахування з навчальних закладів – із боку ректорату [183, с. 67], [216, с. 116], 

[220, с. 116], [237, с. 126], [238, с. 19], [241, с. 86 – 88], [244, с. 89]; 

- систематична роз’яснювальна робота, проведення спеціальних 

загальних зборів усього професорсько-викладацького складу та всіх 

працівників навчальних закладів (або спільних засідань студентської Ради, 

комсомольського та профспілкового бюро), на яких різко засуджувалися факти 

порушень і аморальні вчинки, ухвалювалися рішення, спрямовані на їх 

ліквідацію [183, с. 67], [203, с. 58 – 59], [207, с. 134 – 135], [211, с. 94], 

[220, с. 116], [221, с. 163], [225, с. 119], [232, с. 133], [237, с. 126], [244, с. 89], 

[246, с. 37], [251, с. 55]; 

- запрошення фотокореспондентів під час розгляду персональних справ: 

від зборів академічної групи до засідання комітету комсомолу [194, с. 38]; 

- проведення семінарів кураторів (чи парторгів кафедр), на яких 

обговорювалися питання організації виховної роботи в групах, аналізувався 

стан навчальної дисципліни, проводився обмін досвідом, розглядалися звіти 

кафедр про організацію ідейно-виховної роботи в групах, виявлялися наявні 

недоліки, зокрема слабка індивідуальна робота з кожним студентом, формальна 

участь деяких викладачів у виховній роботі тощо [182, с. 77], [203, с. 55 – 56], 

[204, с. 28], [207, с. 128 – 129], [208, с. 41], [227, с. 63], [229, с. 57], [235,  

с. 89 – 90], [254, с. 50 – 51]; 

- проведення семінарів заступників секретарів комсомольських бюро 

факультетів з ідейно-виховної роботи, голів студентських рад гуртожитків із 

питань організації дозвілля студентської молоді, яка в них мешкає [192, с. 15], 

[224, с. 85]. 

У Комунарському гірничо-металургійному інституті на одному із 

засідань комітету комсомолу інституту від 22 жовтня 1981 р. (протокол № 38) 

десяти комсомольцям було оголошено суворі догани із занесенням до облікової 

картки за потрапляння в медвитверезник. Дві особи виключено з рядів ВЛКСМ 



 
153 

з тієї ж причини [192, с. 31]. 

Велику допомогу в усуненні порушень трудової дисципліни та правил 

соціалістичного гуртожитку у Ворошиловоградському медичному інституті 

надавав студентський театр естрадних мініатюр (СТЕМ), який був 

найпопулярнішим серед студентів інституту. У своїх виступах учасники 

СТЕМу безжально засуджували студентів-порушників трудової дисципліни та 

громадського порядку [192, с. 35]. 

Методом стимулювання поведінки й діяльності можна також вважати 

введення в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті суспільно-

трудового паспорта студента, до якого комсорг групи спільно з керівником 

заносили всі позитивні та негативні аспекти життя й діяльності студента, його 

участь у громадській роботі, трудовому семестрі і т.д. Після закінчення 

навчання паспорт пересилався за місцем роботи [250, с. 45]. 

Поширеними на той час були сатиричні газети, які висвітлювали недоліки 

у виховній роботі серед студентської молоді: ,,Комсомольский прожектор” і 

,,Швабра” (Севастопольський приладобудівний інститут), ,,Колючка” 

(Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка), ,,Крюк” 

(Полтавський інститут інженерів сільськогосподарського будівництва), ,,Бокс” 

(бойовий орган комсомольської сатири) (Житомирський державний 

педагогічний інститут імені І. Франка) та ін. 

Крім того, як метод варто відзначити змагання, що стимулювало розвиток 

творчої активності, ініціативи, відповідальності й колективізму. Так, у 

Луганському державному педагогічному інституті імені Т. Г. Шевченка 

гуртожитки студентів № 1 і № 2 щорічно змагалися між собою за кращий 

санітарний стан, дотримання правил внутрішнього розпорядку та кращу 

організацію культурного дозвілля студентів [199]. 

Систематично проводився огляд-конкурс на кращу студентську 

академічну групу, після чого досвід роботи кращих кураторів узагальнювався 

та поширювався. У положенні про огляд-конкурс ураховувалися всі сторони 

життя та громадської роботи студентів. За підсумками конкурсу видавалися 
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накази в навчальних закладах, групи-переможниці нагороджувалися 

пам’ятними подарунками, отримували перехідні вимпели. Студентів-

переможців заносили на Дошку пошани, преміювали туристськими путівками 

по революційних місцях країни. У деяких навчальних закладах їм навіть 

надавалося право самостійно призначати стипендії студентам і право в 

розподілі на роботу [209, с. 61], [210, с. 157], [220, с. 104], [224, с. 83], 

[225, с. 109 – 112], [228, с. 61], [230, с. 65], [243, с.20, 25 – 26]. 

Також, на нашу думку, дуже важливим фактом було існування в 

навчальних закладах системи заохочення студентів, які мали здобутки в 

навчанні та відрізнялися зразковою поведінкою, а також тих студентів, які 

виправили власну поведінку. До таких заходів відносили: видання наказів по 

навчальних закладах, відзначення подяками та преміями, занесення на Дошку 

пошани, згадування про них на зборах, у пресі. Серед таких студентів більш 

активно проводилася робота із залучення їх до культурно-масової, спортивно-

оздоровчої, науково-дослідної роботи, діяльності у пришкільних таборах тощо 

[216, с. 115]. 

На особливу увагу заслуговує діяльність комсомольських комітетів, які 

для підвищення трудової активності, розвитку ініціативи та самодіяльності 

юнаків і дівчат широко використовували моральні стимули й заохочення: 

занесення до Книги Пошани, нагородження Почесним знаком ВЛКСМ, іншими 

нагородами комсомолу, урочисте вручення комсомольським організаціям 

Червоних прапорів і т.ін.  

У звіті ректора Слов’янського державного педагогічного інституту про 

роботу за період із 26.05.1986 до 26.05.1991 р. на засіданні ради інституту було 

окреслено основні форми та методи удосконалення виховного процесу: 

постійне володіння ситуацією, поєднання планомірного та швидкого 

оперативного реагування на різноманітні ситуації, поєднання індивідуального 

підходу й опори на колектив, координація зусиль відповідних підрозділів та 

організацій, і, безумовно, особистий приклад організованості, 

дисциплінованості й високих моральних якостей [185, с. 94 – 95].  
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Узагальнюючи все вищевикладене відносно третьої групи методів, 

можемо підсумувати, що в процесі виховання молодого покоління вони 

відрізняються значною ефективністю, оскільки з одного боку, коригують 

діяльність студентів у процесі формування їх свідомості і поведінки, а з іншого 

боку, стимулюють суспільно корисні дії та мотиви поведінки. 

Переходячи до методів самовиховання, зауважимо, що в силу 

індивідуальної спрямованості їх змісту (усвідомлення особистістю власних 

недоліків, контролювання й оцінювання результатів діяльності, виховання волі, 

дисциплінованості), виявити їх реалізацію на рівні вищого навчального закладу 

є досить складним процесом, тому, узагальнивши опрацьовані звітні матеріали 

ВНЗ досліджуваного періоду, серед шляхів реалізації методів цієї групи 

(особисті зобов’язання, самоаналіз, самооцінка) вважаємо доцільним виділити 

добровільну й активну участь студентів у діяльності молодіжних організацій та 

інших активних формах діяльності (ключовою є саме добровільна участь). 

Зокрема: 

- участь у діяльності молодіжних організацій, серед яких 

найпоширенішими були: комсомол, молодіжні та кооперативні об’єднання, 

спортивні, оборонні, культурні, технічні та наукові товариства тощо; 

- участь у діяльності педагогічних загонів для роботи з 

важковиховуваними підлітками (у Комунарському гірничо-металургійному 

інституті з метою профілактики правопорушень та антисуспільних проявів і 

подальшого посилення роботи з правового виховання серед студентів на базі 

кожного факультету було створено педагогічні загони чисельністю не менше 20 

осіб задля покращення профілактичної роботи з важковиховуваними 

підлітками, проведено семінар членів педагогічного загону з питань 

подальшого удосконалення роботи з такими підлітками за місцем проживання 

[193, с. 1 – 4, 8 – 9]; 

- робота в раді червоного кутка (координація роботи кафедр у 

гуртожитку, контроль за виконанням плану роботи, організація студентів для 

проведення масових заходів, проведення вечорів відпочинку, вечорів по 
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факультетам, поверхам, організація разом із студентською радою 

соціалістичного змагання між поверхами, кімнатами тощо) [216, с. 115], 

[218, с. 78 – 79], [222, с. 72 – 73]. 

Із метою посилення керівництва шефською роботою студентів при 

комітеті комсомолу Слов’янського державного педагогічного інституту й 

факультетських комсомольських бюро були створені шефсько-піонерські 

сектори. Варто зазначити, що в цей період робота студентів проводилася дуже 

активно. Так, студенти СДПІ шефствували в дитячих кімнатах міліції 

(допомога в підготовці уроків, відвідування учнів удома, членство в раді 

дитячої кімнати міліції), у загальноосвітніх школах (керування гуртками, 

екскурсії рідним краєм, відвідування краєзнавчого музею тощо), у дитячому 

приймальнику (бесіди, вивчення різних порушень у дітей і т.і.), у спеціальній 

школі з розумово-відсталими учнями [182, с. 54]. 

Підводячи підсумок щодо четвертої групи методів, констатуємо, що 

сформованість потреби в самовихованні є обов’язковою для ефективного 

налагодження процесу виховання. Безумовно, дієвість соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки залежить від ступеня організації 

зазначених методів, оскільки такі риси особистості, як уміння ставити перед 

собою певні завдання, усвідомлювати необхідність їх виконання, контролювати 

себе й оцінювати результати власної діяльності позитивно впливають на цей 

процес. 

Проаналізувавши наявні методи профілактики адиктивної поведінки в 

другій половині ХХ ст., можемо констатувати, що кожна з розглянутих груп 

методів сприяє позитивним наслідкам у цьому процесі. Так, у контексті нашого 

дослідження методи другої та четвертої груп більше спрямовані на організацію 

змістовного дозвілля і тим самим на відволікання молодих людей від наявних 

негативних тенденцій у суспільстві. Натомість методи першої і третьої груп є 

прямими способами досягнення бажаного результату, спрямованими на 

попередження асоціальних явищ серед студентської молоді, оздоровлення 

середовища, умов життя й виховання студентів. Крім того, важливо наголосити, 
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що ефективність дії розглянутих методів визначається не лише дієвістю 

кожного окремого методу, а й їх взаємодією в гармонічно організованій 

системі. 

Спираючись на проведений аналіз діяльності ВНЗ України з напряму 

профілактики адиктивної поведінки студентської молоді, зазначимо, що, 

незважаючи на зміни в державній політиці та нормативній базі країни після 

набуття нею незалежності, основні форми та методи в подоланні негативних 

явищ у студентському середовищі не встигли зазнати значних змін. Однак ми 

все ж таки вважаємо доречним звернути увагу на деякі характерні для цього 

періоду особливості, які впливали на процес профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді України. 

Розглядаючи зазначений період, ми встановили, що після 1991 р. у 

навчальних закладах почали активно створюватися та функціонувати 

студентські соціологічні служби (групи, лабораторії), серед основних напрямів 

діяльності яких були: визначення проблем у студентському середовищі, 

дослідження типології ставлення студентів до наявних негативних тенденцій і 

стану розвиненості шкідливих звичок серед студентської молоді, умов праці, 

побуту, навчання студентів та співробітників ВНЗ, вивчення шляхів 

підвищення успішності та ролі студентського колективу у формуванні 

особистості тощо. Із цією метою розроблялися анкети, вводилися особисті 

картки студентів і т.п. (Івано-Франківський державний педагогічний інститут 

імені В.С. Стефаника, Сімферопольський державний університет, Слов’янський 

державний педагогічний інститут та ін.) [189, с. 198], [201, с. 163 – 168], [255, 

с. 110 – 116]. 

У звітах вищих навчальних закладів неодноразово зверталася увага на 

вплив загальних кризових явищ у суспільстві на стан морально-психологічного 

клімату в студентському колективі, що потребувало пошуку нових форм і 

методів виховної роботи. Серед основних виокремлювали такі: відведення в 

нових навчальних планах значного обсягу годин, призначених для 

факультативів культурологічного, суспільствознавчого циклів та для організації 
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заходів патріотичного виховання студентів. Особлива увага приділялася 

народним традиціям здорового способу життя. Студентів вчили цінувати та 

розуміти прекрасне, вести здоровий спосіб життя, формували уявлення про 

мистецтво як складову частину загальнолюдської культури, його важливість 

для здоров’я людини, прищеплювали шанобливе ставлення до традиційних 

українських свят, звичаїв, обрядів тощо [187, с. 115 – 116], [200, с. 181 – 186], 

[255, с. 118 – 125]. 

Крім того, зазначимо, що в деяких вишах у 90-х рр. ХХ ст. знайшов місце 

більш диференційований підхід до організації виховної роботи на різних 

курсах. Так, на першому курсі робота була спрямована насамперед на 

адаптацію першокурсників до нового способу життя й навчання. На другому і 

третьому курсах – на вдосконалення загальнотеоретичної підготовки студентів, 

умінь та навичок у навчальному процесі, спеціальної підготовки на основі 

спеціалізації та індивідуалізації діяльності кожного студента. Метою випускних 

курсів було формування особистості студента як професіонала [188, с. 72], 

[200, с. 163 – 168], [255, с. 110 – 116]. 

Також вважаємо за необхідне звернути увагу на один цікавий факт. У 

звіті ,,Про результати науково-дослідної роботи інституту в 1993 році та 

завдання її подальшого розвитку в 1994 році” проректор із наукової роботи 

Слов’янського державного педагогічного інституту, говорячи про соціальну-

економічну ситуацію, яка склалася в країні, акцентував увагу на необхідності 

пошуку нових підходів для подальшого розвитку навчально-науково-

педагогічного комплексу інституту і далі зауважив ,,… у цьому виші можливим 

було б відкриття престижних спеціальностей: наприклад, таких як 

інформаційне забезпечення виробничих процесів, соціальна педагогіка, 

практична психологія…” [186, с. 23].  

На нашу думку, бачення соціальної педагогіки та практичної психології в 

списку престижних спеціальностей у 1993 р. можна вважати підтвердженням 

усвідомлення наукової спільноти країни їх значущості та перспективності (з 

одного боку, не можна робити такий висновок, спираючись на звіт одного 
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проректора, але, з іншого боку, ураховуючи значення соціальної педагогіки та 

практичної психології в сучасних умовах, не вважаємо його помилковим). 

Набуття ними певного статусу матиме позитивний вплив і на ефективність 

процесу соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки, до якого 

долучаться вже компетентні із цього питання фахівці відповідних служб.  

Отже, завершуючи аналіз форм і методів соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій 

половині ХХ ст., можемо підсумувати, що всі вони прямо чи опосередковано 

були спрямовані на зміцнення дисципліни, покращення якості навчання, 

підвищення загальнокультурного й політичного рівня студентів. Через це вищі 

навчальні заклади другої половини ХХ ст. можна вважати дійсно тими 

осередками, у яких відкривалися широкі можливості для проведення 

профілактики адиктивної поведінки студентської молоді, незважаючи на те, що 

на той час вона не була проблемою першочергового значення.  

Вивчивши форми й методи роботи, яка проводилася у ВНЗ із 

досліджуваної проблеми в другій половині ХХ ст., надалі вважаємо за доцільне 

скористатися позитивним досвідом цього періоду для його творчого 

застосування й адаптування до сучасних умов. Саме цьому буде присвячено 

наступний підрозділ нашої роботи. 
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2.3. Застосування досвіду соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді досліджуваного періоду на 

сучасному етапі розвитку 

 

Інтенсивний розвиток національної свідомості, гуманізація й 

демократизація освіти та виховання зумовлюють формування нових поглядів на 

процес виховання й пріоритетні напрями реформування освіти. Нестабільна 

соціально-політична ситуація в країні, різке зниження стресостійкості 

населення, порушення адаптації до нових умов мікро- та макросередовища 

потребують переосмислення багатьох питань виховання молодого покоління з 

урахуванням соціальних, психолого-педагогічних і медико-біологічних 

чинників адиктивної поведінки.  

Сучасні ВНЗ, з одного боку, повинні сприяти найповнішому розкриттю 

здібностей студентів, утвердженню принципів загальнолюдської моралі, 

формувати всебічно розвинену особистість, а з іншого боку – спрямовувати 

свою діяльність на утвердження пріоритетів здорового способу життя, 

запобігання виникненню в студентському середовищі явищ, що негативно 

впливають на здоров’я та соціальні функції молодих людей. При цьому 

організовувати профілактичну роботу потрібно не просто у формі передавання 

знань, а через формування в них активної життєвої позиції і тим самим 

зберігати духовне, психічне, фізичне та соціальне здоров’я студентства. 

На основі проведеного аналізу матеріалів вищих навчальних закладів ми 

встановили, що значна кількість форм і методів профілактики адиктивної 

поведінки досліджуваного періоду використовуються у виховному процесі 

вишів по теперішній час. До них належать такі: залучення фахівців лікувальних 

закладів, працівників правоохоронних органів, систематичне проведення 

викладачами навчальних закладів лекцій і бесід відповідного спрямування, 

різноманітні заходи культурно-масової, спортивно-оздоровчої та науково-

дослідної роботи тощо. Однак ми зауважили і деякі позитивні та негативні риси 

процесу соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 
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студентської молоді в досліджуваний період, які, на нашу думку, становлять 

значний інтерес і мають бути враховані в діяльності навчальних закладів 

сучасності. Розглянемо далі їх більш докладно. 

Цікавою та змістовною для сучасних вишів є діяльність у гуртожитках 

у другій половині ХХ ст. з профілактики різноманітних антисоціальних явищ, 

які існували в студентському середовищі. За результатами проведеного аналізу 

вона виявилася більш насиченою та різноманітною, ніж сьогодні. Деякі форми 

роботи, безумовно, залишилися незмінними (відвідування викладачами 

гуртожитків, обговорення на радах ВНЗ проблем життєдіяльності студентів 

тощо), але є й такі, які мають епізодичний характер чи взагалі відсутні. Відтак 

задля урізноманітнення роботи в гуртожитках вважаємо доцільними 

активізацію чи впровадження таких форм і методів: систематичне запрошення 

працівників служб лікувальних закладів та правоохоронних органів, а не лише 

тоді, коли негативний інцидент уже відбувся; діяльність студентських рад у 

гуртожитках (організація побуту та дозвілля студентів); організація роботи 

психологічної та соціально-педагогічної служб (разом зі студентами 

відповідних факультетів); створення клубів за інтересами тощо. 

Відмітимо також у цьому напрямі роботи зі студентами певні недоліки, 

які, на жаль, залишаються актуальними й сьогодні, і які ми вважаємо за 

доцільне висвітлити з метою привернення до них більш пильної уваги. Мова 

йде про слабку організацію роботи зі студентами, які мешкають у приватних 

квартирах. Розв’язання цієї проблеми ми вбачаємо в: 

- залученні якомога більшої кількості студентів, які мешкають у 

приватних квартирах, до заходів, що проводяться в гуртожитках (як культурно-

масових, так і таких, що є складовими частинами соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки); 

- організації в позанавчальний час різноманітних заходів як у навчальних 

закладах, так і за їх межами, що дозволить залучити більше молоді і таким 

чином зменшить ймовірність розвитку негативних тенденцій у молодіжному 

середовищі; 
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- систематичному відвідуванні кураторами академічних груп студентів, 

які мешкають у приватних квартирах, що сприятиме встановленню між 

студентами та кураторами більш довірливих стосунків, дозволить викладачам 

сформувати яснішу картину щодо способу життя своїх підлеглих та організації 

їх дозвілля тощо. 

Виховна робота зі студентами за місцем проживання як невід’ємна 

частина цілісного виховання допомагала і має продовжувати сприяти 

всебічному розвитку студентів, запобігати їхній педагогічній занедбаності, 

попереджати й долати шкідливі для здоров’я звички. 

Не менш значущим вважаємо досвід другої половини ХХ ст. з організації 

правового виховання в контексті проблеми профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді. Безумовно, найціннішим і таким, що потребує певного 

відновлення в сучасних умовах, на нашу думку, у цьому досвіді була участь у 

вихованні не лише кураторів академічних груп, викладачів навчальних 

закладів, працівників правоохоронних органів, а й самих студентів, які 

виступали активними борцями в подоланні антигромадських проявів у 

молодіжному середовищі (не тільки в стінах власного навчального закладу, а й 

у межах району, міста). 

Звертаючись безпосередньо до діяльності вишів у цьому напрямі, 

зауважимо, що такі форми й методи правового виховання, як створення 

безалкогольних молодіжних кафе та ресторанів, клубів тверезості, поширення 

корисних для молоді виписок із чинних кодексів, нових законодавчих актів, 

узагальнення та поширення досвіду кращих колективів з профілактики проявів 

пияцтва та виховання студентської молоді, постійне підтримання контактів із 

батьками студентів, проведення правових лекторіїв лише підсилять процес 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 

у вишах сучасності. 

Цінним вважаємо також досвід організації трудового виховання 

студентської молоді, яке, як зазначалося вище, також впливає на процес 

профілактики адиктивної поведінки. На жаль, сьогодні праці не відведено 
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належного місця у виховній роботі зі студентською молоддю, а головними 

мотивами її участі в трудовій діяльності виступають матеріальні, а не 

громадські цінності. Теза про необхідність праці як першої життєвої потреби 

вже не є такою актуальною. 

Продовжуючи висвітлення особливостей трудового виховання в другій 

половині ХХ ст. з проекцією на сьогодення, зазначимо, що хоча нині воно 

реалізується під час навчальної праці, громадської діяльності, участі в 

благодійних акціях, побутовій праці, ремонтних роботах тощо, ми вважаємо за 

необхідне відновлення практики студентських будівельних загонів, суботників 

і недільників, елементів самообслуговування студентів, їхньої активної участі в 

госпдоговірних роботах, висвітлення досягнень передовиків праці тощо. Усе це 

сприятиме відповідальному ставленню студентства до праці, формуванню в 

нього громадянської свідомості та бажання приносити користь Батьківщині. 

Крім того, залучення студентів до різноманітних видів робіт скоротить час 

інформаційно-комунікаційного дозвілля молоді, розвиватиме позитивні риси 

особистості (відповідальність, моральність, дисциплінованість, активність, 

наполегливість, життєву стійкість тощо), що дозволить зменшити ризик появи в 

них адиктивної поведінки. 

Також до напрямів виховання, які потребують більш докладного 

висвітлення в контексті цього підрозділу, ми віднесли військово-патріотичне. 

У сучасних умовах цей вид виховання є найбільш актуальним, у порівнянні з 

іншими має потужніші механізми впливу на свідомість людини, її поведінку, 

спосіб життя, прагнення брати участь у суспільно-корисній праці тощо, тому 

сучасні виші мають можливість за допомогою цього виду виховання вирішити 

два завдання: з одного боку, спрямовувати свою діяльність на досягнення його 

основної мети (виховання в молоді любові до Батьківщини, патріотичної 

свідомості, готовності до виконання громадянського обов’язку), а з іншого – 

активно використовувати його в профілактиці негативних явищ у молодіжному 

середовищі.  

Відновлення таких форм і методів роботи, як походи місцями бойової та 
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трудової слави, зустрічі й листування з учасниками Великої Вітчизняної війни, 

оформлення стендів військово-патріотичної тематики, проведення урочистих 

вечорів, присвячених знаменним датам у житті нашої країни, організація 

військово-історичних чи військово-спортивних клубів, розвиток військово-

патріотичних видів спорту сприятимуть формуванню в молоді соціальної 

активності, здатності до подолання труднощів, відповідальності, нетерпимості 

до порушень правових і моральних норм у студентському середовищі, 

схвалюваних суспільством переконань та позитивних особистісних рис тощо. З 

огляду на це ефективна організація військово-патріотичного виховання, 

безумовно, матиме вплив на процес усунення чинників та умов звернення 

студентів до асоціальних проявів у суспільстві, а також допоможе 

урізноманітнити їхнє дозвілля. 

Зауважимо, що, починаючи з 90-х рр. ХХ ст. і дотепер, військово-

патріотичне-виховання набувало особливої ваги та значущості, активізуючи в 

молодого покоління почуття патріотизму (готовність до захисту Вітчизни, 

любов до рідної землі, ушанування рідної мови, традицій тощо). У сучасних 

умовах цей вид виховання організовується та здійснюється через вивчення 

героїчної історії українського народу, його духовної спадщини, культури, 

національних традицій, пропаганду життя та діяльності видатних державних, 

військових та громадських діячів, вивчення основ державної незалежності та 

суверенітету, ролі й місця Збройних сил України, значення військової служби 

та військового обов’язку тощо. Відтак, ураховуючи пріоритетність цього виду 

виховання в досліджуваний період та його насиченість різноманітними 

заходами, на нашу думку, сучасні вищі навчальні заклади суттєво 

урізноманітнять свою роботу в цьому напрямі, опанувавши досвід другої 

половини ХХ ст. 

Чільне місце в студентському житті досліджуваного періоду посідали 

молодіжні організації, які утворювалися безпосередньо в стінах вищого 

навчального закладу. Порівнюючи досвід їх діяльності із сучасністю, 

зазначимо, що сьогодні молодіжні організації вишів (наймасовішими серед них 
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нині є органи студентського самоврядування – студентські ради, деканати, 

парламенти, сенати тощо, та профспілкові організації), на відміну від своїх 

попередників, мають можливості проводити організаційні, просвітницькі, 

наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи незалежно від впливу політичних 

партій і адміністрації вишів. Поширеними формами їх роботи в теперішніх 

умовах є проведення масових акцій, зустрічі з представниками адміністрації 

ВНЗ та органів державної влади, про які говорити в досліджуваний період 

взагалі не було сенсу.  

Зазначені форми роботи сучасних молодіжних організацій, безумовно, 

мають переваги в порівнянні з діяльністю їх попередників у другій половині 

ХХ ст., що можна пов’язати з політизованістю студентських організацій 

досліджуваного періоду, слабкою дією таких принципів їх функціонування як 

добровільність і самоврядність. Разом із тим, ми вважаємо важливим звернути 

увагу і на наявний позитивний досвід у діяльності цих організацій, 

наголосивши на їх активній участі у всіх сферах життя студентської молоді 

(зміцнення дисципліни, виховання в комсомольців почуття високої 

відповідальності за свої вчинки; залучення їх до праці, оборонно-масової 

роботи, систематичних занять фізичною культурою та спортом; допомога в 

оволодінні культурою та наукою, у підвищенні рівня економічних і технічних 

знань тощо).  

Особливо корисним для використання в сучасних умовах є досвід 

діяльності молодіжних організацій з правового виховання. Якщо в другій 

половині ХХ ст. активними борцями з негативними виявами в молодіжному 

середовищі були добровільні народні дружини та оперативні комсомольські 

загони дружинників, які можна вважати ,,проектами” комсомолу, то сьогодні 

аналогів цих організацій у вищих навчальних закладах немає, тому нинішнім 

органам студентського самоврядування було б корисним частково взяти на себе 

цю функцію та скористатися досвідом другої половини ХХ ст., організувавши 

певні служби, прототипами яких будуть зазначені організації. 

Окремо окреслимо місце в студентському житті фахових студентських 
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організацій та об’єднань за інтересами, у яких чітко виявляється домінантний 

напрям діяльності: наукові та професійно спрямовані, літературно-мистецькі та 

культурологічні, екологічні, туристичні, спортивні й військово-патріотичні, 

соціально спрямовані тощо. Такі об’єднання до профілактики адиктивної 

поведінки не завжди мають пряме відношення, проте ефективність їх діяльності 

у цьому напрямі визначається насиченістю та специфічністю змістовного 

компонента, який сприятиме відволіканню молодого покоління від наявних 

негативних тенденцій у молодіжному середовищі. На нашу думку, досвід 

діяльності зазначених організацій не втратив своєї актуальності в сучасних 

умовах і тому є цікавим для вивчення послідовниками.  

У цілому зазначимо, що участь студентської молоді в діяльності 

молодіжних організацій сприяє формуванню в неї громадсько-політичної 

активності, розширює світоглядні цінності. Причому важливо, щоб ця 

діяльність була не лише пасивною, „споживацькою” (участь у спортивних 

секціях, гуртках тощо), а й спрямованою на створення соціальних цінностей 

(добровільна активна участь у діяльності студентського самоврядування, 

профспілкових організації тощо). Усе це сприятиме зростанню духовних 

потреб студентства, його культурного рівня, естетичного розвитку тощо. 

Продовжуючи узагальнення та окреслення шляхів адаптування досвіду 

другої половини до сучасних умов, вважаємо за необхідне наголосити на 

цінності наявних у досліджуваний період методів стимулювання поведінки й 

діяльності.  

На відміну від другої половини ХХ ст., у наш час випадки адиктивної 

поведінки серед студентської молоді не можна вважати поодиноким явищем, 

що пояснюється кризовими явищами в суспільстві, зростанням в студентському 

середовищі скептицизму щодо щасливого майбутнього, соціально-

психологічною невдоволеністю, незрілістю суджень і нестійкістю інтересів, 

іноді станом психічного дискомфорту тощо. Проаналізувавши групу зазначених 

методів у другій половині ХХ ст., вважаємо, що під час профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді цікавим для сучасних вишів буде 
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досвід діяльності в цьому напрямі молодіжних організацій, діяльність яких у 

досліджуваний період відрізнялася значною активністю (занесення до Книги 

Пошани, нагородження Почесним знаком ВЛКСМ, накладання стягнень, суворі 

догани, запрошення фотокореспондентів під час розгляду персональних справ 

на засідання комітету комсомолу, проведення семінарів заступників секретарів 

комсомольських бюро факультетів з ідейно-виховної роботи тощо). Сучасним 

органам студентського самоврядування та профспілковими організаціями, з 

огляду на їх збільшувані роль і значення у виховному процесі, варто 

сформувати власну систему стимулюючих заходів із подолання зазначеної 

проблеми. 

Крім того, корисними методи стимулювання поведінки й діяльності 

будуть не лише для молодіжних організацій, а й для кураторів академічних 

груп, викладачів, адміністрації вищих навчальних закладів сучасності. 

Відзначення подяками та преміями, занесення на Дошку пошани, проведення 

семінарів кураторів, позбавлення стипендії, виселення з гуртожитків, виклики 

батьків у деканати, листування з батьками – усі ці методи боротьби з 

антигромадськими явищами в студентському середовищі в другій половині ХХ 

ст., на наше переконання, є менш поширеними в сучасних умовах, а тому 

потребують активного використання в роботі вишів сучасності.   

Проте нам хотілося би відмітити й деякі переваги сучасних ВНЗ, 

наголосивши на тому факті, що, на відміну від досліджуваного періоду, у якому 

в профілактичній діяльності переважали адміністративно-авторитарні підходи, 

а негативні вчинки піддавалися різкому засудженню та покаранню, нинішнє 

суспільство починає усвідомлювати необхідність особливого ставлення до цієї 

категорії молоді, відмовляючись від неприйняття й осуду, і все частіше 

використовуючи більш гуманістичні стратегії стосовно неї [72, с. 69]. Якщо в 

другій половині ХХ ст. більш поширеними були масові форми роботи 

(громадський суд, загальні збори), то навчальні заклади сучасності все частіше 

орієнтуються на індивідуальну роботу з молодими людьми, залучаючи за 

необхідності спеціалістів відповідних служб. Як відомо, індивідуальна робота 
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сприяє відвертішому спілкуванню, має сильніші властивості впливу на 

свідомість, є більш ефективною у виборі правильного підходу до життя тощо.   

Продовжуючи висвітлення особливостей другої половини ХХ ст. з 

проблеми дослідження, які доречно буде використати сьогодні, відзначимо 

засоби масової інформації (ЗМІ). На перший погляд здається помилковою 

думка, що сучасні ЗМІ потребують урізноманітнення шляхом використання 

досвіду минулих років. Однак ми вважаємо, що це дійсно так, і причину цього 

вбачаємо в певних фактах. 

Як відомо, сучасні ЗМІ виступають одним із найвпливовіших соціальних 

інститутів і потужним механізмом у пропаганді здорового способу життя. Їх 

можливості та потенціал нині дуже великі, оскільки ЗМІ майже постійно 

перебувають поруч із молодою людиною: Інтернет, періодична преса, радіо, 

телебачення тощо. Сучасні ЗМІ досягли такого рівня, що молоді люди мають 

доступ до інформації будь-якої тематики. Інформаційний простір став 

безмежним передусім завдяки всесвітній системі Інтернет, яка не має ані 

мовних, ані державних кордонів [105, с. 119 – 120].  

Однак поряд із такою кількістю позитивних характеристик мас-медіа, 

можемо констатувати перенасиченість їх змісту інформацією, що певним 

чином популяризує розвиток у суспільстві різних негативних явищ (реклама 

сигарет з невеликим надписом про їх шкоду, що для курця не має ніякого 

значення; велика кількість кінофільмів зі сценами, де герої палять чи вживають 

наркотичні речовини; музична індустрія також непозбавлена згадувань про 

негативні явища в молодіжному середовищі тощо).  

Натомість у досліджуваний період у вітчизняній практиці пропаганди, 

спрямованої на боротьбу з алкоголізмом та наркоманією, усі ці явища не мали 

поширення, ЗМІ були не такими комерціалізованими, як сьогодні, радіо та 

телебачення транслювали багато корисних програм, у яких роз’яснювалися й 

пропагувалися цінності здорового способу життя. Через це вважаємо за 

необхідне цим органам у сучасних умовах уважніше ставитися до свого 

змістового насичення, зменшивши обсяг ,,небезпечного” матеріалу.  
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У цілому щодо засобів мас-медіа відзначимо, що в процесі санітарно-

просвітницької роботи важливо не просто надавати інформацію, а впливати на 

життєві позиції молодих людей, формувати їхню поведінку, використовуючи 

для цього спеціальні прийоми, що сприяють організації дискусій та 

виробленню в них відповідальності за свою поведінку перед собою та 

суспільством. Пропаганда здорового способу життя повинна концентруватися 

не на фіксації шкідливих наслідків адиктивної поведінки, а на реальних 

перевагах, які несе в собі здоровий спосіб життя. 

Задля повнішого висвітлення шляхів застосування досвіду соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій 

половині ХХ ст. в період сучасності ми також розглянули можливості його 

використання в діяльності Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(далі – Центри), які, з одного боку, володіють потужним потенціалом у 

зазначеному процесі, оскільки серед основних завдань Центрів виокремлено 

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді тощо, а з 

іншого боку, студентська молодь належить до об’єктів, на які Центри 

спрямовують свою діяльність. 

Зазначимо, що частина форм і методів роботи Центрів запозичена (в дещо 

оновленому вигляді) з попереднього досвіду. Зокрема, співбесіди, зустрічі, 

лекційні заняття, круглі столи, тематичні конференції та семінари про 

шкідливість алкоголю й наркоманії, залучення кваліфікованих спеціалістів, 

розробка пропагандистських листівок і брошур для молоді – усі ці форми та 

методи соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки певною 

мірою можна вважати наслідками наявних раніше, аналогічними до цих шляхів 

подолання негативних явищ у молодіжному середовищі. 

Відносно ж діяльності Центрів із узагальнення досвіду другої половини 

ХХ ст., то основну їх функцію вбачаємо в активній допомозі вищим 

навчальним закладам в організації профілактичної роботи, що спиратиметься 

на досвід другої половини ХХ ст. У цьому процесі Центри зможуть надавати 
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кваліфіковану допомогу, підсилювати грамотність викладачів ВНЗ з цього 

питання, забезпечувати взаємодію зі структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, залучати 

спеціалістів певного профілю та необхідної кваліфікації тощо. 

Крім того, вважаємо за необхідне наголосити: якщо в другій половині 

ХХ ст. у профілактиці адиктивної поведінки студентської молоді переважали 

адміністративно-авторитарні засоби впливу, то в сучасних умовах, як вже 

зазначалося, перевага надається індивідуальній роботі, у проведенні якої 

Центри мають значні переваги перед працівниками навчальних та лікувальних 

закладів, правоохоронних органів. Це пов’язано із тим, що серед напрямів їх 

діяльності наявні такі: профілактика наркозалежної поведінки серед підлітків і 

молоді, проведення соціально-профілактичної роботи щодо формування в них 

основ здорового способу життя, організація інформаційно-просвітницької 

роботи через мережу мобільно-консультативних пунктів тощо [56, с. 470].  

Вважаємо за доцільне відмітити один важливий, на нашу думку, факт. 

Узагальнивши та використавши матеріали другої половини ХХ ст. стосовно 

проблеми дослідження, і навіть матеріали інших часових періодів до 

сучасності, ми зможемо удосконалити процес профілактики адиктивної 

поведінки студентської молоді, але не спроможні зробити його найбільш 

ефективним, оскільки час не стоїть на місці, з’являються нові дослідження, а з 

ними видозмінюються й удосконалюються традиційні форми й методи 

профілактики зазначеного явища. Через це під час проведення профілактичної 

роботи у вищих навчальних закладах обов’язковим є врахування сучасних 

напрацювань у цьому напрямі. Відтак вважаємо за необхідне використання 

інтерактивних форм і методів, які дозволять швидко залучити молодь до 

активної діяльності, установити прямий та зворотний зв’язок між студентом та 

викладачем.  

Найбільш вживаними та дієвими сьогодні є такі: інтерактивні бесіди, 

дискусії, ігрові навчальні та творчі методи (колективна творча праця, акторська 

гра, метод відкритої трибуни, гра-драматизація тощо), мозковий штурм, аналіз 
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конкретних життєвих ситуацій, відеолекторії, тренінги особистісного 

зростання, профілактичні тренінги, круглі столи, метод соціальної реклами, 

творчі методи, ситуаційно-рольові ігри, соціальне проектування тощо. 

Використовувати ці методи можна як у стінах навчального закладу (під час 

кураторських годин, загальновишівських та гуртожитських заходів, участі в 

різноманітних гуртках тощо), так і поза їх межами: клубах за інтересами, 

різноманітних флешмобах та інших масових акціях. 

Проведений аналіз форм і методів профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді в Україні в другій половині ХХ ст. з проекцією на 

сьогодення дозволяє зробити висновок, що значна їх частина є актуальною 

дотепер. Деякі форми та методи, на нашу думку, потребують часткового 

відновлення чи активізації (використання сучасними вузівськими молодіжними 

організаціями методів стимулювання поведінки й діяльності, створення 

організацій, подібних до ДНД і ОКЗД, проведення ранкової гімнастики та 

організація самообслуговування в гуртожитках, відновлення практики 

студентських будівельних загонів, суботників тощо).  

Крім того, зазначимо, що в сучасній вищій школі до основних шляхів 

творчого використання досвіду соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки студентської молоді України в досліджуваний період слід 

віднести: удосконалення організації навчально-виховного процесу й посилення 

позакласної роботи з попередження негативних явищ та популяризації 

здорового способу життя; поглиблення взаємодії ВНЗ з іншими соціальними 

інститутами, задіяними у вирішенні зазначеної проблеми тощо. Водночас 

важливо, щоб усі соціальні інститути та категорії громадян грамотно 

здійснювали спрямування профілактичної роботи в межах державної 

молодіжної політики, що дозволить надати профілактичній роботі в країні 

державного характеру та забезпечить її ефективність. 
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Висновки з розділу 2 

 

Проведене в другому розділі дисертації вивчення досвіду соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в 

другій половині ХХ ст. дозволило зробити певні висновки: 

1. У період з 1956 р. до 1991 р. проблема адиктивної поведінки 

студентської молоді не була поширеним явищем, і, відповідно, не потребувала 

особливого наукового вивчення. Із аналізу матеріалів з’їздів КПРС очевидним є 

факт її існування, але масштаби цієї проблеми в студентському середовищі не 

були настільки широкими, щоб потребувати кардинальних заходів. Серед 

основних шляхів її подолання були такі: змістовна організація трудової, 

культурно-дозвіллєвої, спортивно-оздоровчої діяльності студентської молоді, 

залучення фахівців лікувальних закладів, працівників правоохоронних органів, 

тісна співпраця з батьками тощо. 

2. Починаючи із 1991 р. молодіжна політика характеризується 

поступовим збільшенням уваги держави до проблем здоров’я молоді. 

Формуванню здорового способу життя, зокрема й соціально-педагогічній 

профілактиці негативних явищ у студентському середовищі, приділено увагу в 

значній кількості нормативних та законодавчих документів органів виконавчої 

влади, до компетенції яких входило вирішення зазначеного питання. І якщо на 

початку досліджуваного періоду відбувалася недооцінка здатності юнацтва до 

самодіяльного розвитку, продуктивної соціальної діяльності, то із часом молодь 

стала активним суб’єктом державної молодіжної політики.  

3. Вищі навчальні заклади другої половини ХХ ст. були основними 

осередками, у яких проводилася соціально-педагогічна профілактика 

адиктивної поведінки студентської молоді України, реалізована засобами 

правового та громадського впливу, а також під час проведення виховної 

роботи, яка в другій половині ХХ ст. набула широких масштабів і охоплювала 

велику кількість молоді. Серед форм досліджуваного процесу в роботі 

розглянуто такі: загальні (культурно-масова, спортивно-оздоровча та науково-
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дослідна робота), спеціальні (правове, санітарно-гігієнічне, трудове, естетичне, 

військово-патріотичне, інтернаціональне виховання). До методів соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки віднесено: методи 

формування свідомості; організації діяльності та формування досвіду 

суспільної поведінки; стимулювання поведінки й діяльності; самовиховання. 

Усі наведені форми та методи сприяли збереженню фізичного, психічного, 

духовного та соціального здоров’я студентства. 

4. У напрямі профілактики адиктивної поведінки для періоду з 1991 р. до 

2000 р. характерними були такі особливості: активне створення та 

функціонування у ВНЗ студентських соціологічних служб, підвищення ролі 

народних традицій здорового способу життя, більш диференційований підхід 

до організації виховної роботи на різних курсах, активізація діяльності 

Міністерства освіти України в боротьбі з негативними явищами в молодіжному 

середовищі, активний розвиток соціально-педагогічної діяльності (зміна 

орієнтирів державної молодіжної політики, оформлення інституту соціальних 

педагогів тощо). 

5. Значна кількість форм і методів соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки досліджуваного періоду використовуються у виховному 

процесі вишів по теперішній час (проведення викладачами навчальних закладів 

лекцій і бесід відповідного спрямування, залучення фахівців лікувальних 

закладів, працівників правоохоронних органів, різноманітні заходи правового, 

трудового, санітарно-гігієнічного виховання тощо). Однак є й такі форми та 

методи роботи, які становлять значний інтерес для навчальних закладів 

сучасності і потребують певного відновлення чи більш активного 

використання: створення у вишах організацій, подібних до ДНД і ОКЗД; 

застосування сучасними молодіжними організаціями ВНЗ методів 

стимулювання поведінки й діяльності; відновлення практики студентських 

будівельних загонів, суботників тощо. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Отримані в процесі дослідження результати свідчать про досягнення 

поставленої мети та дозволяють сформулювати такі висновки. 

1. Результати аналізу наукової літератури з проблеми дослідження 

довели, що тема дисертаційної роботи є актуальною для теорії й практики 

соціального виховання та перебуває в полі зору учених різних галузей: 

педагогів, психологів, соціологів, юристів, медиків. Виокремлення чотирьох 

напрямів наукового пошуку дозволило докладно дослідити стан 

різноаспектного вивчення провідних понять дисертації й переконатися, що, 

попри їх значну кількість як у другій половині ХХ ст., так і в період сучасності, 

досі не виконувалося цілісного дослідження, у якому досвід соціально-

педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в 

другій половині ХХ ст. був би предметом спеціальних наукових пошуків. 

2. З урахуванням провідних ознак урядової молодіжної політики, а також 

особливостей визначення науковцями завдань, форм і методів організації 

досліджуваного процесу в другій половині ХХ ст. науково обґрунтовано три  

його етапи в заявлених хронологічних межах: 1956 – 1984 рр. – етап постановки 

проблеми соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді України; 1985 – 1990 рр. – етап активізації теорії та 

практики соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 

студентської молоді України; 1991 – 2000 рр. – етап реформування процесу 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 

України. 

3. У науковій літературі виокремлено три підходи до визначення 

адиктивної поведінки, пов’язані зі зловживанням певними речовинами чи 

видами активності, а саме: без формування залежності від них, із розвитком 

лише психічної залежності та з формуванням і психічної і фізичної залежності. 

Оскільки особливий інтерес для нашого дослідження становить соціально-

педагогічна профілактика адиктивної поведінки, то остання розглядається  в 
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аспекті не патологічного, а поведінкового відхилення, яке не супроводжується 

появою психічного чи фізичного видів залежності.  

На основі аналізу наявних дефініцій профілактики, соціальної 

профілактики та соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки в 

роботі узагальнено визначення соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки: вид соціальної діяльності спеціально вповноважених 

органів держави, навчальних закладів різних типів, соціальних служб для 

молоді, об’єднань громадян та інших соціальних інституцій, спрямованої на 

реалізацію системи заходів щодо попередження адиктивної поведінки дітей і 

молоді; виявлення й усунення чинників та умов для вживання психоактивних 

речовин, звернення й фіксації уваги на певних предметах чи видах діяльності 

для зміни психічного стану; створення оптимальної соціальної ситуації 

розвитку особистості, забезпечення високого рівня здоров’я. 

З опорою на результати аналізу різновидів адиктивної поведінки 

визначено сутність, особливості дії на організм людини різних об’єктів адикції, 

а також виявлено залежність між групами наркогенних засобів і мотивацією їх 

уживання в студентському середовищі, виокремлено наслідки їх впливу для 

здоров’я молодої людини. Установлено, що в досліджуваний період 

поширеною була адиктивна поведінка, пов’язана із уживанням наркогенних 

речовин. 

4. Визначено, що в період із 1956 р. до 1991 р. питання здорового способу 

життя, збереження й укріплення соціалістичної законності, покращення 

виховання молоді постійно були предметом обговорення на з’їздах керівного 

органу, після чого відображалися в нормативних і законодавчих документах 

країни. Від часу набуття Україною незалежності молодіжна політика 

відрізнялася значною активністю державних органів у напрямі удосконалення й 

оновлення наявних підходів до вирішення молодіжних проблем, 

підтвердженням чого було ухвалення нових законодавчих актів, створення 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, психологічної служби в 

системі освіти тощо. 
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5. Через аналіз звітних матеріалів вишів та документів комітетів 

комсомолу ВНЗ різних регіонів України виокремлено основні форми та методи 

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 

України в другій половині ХХ ст. Установлено, що вони сприяли відволіканню 

молоді від негативних тенденцій у суспільстві, оздоровленню середовища, 

покращенню умов життя й виховання студентів, формували моральні якості та 

риси характеру, а також надавали кожному студенту можливість реалізувати 

себе в будь-якому з розглянутих видів діяльності, створюючи таким чином 

оптимальну соціальну ситуацію розвитку особистості. 

6. Проекція на сьогодення форм і методів соціально-педагогічної 

профілактики адиктивної поведінки в студентському середовищі другої 

половини ХХ ст. дозволила установити, що багато з них є актуальними й 

дотепер: лекції та бесіди про шкідливість вживання психоактивних речовин, 

залучення фахівців лікувальних закладів, працівників правоохоронних органів, 

різноманітні заходи культурно-масової, спортивно-оздоровчої та науково-

дослідної роботи тощо. Крім того, шляхи використання форм і методів, які 

виявили свою ефективність у процесі профілактики адиктивної поведінки в 

другій половині ХХ ст., становлять інтерес і для сучасних вишів, зокрема 

створення організацій, подібних до ДНД і ОКЗД, безалкогольних молодіжних 

кафе та ресторанів; відновлення практики студентських будівельних загонів; 

активне використання сучасними молодіжними організаціями ВНЗ методів 

стимулювання поведінки й діяльності та ін. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в дослідженні шляхів 

вирішення обраної проблеми в інші часові періоди та проведенні порівняльного 

аналізу організації соціально-педагогічної профілактики цих періодів і 

сучасності; аналізі форм і методів соціально-педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки, які реалізовувалися за межами ВНЗ у другій половині 

ХХ ст.; висвітленні цієї проблеми в підлітковому середовищі в різні проміжки 

часу; розширенні змісту профілактичної роботи відповідно до збільшення 

кількості об’єктів адикцій. 
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[А. И. Вишняк, Н. Н. Чурилов, С. А. Макеев и др.]. – Киев : Наук. думка, 1990. 

– 216 с.  

153. Соціальна педагогіка : підручник / [Капська А. Й., Міщик Л. І., 

Зайцева З. І. та ін.] ; за ред. А. Й. Капської. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2003. – 256 с. 

154. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. проф. 

І. Д. Звєрєвої. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. 

155. Соціальна педагогіка : теорія і технології : підручник / за ред. 

І. Д. Звєрєвої. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с. 

156. Соціальна робота в Україні : навчальний посібник / [І. Д. Звєрєва, 

О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, 

Г. М. Лактіонової. – Київ : Наук. світ, 2003. – 233 с. 

157. Старшенбаум Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия 

зависимостей / Г. В. Старшенбаум. – Москва : Когито-Центр, 2006. – 367 с. 

158. Старшенбаум Г. В. Динамическая психиатрия и клиническая 

психотерапия / Г. В. Старшенбаум. – Москва : Изд-во Высшей школы 

психологии, 2003. – 367 с. 

159. Студент и его деятельность / под ред. Г. П. Давидюка и др. –  

Минск : Изд-во БГУ, 1978. – 160 с. 

160. Студенчество // Большая советская энциклопедия : в 30 т. – Т. 25 / 

гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва, 1976. – С. 11-12. 

161. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процесс : нові підходи 

до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – Київ : А.П.Н., 2003. – 68 с. 

162. Тихомиров О. К. Психология компьютерной игры / 

О. К. Тихомиров, Е. Е. Лысенко // Новые методы и средства обучения. – 1988. 

– №1. – С. 30 – 66. 

163. Ураков И. Г. Наркомания : мифы и действительность / И. Г. Ураков. 

– Москва : Медицина, 1990. – 64 с. 
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164. Ураков И. Г. Особенности формирования течения и терапии поли- и 

осложнѐнных опийных наркоманий в возрастном аспекте : методические 

рекомендации / И. Г. Ураков, Т. Н. Дудко, В. А. Пузиенко. – Москва : Изд-во 

МЗ СССР, 1981. – 16 с. (нет, просто использовала) 

165. Формирование здорового образа жизни молодежи (медико-

социальные аспекты) / [А. В. Мартыненко, Ю. В. Валентик, В. А. Полесский и 

др.]. – Москва : Медицина, 1988. – 192 с. 

166. Фурманов И. А. Профилактика нарушений поведения в 

учреждениях образования : учебно-методическое пособие / И. А. Фурманов, 

А. Н. Сизанов, В. А. Хриптович. – Минск : РИВШ, 2011. – 205 с. 

167. Хомик В. С. Алкоголизм : опыт психологических исследований в 

СССР / В. Хомик, П. Шихирев // Психологический журнал. – 1987. – Т. 8. – 

№6, С. 130 – 138. 

168. Хриптович В. А. Homo addictus : человек аддиктивный : учебно-

методическое пособие / В. А. Хриптович. – Минск : РИВШ, 2011. – 218 с. 

169. Черниш Н. Й. Суспільна свідомість молоді / Н. Й. Черниш. – Львів : 

Світ, 1990. – 368 с. 

170. Шевердин С. Н. У опасной черты : Как уберечь детей от алкоголя / 

С. Н. Шевердин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Педагогика, 1987. – 160 с. 

171. Шишова І. О. Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному 

процесі загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія та методика виховання”/ І. О. Шишова. – 

Херсон, 2004. – 19 с.  

172. Штефан Л. А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як 

науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.) : дис. ...доктора пед. наук : 13.00.01. / 

Штефан Людмила Андріївна. – Харків, 2002. – 492 с. 

173. Штифурак В. Є. Соціально-педагогічні основи виховної роботи зі 

студентською молоддю / В. Є. Штифурак. – Вінниця : Видавництво-друкарня 

,,Діло”, СПД Данилюк В. Г., 2007. – 568 с. 
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174. Эйдемиллер Э. Г. Исследование образа ,,я” у подростков с 

аддиктивным поведением / Э. Г. Эйдемиллер, С. А. Кулаков, О. В. Черемисин 

// Психологические исследования и психиатрия в наркологиии. – Ленинград, 

1989. – С. 74 – 79. 

175. Югова Е. А. Педагогические условия деятельности 

образовательных учреждений по профилактике аддиктивного поведения 

учащихся : дис. …кандидата пед. наук: 13.00.01 / Югова Елена Анатольевна. – 

Екатеринбург, 2001. – 181 с.  

176. Юрьева Л. Н. Компьютерная зависимость : формирование, 

диагностика, коррекция и профилактика: монография / Л. Н. Юрьева, 

Т. Ю. Больбот. – Днепропетровск : Пороги, 2006. – 196 с. 

177. Юшко О. В. Профілактика девіантної поведінки учнів основної 

школи України (друга половина ХХ ст.) : дис. …кандидата пед. наук : 13.00.01 

/ Юшко Олексій Володимирович. – Харків, 2012. – 231 с. 

178. Miller W. Addictive behaviors: treatment of alcoholism, drug abuse, 

smoking and obesity / W. Miller. – Oxford ets. : Pergamon Press, 1984. – 353 p. 

 

Архів Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет” 

 

179. Ф. 106 Державний вищий навчальний заклад „Донбаський 

державний педагогічний університет” 

Оп. 1  

Спр. 194. Звіт про навчально-виховну роботу Слов’янського 

педагогічного інституту в 1966 – 1967 навчальному році, 120 арк. 

180. Спр. 297. Звіт про навчально-виховну роботу Слов’янського 

педагогічного інституту в 1969 – 1970 навчальному році, 128 арк. 

181. Спр. 300. Протоколы с №2 по №14 заседаний совета института за 

1971 – 1972 год, 113 арк. 

182. Спр. 359. Звіт про навчально-виховну роботу Слов’янського 

державного педагогічного інституту в 1973 – 1974 навчальному році, 106 арк. 
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183. Спр. 501. Справка по проверке ректората и партбюро Славянского 

государственного педагогического института за 1979 – 1982 год, 76 арк.  

184. Спр. 1129. Протоколы заседаний Совета института и приложения к 

ним за 1987 год, 206 арк.  

185. Спр. 1304. Протоколы заседаний широкого Совета института за 1989 

– 1992 учебный год, 184 арк.  

186. Спр. 1375. Протоколы заседаний Совета института с №1 по №6 за 

1994 год, 222 арк. 

187. Спр. 1412. Протоколи засідань Вченої ради інституту за 1994 – 1995 

навчальний рік, 232 арк. 

188. Спр. 1413. Протоколи з №6 по №9 засідань Вченої ради інституту за 

1994 – 1995 навчальний рік, 210 арк. 

189. Спр. 1470. Протоколи засідань ради інституту за 1992 – 1996 

навчальний рік, 244 арк.  

 

Державний архів Луганської області 

 

190. Ф. 311. Ворошиловоградский обком ЛКСМ Украины. 

Оп.7.  

Спр. 19. Справки, информации областного комитета комсомола об итогах 

отчѐтов и выборов в комсомольских организациях области, о работе VI потока 

1971 – 1972 года в областной комсомольской школе, об обсуждении 

комсомольцами и молодѐжью области Постановления ЦК КПСС ,,О мерах по 

усилению борьбы против пьянства и алкоголизма”, о выполнении 

постановления ОК КП Украины ,,О мероприятиях по укреплению 

социалистической законности, усилению борьбы с преступлениями и другие 

организационные вопросы”, 56 арк. 

Оп.12.  

191. Спр. 64. Протокол заседания идейно-политической комиссии обкома 

ЛКСМ Украины; информации, отчѐты об участии комсомольцев и молодѐжи 

области в Ленинском зачѐте; об итогах подписки на молодѐжные издания; об 
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итогах всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества 

трудящихся области; о лекционной и правовой пропаганде среди молодѐжи; по 

интернациональному воспитанию молодѐжи за 1977 г., 179 арк. 

Оп.13.  

192. Спр. 96. Справки, информации о работе комитетов комсомола по 

профилактике правонарушений среди молодѐжи за 1978 г., 82 арк. 

Оп.16.  

193. Спр. 96. Справки, информации отдела о работе комсомольских 

организаций учебных заведений за 1981 г., 53 арк.  

194. Спр. 97. Справки, информации, отчѐты отдела о работе 

комсомольских организаций учебных заведений за 1981 г., 81 арк. 

195. Спр. 99. Справки, информации отдела о работе комитетов комсомола 

учебных заведений с неуспевающими студентами, нарушителями дисциплины 

за 1981 г., 153 арк.  

Оп.18.  

196. Спр. 51. Справки, информации отдела по предупреждению 

преступности и пьянства среди несовершеннолетних и молодѐжи за  

1982 – 1983 гг., 83 арк.  

Оп.20.  

197. Спр. 45. Информации отдела по предупреждению правонарушений и 

пьянства среди молодѐжи и выполнению критических замечаний и 

предложений в адрес обкома комсомола за 1985 г., 13 арк.  

198. Ф. Р-411. Ворошиловоградский машиностроительный техникум. 

Оп.2.  

Спр. 276. Справки по проверке состояния учебно-воспитательной работы, 

преподавания общественных дисциплин и правовой пропаганды среди 

учащихся техникума, 32 арк.  

199. Ф. Р-416. Луганский государственный педагогический институт им. 

Т. Г. Шевченко. 

Оп.2.  



 
198 

Спр. 475. Отчѐт о работе института за 1964 – 1965 учебный год, 315 арк. 

Оп.4.  

200. Спр. 1875. Отчѐт о работе института за 1992 – 1993 учебный год, 

221 арк. 

201. Спр. 1986. Отчѐт о работе института за 1994 – 1995 учебный год, 

256 арк. 

202. Ф. Р-2782. Луганский строительный техникум. 

Оп.1. 

Спр. 136. Годовой текстовый отчѐт о работе Луганского строительного 

техникума за 1960 – 1961 учебный год, 82 арк.  

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України 

 

203. Ф. 166. Міністерство освіти УРСР. 

Оп.15.  

Спр. 2100. Річний звіт про роботу Полтавського державного 

педагогічного інституту імені В.Г. Короленка за 1956 – 1957 навчальний рік, 

88 арк. 

204. Спр. 2104. Річний звіт про роботу Чернігівського педагогічного 

інституту за 1956 – 1957 навчальний рік, 36 арк. 

205. Спр. 2341. Річний звіт про роботу Житомирського державного 

педагогічного інституту імені І. Франка за 1971 – 1972 навчальний рік, 105 арк. 

206. Спр. 3374. Річний звіт про роботу педагогічних інститутів 

Української РСР за 1961 – 1962 навчальний рік, 116 арк. 

207. Спр. 3382. Річний звіт про роботу Житомирського педагогічного 

інституту імені Ів. Франка за 1961 – 1962 навчальний рік, 249 арк.  

208. Спр. 3386. Річний звіт про роботу Київського державного 

педагогічного інституту імені О.М. Горького за 1961 – 1962 навчальний рік, 

55 арк.  
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209. Спр. 3396. Річний звіт про роботу Миколаївського педагогічного 

інституту за 1961 – 1962 навчальний рік, 109 арк.  

210. Спр. 3402. Річний звіт про роботу Сумського педагогічного інституту 

за 1961 – 1962 навчальний рік, 273 арк.  

211. Спр. 3451. Річний звіт про навчально-виховну роботу педагогічних 

училищ УРСР за 1961 – 1962 навчальний рік, 101 арк.  

212. Спр. 4182. Річний звіт про роботу Кримського педагогічного 

інституту ім. М.В. Фрунзе за 1963 – 1964 навчальний рік, 145 арк. 

213. Спр. 4241. Документи (довідки, плани, програми, анкети та інші) 

перевірки стану ідейно-естетичного виховання в Івано-Франківському 

педагогічному інституті за 1963 – 1964 навчальний рік, 139 арк. 

214. Спр. 4244. Річний звіт Міністерства освіти УРСР про роботу 

педагогічних училищ республіки за 1963 – 1964 навчальний рік, 83 арк. 

215. Спр. 6461. Річний звіт про роботу педагогічних інститутів УРСР за 

1967 – 1968 навчальний рік, 74 арк.  

216. Спр. 6468. Річний звіт про роботу Житомирського державного 

педагогічного інституту ім. Ів. Франка за 1967 – 1968 навчальний рік, 194 арк. 

217. Спр. 6470. Річний звіт про роботу Івано-Франківського державного 

педагогічного інституту за 1967 – 1968 навчальний рік, 184 арк.  

218. Спр. 6473. Річний звіт про роботу Київського педагогічного 

інституту імені О.М. Горького за 1967 – 968 навчальний рік, 104 арк. 

219. Спр. 6477. Річний звіт про роботу Кримського педагогічного 

інституту ім. М.В. Фрунзе за 1967 – 1968 навчальний рік, 139 арк. 

220. Спр. 6482. Річний звіт про роботу Миколаївського державного 

педагогічного інституту ім. В.Г. Бєлінського за 1967 – 1968 навчальний рік,  

171 арк. 

221. Спр. 6493. Річний звіт про роботу Чернігівського педагогічного 

інституту ім. Т.Г. Шевченка за 1967 – 1968 навчальний рік, 177 арк. 

222. Спр. 6566. Річний звіт про роботу педагогічних училищ республіки 

за 1967 – 1968 навчальний рік, 88 арк. 
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223. Спр. 6965. Річний звіт про роботу педагогічних інститутів УРСР за 

1968 – 1969 навчальний рік, 82 арк. 

224. Спр. 6972. Річний звіт про роботу Житомирського державного 

педагогічного інституту імені Ів. Франка за 1968 – 1969 навчальний рік, 162 

арк. 

225. Спр. 6974. Річний звіт про роботу Івано-Франківського державного 

педагогічного інституту за 1968 – 1969 навчальний рік, 215 арк. 

226. Спр. 6997. Річний звіт про роботу Чернігівського педагогічного 

інституту імені Т. Г. Шевченка за 1968 – 1969 навчальний рік, 156 арк.  

227. Спр. 8343. Річний звіт про роботу Івано-Франківського державного 

педагогічного інституту імені В.С. Стефаника за 1971 – 1972 навчальний рік, 

170 арк.  

228. Спр. 8346. Річний звіт про роботу Київського державного 

педагогічного інституту імені О.М. Горького за 1971 – 1972 навчальний рік, 

89 арк.  

229. Спр. 8358. Річний звіт про роботу Сумського державного 

педагогічного інституту імені А.С. Макаренка за 1971 – 1972 навчальний рік, 

69 арк.  

230. Спр. 8364. Річний звіт про роботу Чернігівського педагогічного 

інституту імені Т.Г. Шевченка за 1971 – 1972 навчальний рік, 82 арк.  

231. Спр. 8697. Довідки комісії Міністерства освіти УРСР про результати 

перевірки роботи Кам’янець-Подільського педагогічного інституту за 1973 – 

1974 навчальний рік, том І, 137 арк.  

232. Спр. 8699. Довідки комісії Міністерства освіти УРСР про результати 

перевірки роботи Кам’янець-Подільського педагогічного інституту за 1973 – 

1974 навчальний рік, том ІІ, 232 арк. 

233. Ф. Р-4621. Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. 

Оп.2.  

Спр. 47. Звіт Комісії Міністерства вищої освіти про роботу Київського 

автомобільно-шляхового інституту за 1957 рік, 49 арк.  
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234. Спр. 72. Звіт про роботу заочного відділення Харківського 

державного університету за 1956 – 1957 учбовий рік, 33 арк.  

235. Спр. 105. Звіт про роботу Полтавського інституту інженерів 

сільськогосподарського будівництва за 1957 – 1958 учбовий рік, 140 арк.  

236. Спр. 178. Звіт про роботу Львівського державного університету 

ім. І. Франка за 1959 – 1960 учбовий рік, 66 арк.  

237. Спр. 180. Звіт про роботу Львівського політехнічного інституту за 

1959 – 1960 учбовий рік, 207 арк.  

238. Спр. 224. Звіт про роботу Одеського державного університету за 

1960 – 1961 учбовий рік, 122 арк.  

239. Спр. 290. Звіт про роботу Київського державного університету імені 

Т.Г. Шевченка за 1962 – 1963 учбовий рік, 229 арк. 

240. Спр. 303. Звіт про роботу Полтавського інженерно-будівельного 

інституту за 1962 – 1963 учбовий рік, 274 арк. 

241. Спр. 305. Звіт про роботу Ужгородського державного університету за 

1962 – 1963 учбовий рік, 119 арк.  

242. Спр. 343. Звіт про роботу Миколаївського корабельнобудівельного 

інституту імені адмірала С.О. Макарова за 1963 – 1964 навчальний рік, 83 арк. 

Оп.13.  

243. Спр. 342. Звіт про роботу Дніпропетровського інженерно-

будівельного інституту за 1966 – 1967 учбовий рік, 184 арк.  

244. Спр. 349. Звіт про роботу Київського ордена Леніна державного 

університету імені Т.Г. Шевченка за 1966 – 1967 учбовий рік, 270 арк. 

245. Спр. 356. Звіт про роботу Кіровоградського державного 

педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за 1966 – 1967 учбовий рік, 47 арк.  

246. Спр. 373. Звіт про роботу Севастопольського приладобудівного 

інституту за 1966 – 1967 учбовий рік, 72 арк.  

247. Спр. 647. Звіт про роботу Харківського автомобільно-дорожнього 

інституту за 1967 – 1968 учбовий рік, 188 арк.  
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248. Спр. 1351. Довідка про роботу середніх спеціальних учбових 

закладів з 1965 – 1970 рр., 47 арк.  

249. Спр. 1975. Довідки про стан середньої спеціальної освіти та 

навчально-виховної роботи в середніх спеціальних учбових закладах УРСР за 

1972 р., 31 арк.  

250. Спр. 2569. Звіт про роботу Дніпропетровського інженерно-

будівельного інституту за 1973 – 1974 учбовий рік, 75 арк.  

251. Спр. 2612. Звіт про роботу Сімферопольського державного 

університету за 1973 – 1974 учбовий рік, том І (організація учбово-виховної 

роботи), 59 арк.  

252. Спр. 2636. Звіт про роботу Чернігівського філіалу Київського 

політехнічного інституту за 1974 рік, 33 арк.  

253. Спр. 2663. Доповідні записки, довідки, інформації, направлені в ЦК 

КП України, Раду Міністрів УРСР Міністерству вищих учбових закладів СРСР 

з питань побуту студентів, охорони праці в вузах за 1974 р., 123 арк.  

254. Спр. 3090. Звіт про роботу державного Донецького університету за 

1975 рік, 160 арк. 

Оп. 18. 

255. Спр. 8250. Звіт про роботу державного Львівського державного 

університету за 1992 – 1993 навчальний рік, 164 арк. 

256. Ф. 4631. Учбово-методичний кабінет заочної педагогічної освіти 

Оп.1.  

Спр. 449. Річний звіт про роботу заочного відділу Київського 

педагогічного інституту імені О.М. Горького за 1959 – 1960 навчальний рік, 

58 арк. 

257. Спр. 642. Річний звіт про роботу заочного відділу Івано-

Франківського педагогічного інституту за 1964 – 1965 навчальний рік, 73 арк. 
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Додаток Б 

 

Пам’ятка ,,Основні терміни” 

Адикція (англ. addiction – схильність до чогось, пагубна звичка) – 

прагнення покластися на когось чи щось з метою отримання задоволення або 

адаптації, залежність від деяких предметів, речовин чи видів діяльності. 

Адиктивна поведінка – поведінка, яка виражається в прагненні до 

відходу від реальності шляхом зміни свого психічного стану за допомогою 

прийому деяких речовин або постійної фіксації уваги на певних предметах або 

активностях (видах діяльності), що супроводжується розвитком інтенсивних 

емоцій. 

Вторинна профілактика – вид профілактики, спрямований на роботу з 

особами підвищеного ризику, раннє виявлення та лікування осіб, які вже мають 

досвід вживання ПАР, але психічна та фізична залежність у них відсутня, а 

також проведення комплексу заходів з інформування цього контингенту та його 

оточення. 

Наркотик – речовина, зловживання якою внаслідок соціальної небезпеки 

офіційно визнано таким через його здатність за одноразового вживання 

викликати привабливий психічний стан, а за систематичного прийому – 

психічну або фізичну залежність від неї. 

Наркоманія – хвороба, викликана систематичним вживанням речовин, 

включеними до списку наркотиків, і така, що проявляється залежністю від цих 

речовин – психічною, а іноді й фізичною. 

Нехімічні адикції – форми адикцій, які проявляються у вигляді 

патологічної схильності до азартних ігор чи гемблінгу, комп’ютерної 

залежності, адикцій стосунків, любовної, сексуальної залежності, трудоголізму, 

адикції до витрачання грошей, ургентної залежності тощо. 

Первинна профілактика – вид профілактики, що передбачає роботу в 

здоровому середовищі, має інформаційний і пропагандистський характер та 

основними завданням якого є попередження немедичного вживання ПАР, 
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формування в особистості неприйняття та категоричної відмови від негативних 

звичок. 

Профілактика (від грец. prophylakticos – попереджувальний, 

запобіжний) – система державних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, 

спрямованих на забезпечення високого рівня здоров’я та попередження 

захворювань. 

Психічна залежність – усвідомлювана чи несвідома потреба у вживанні 

психоактивної речовини для зняття психічної напруги й досягнення стану 

психічного комфорту. Синдром психічної залежності виражається двома 

симптомами: нездоланною тягою до повторного прийому дурманної речовини 

й досягненням психічного комфорту в стані ейфорії. 

Психоактивна речовина – це хімічна речовина, здатна викликати за 

одноразового вживання ейфорію (або інші зміни свідомості, бажані з погляду 

людини, яка її приймає), а за систематичного вживання – психічне і фізичне 

узалежнення. 

Психоактивна токсична речовина – володіє тими ж властивостями, що 

й наркотик, але соціальна шкідливість зловживання нею є не такою високою й 

унаслідок цього офіційно вона не визнана наркотиком. 

Соціальна профілактика – вид соціальної діяльності спеціально 

уповноважених органів держави, соціальних служб для молоді, об’єднань 

громадян та інших соціальних інституцій, спрямованої на здійснення системи 

заходів щодо попередження аморальної, протиправної, іншої неправомірної 

антисоціальної поведінки дітей і молоді, виявлення й запобігання будь-якого 

негативного впливу та його наслідків на їхнє життя і здоров’я, усунення причин 

і умов їхньої асоціальної поведінки. 

Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки – вид 

соціальної діяльності спеціально вповноважених органів держави, навчальних 

закладів різних типів, соціальних служб для молоді, об’єднань громадян та 

інших соціальних інституцій, спрямованої на здійснення системи заходів щодо 

попередження адиктивної поведінки дітей і молоді, виявлення й усунення 
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чинників та умов уживання психоактивних речовин і звернення та фіксації 

уваги на певних предметах чи видах діяльності для зміни психічного стану, 

створення оптимальної соціальної ситуації розвитку особистості, забезпечення 

високого рівня здоров’я. 

Студентська молодь – це суспільна диференційована соціально-

демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, 

пізнавальні, культурно-освітні, ідеологічні властивості, що характеризують її 

біосоціальне дозрівання на основі самовираження внутрішніх сутнісних сил і 

соціальних якостей. 

Токсикоманія – хвороба, яка подібно наркоманії, проявляється 

психічною, а іноді й фізичною, залежністю від речовини, що не включена до 

офіційного переліку наркотиків. 

Третинна профілактика – вид профілактики, який включає комплекс 

медико-психологічних, освітніх, соціальних заходів і виконує завдання 

відновлення особистісного та соціального статусу людини після відповідного 

лікування, зменшення ймовірності рецидиву захворювання; допомоги особам, 

що мають наркотичну залежність та ще не готові вповні відмовитися від 

вживання ПАР, у лікувальних закладах (реабілітаційні центри, наркологічні 

диспансери, анонімні кабінети та ін.). 

Фізична залежність від наркотиків – непереборна фізична потреба у 

вживанні наркотику, відсутність якого стає причиною фізичних розладів 

(головного болю, болів у суглобах, розладів шлунку тощо). З’являється за 

наявності психічної залежності. 

Хімічна адикція – форма адикцій, яка проявляється в уживанні та 

вдиханні психоактивних речовин: наркотиків, алкоголю, тютюну, медичних 

препаратів, речовин побутової хімії. 

 



 

Додаток В 

 

Теоретичні підходи до визначення сутності поняття „адиктивна поведінка” 

Визначення Джерело 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, порочная склонность) – 

одна из форм отклоняющегося, девиантного поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности. Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную адаптацию к 

изменившимся условиям микро- и макросреды. Ребенок своим поведением ,,кричит” о 

необходимости оказания ему экстренной помощи, и меры в этих случаях требуются 

профилактические, психолого-педагогические, воспитательные в большей степени, чем 

медицинские. 

Аддиктивное поведение является переходной стадией и характеризуется 

злоупотреблением одним или несколькими психоактивными веществами в сочетании с другими 

нарушениями поведения, порой криминального характера. 

Гоголева А. В. Аддиктивное 

поведение и его профилактика: учебно-

методическое пособие / А. В. Гоголева. – 

Москва : Московский психолого-

социальный институт, Воронеж : 

Издательство НПО ,,МОДЭК”, 2003. – С. 5. 

Адиктивна поведінка (англ. addictive – такий, що викликає звичку, звикання; addiction – 

шкідлива звичка) – поведінка особи, спрямована на задоволення невтримного і невгамовного 

потягу до певних видів активності, що надають людині задоволення, дозволють відчути 

особливі переживання або змінити психічний стан, проте наносять шкоду її фізичному або 

психічному здоров’ю, діяльності та взаємовідносинам. Адиктивна поведінка є проявом 

формування у особи залежності (адикції) від певного виду активності, яка полягає в 

неспроможності особи досягнути без неї психологічного комфорту, контролювати її початок й 

часові межі, узгоджувати з іншою життєво важливою діяльністю, долати негативні 

переживання, пов’язані із утриманням від такої активності. 

 

Енциклопедія для фахівців 

соціальної сфери [Алєксєєнко Т. Ф., Басюк 

Т. П., Безпалько О. В. та ін.] ; за заг. ред. 

проф. І. Д. Звєрєвої. – [2-е вид.]. – Київ, 

Сімферополь : Універсум, 2013. – С. 352. 

 

Аддиктивное поведение – буквально ,,пагубная привычка”, пристрастие к чему-либо, 

порочная склонность. С точки зрения нарколога, аддиктивное поведение – это 

злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние (включая 

алкоголь) до того, как сформировалась зависимость от них. 

Психологи, изучающие аддиктивное поведение, рассматривают его как случаи 

раннего злоупотребления психоактивными веществами, протекающие с изменѐнным 

состоянием сознания без признаков физической зависимости и ухудшением в социальном 

функционировании. 

Залыгина Н. А. Аддиктивное 

поведение молодежи: профилактика и 

психотерапия зависимостей / 

Н. А. Залыгина, Я. Л. Обухов, 

В. А. Поликарпов. – Минск : Пропилеи, 

2004. – С. 5, 7. 



 

С точки зрения социологии и социальной педагогики под аддиктивным поведением 

следует понимать начало потребления психоактивных веществ с целью достижения 

изменѐнного состояния сознания (все прочие цели отходят на второй план). 

Началом аддиктивного поведения является формирование социальной зависимости 

на этапе поисковой аддиктивности, для которой характерно эпизодическое потребление 

психоактивных веществ. Человек вращается среди употребляющих их, принимает стиль 

поведения, внешние атрибуты группы. Формируется ценностная установка как на ритуал 

потребления, так и на определѐнное состояние сознания, которое само по себе становится 

ценностью. Часто к такой группе можно принадлежать, только исповедуя еѐ принципы и 

подчиняясь еѐ правилам (даже при отсутствии реальных фактов потребления). 

Формирование социальной зависимости – основное содержание аддиктивного поведения – 

предполагает наличие группы (реальной или идеальной) со своей субкультурой, которая 

рассматривает потребление психоактивных веществ необходимым элементом 

существования. 

 

Зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм отклоняющегося поведения 

личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то в целях саморегуляции или 

адаптации. Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной – от практически 

нормального поведения до тяжѐлых форм биологической зависимости, сопровождающихся 

выраженной соматической и психической патологией.  

Змановская Е. В. Девиантология : 

(Психология отклоняющегося поведения) : 

учеб. пособ. для студентов высших 

учебных заведений / Е. В. Змановская. – 

Москва : Издательский центр ,,Академия”, 

2003. – С. 119. 

Аддиктивное поведение. Выражается в стремлении к уходу от реальности путѐм 

изменения своего психического состояния посредством приѐма некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определѐнных предметах или активностях (видах 

деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Процесс употребления 

того или иного вещества (субстанции), изменяющего психическое состояние, привязанность 

к предмету или участие в активностях, принимает такие размеры, что начинает управлять 

жизнью человека, делает его беспомощным, лишает воли к противодействию аддикции. 

 

Короленко Ц. П. Семь путей к 

катастрофе : Деструктивное поведение в 

современном мире / Ц. П. Короленко, 

Т. А. Донских. – Новосибирск : Наука, Сиб. 

отд-ние, 1990. – С. 5. 

Addiction – по-английски пагубная привычка, пристрасте к чему-либо, порочная 

склонность. Аддиктивным поведением стали называть злоупотребление различными 

веществами, изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и курение табака до 

того, как от них сформируется физическая зависимость. 

 

Личко А. Е. Подростковая 

наркология : Руководство / А. Е. Личко, 

В. С. Битенский. – Ленинград : Медицина, 

1991. – С. 23-24. 

 



 

Термин ,,аддиктивное поведение” указывает на то, что речь идѐт не о болезни, а о 

нарушениях поведения. Лечение в этих случаях может быть направлено на 

дезинтоксикацию, если в этом имеется надобность. Психотерапевтические приѐмы 

используются в целях психопрофилактики. Главное же при аддиктивном поведении – не 

медицинские, а воспитательные меры. 

 

Аддиктивное поведение – термин, обозначающий поведение человека, который 

злоупотребляет алкоголем или другими наркотическими (токсикоманическими) веществами. 

Этот этап злоупотребления предшествует формированию психической и физической 

зависимости от алкоголя, наркотиков или других токсикоманических веществ. Независимо 

от того, каким именно веществом злоупотребляет человек, поведение его называется 

аддиктивным, поскольку в психологическом смысле все это имеет единую природу. 

Обыденные представления о том, что пьянство ,,лучше”, чем употребление наркотиков, 

являются заблуждением. В строго научном смысле употребление крепкого кофе, чая курение 

табака тоже являются ,,слабыми наркоманиями”. Конечно, внешняя картина поведения, как 

и субъективное состояние человека после приема того или иного вещества, различна, но суть 

их одна – изменение психического состояния. Поэтому в контексте рассмотрения 

психологического аспекта проблем алкоголизма, наркомании и токсикомании целесообразно 

объединить все вещества, вызывающие изменения психического состояния в одно название. 

Обоснование такого объединения мы находим как в отечественных, так и в зарубежных 

литературных источниках. 

 

Максимова Н. Ю. Курс лекций по 

детской патопсихологии : учебное пособие 

/ Н. Ю. Максимова, Е. Л. Милютина. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – С. 291. 

 

Адикція (англ. addiction – схильність, пагубна звичка, пристрасть) – у загальному 

розумінні залежність – це прагнення покластися на когось чи щось з метою отримання 

задоволення або адаптації, залежність від деяких предметів, речовин чи видів діяльності. 

Залежність поділяють на нормальну та надмірну. Усі люди мають вроджену схильність до 

формування залежності від таких життєво необхідних об’єктів, як повітря, вода, їжа. Більшість 

людей протягом життя мають стійку здорову прихильність до батьків, друзів, дружини, 

чоловіка. Схильність до надмірної залежності породжує залежну поведінку, тісно пов’язану як зі 

зловживанням особистістю кимось або чимось, так і порушенням її потреб. У сучасній 

літературі, говорячи про залежну поведінку, часто використовують термін ,,адиктивна 

поведінка”. 

 

 

Песоцька О. П. Подолання 

адиктивних залежностей особистості / 

О. П. Песоцька // Вісник Луганського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка. – 2012. – № 1. – С. 112. 



 

Адиктивна поведінка (addictive behaviour – англ. – хибна залежність, негативна 

пристрасть, залежна (від наркогенних засобів) поведінка) – поведінка, що передує 

захворюванню на наркогенні засоби. Вона виникає в результаті вживання різних груп 

наркогенних речовин і характеризується наявністю зв’язаних з цим проблем. При адиктивній 

поведінці неповнолітнього негативна пристрасть підлітка до вживання наркогенних речовин ще 

не досягла стадій індивідуальної психічної або фізичної залежності, тобто певних стадій 

захворювань. 

Пилипенко О. І. Соціально-

педагогічна профілактика адиктивної 

поведінки в роботі соціального педагога 

(теоретико-методологічні аспекти) /  

О. І. Пилипенко // Профілактика 

наркотизації. – 1994. – Вип. 1. – С. 63 – 64. 

Addictive behaviors is the abuse of various substances (including alcohol and tobacco smoking) 

that changes mental condition before the physical addiction has been formed. 
Miller W. Addictive behaviors: 

treatment of alcoholism, drug abuse, smoking 

and obesity / W. Miller. – Oxford ets. : 

Pergamon Press, 1984. – С. 6. 

 

 

 

 

 



 

Додаток Г 

 

Мотивація вживання різних груп наркогенних засобів у студентському середовищі 

 та їх вплив на організм молодої людини 

Група наркогенних засобів 

 

Адиктивна мотивація Наслідки вживання 

 

Тютюнові 

(тютюн, махорка) 

Атарактична 

Гедоністична 

Субмісивна 

Псевдокультурна 

Пізнавально-дослідницька 

- швидке формування залежності; 

- нанесення шкоди здоров’ю 

пасивних курців; 

- захворювання серця, легень, 

онкологічні захворювання тощо 

Алкогольні 

(спиртні напої, деякі медичні 

препарати та ін.) 

Атарактична 

Гедоністична 

Субмісивна 

Псевдокультурна 

Пізнавально-дослідницька 

Традиційна 

- розвиток патологічних форм 

сп’яніння (агресивність, почуття 

відчаю тощо); 

- зниження трудових навичок, 

суспільної активності, погіршення 

стосунків з оточенням; 

- захворювання головного мозку, 

печінки, шлунково-кишкового 

тракту тощо 

Летючі інгалянти 

(бензин, клей, розчинники фарб, 

ацетон, аерозолі, діетиловий ефір, 

хлороформ) 

 

Пізнавально-дослідницька 

Гедоністична 

Субмісивна 

- швидкий розвиток синдрому 

зміненої реактивності, психічної та 

фізичної залежності за 

систематичного вживання; 

- затримка розвитку розумових 

здібностей, порушення пам’яті, 

емоційно-вольової сфери; 



 

- порушення діяльності печінки, 

нирок, серця, головного мозку 

тощо 

Конопляні 

(марихуана, гашиш) 

Атарактична 

Гедоністична 

Субмісивна 

Пізнавально-дослідницька 

- зниження пізнавальних здібностей 

людини, порушення рухових 

функцій, здатності правильно 

оцінювати часові інтервали тощо; 

- підвищена конфліктність, відчуття 

покинутості, схильність до 

дисимуляції особистісних якостей; 

- погіршення роботи легень, серця, 

печінки, головного мозку 

Стимулятори 

(кава, чай, амфетамін (фенамін), 

кокаїн, ефедрін, ефедрон, первітин, 

екстазі) 

 

Мотивація з гіперактивацією 

поведінки 

Гедоністична 

Пізнавально-дослідницька 

- порушення сну, погіршення 

апетиту, роздратованість, 

схвильованість недовіра до 

оточення; 

- швидке формування залежності; 

- порушення пам’яті, концентрації 

уваги, погіршення здатності до 

розумової діяльності; 

- нервове виснаження організму, 

ураження серцево-судинної 

системи, печінки, збільшення 

ризику зараження СНІДом, 

сифілісом, гепатитом 

Опіати 

(кодеїн, героїн, морфін, метадон) 

 

Атарактична 

Гедоністична 

Пізнавально-дослідницька мотивація 

- порушення інтелектуальних 

здібностей та процесу суб’єктивної 

оцінки часових характеристик; 

- швидке формування залежності; 



 

- руйнування печінки, серця, легень 

і головного мозку, збільшення 

ризику зараження ВІЛ-інфекцією, 

сифілісом, гепатитом 

Снодійно-седативні 

(барбітурати, транквілізатори, 

хінолітичні речовини, снодійні) 

 

Атарактична - безсоння, кошмарні сновидіння, 

утрата апетиту, головний біль, 

відчуття тривоги тощо; 

- уповільнення розумових і рухових 

процесів, порушення пам’яті; 

- підвищена ймовірність нещасних 

випадків і суїцидів 

Галюциногени або психоделічні 

засоби 

(ЛСД, псилоцибін, псилоцин, 

мескалін) 

 

Гедоністична 

Мотивація з гіперактивацією 

поведінки 

Пізнавально-дослідницька 

- погіршення пам’яті, здатності до 

концентрації уваги, проблеми 

психічного здоров’я; 

- швидка стомлюваність за незначної 

розумової діяльності; 

- підвищена ймовірність нещасних 

випадків і суїцидів 

 



220 

Додаток Ґ 

 

Методика діагностики потреби в пошуках відчуттів  

М. Цукермана 

Мета: дослідити рівень потреб у різнорідних відчуттях у підлітків і 

дорослих людей. 

Інструкція. Вам пропонується низка тверджень, об’єднаних у пари. Із 

кожної пари необхідно вибрати одне твердження, найбільш характерне для Вас, 

і позначити його. 

 

Опитувальник 

 

1.  

А Я б віддав перевагу роботі, яка потребує численних поїздок, 

подорожей. 

Б Я волів би працювати на одному місці. 

2.  
А Мене підбадьорює свіжий, прохолодний день. 

Б У прохолодний день я не можу дочекатися, коли опинюся вдома. 

3.  
А Мені не подобаються всі тілесні запахи. 

Б Мені подобаються деякі тілесні запахи. 

4.  

А Мені не хотілося б спробувати який-небудь наркотик, який міг би 

вплинути на мене незнайомим чином. 

Б Я спробував би який-небудь із незнайомих наркотиків, що 

викликають галюцинації. 

5.  

А Я б вважав за краще жити в ідеальному суспільстві, де кожен 

безпечний, надійний і щасливий. 

Б Я б віддав перевагу життю у невизначені, смутні дні нашої історії. 

6.  

А Я не можу винести їзду з людиною, яка полюбляє швидкість. 

Б Іноді я люблю їздити на машині дуже швидко, оскільки вважаю, що 

це збуджує. 

7.  

А Якби я був продавцем-комівояжером, то волів би мати оклад, а не 

відрядну заробітну платню з ризиком заробити мало чи нічого. 

Б Якби я був продавцем-комівояжером, то я волів би працювати 

відрядно, оскільки мав би можливість заробити більше, ніж отримуючи 

оклад. 

8.  

А Я не люблю сперечатися з людьми, чиї погляди різко відрізняються 

від моїх, оскільки такі суперечки завжди нерозв’язні. 

Б Я вважаю, що люди, які не згодні з моїм поглядом, більше 

стимулюють, ніж люди, які погоджуються зі мною. 

9.  

А Більшість людей витрачають в цілому занадто багато грошей на 

страхування. 

Б Страхування – це те, без чого не змогла би дозволити собі обійтися 

жодна людина. 
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10.  
А Я б не хотів бути загіпнотизованим. 

Б Я б хотів спробувати бути під гіпнозом. 

11.  

А Найважливіше в житті – жити на повну і взяти від нього стільки, 

скільки можливо. 

Б Найважливіше в житті – набути спокою та щастя. 

12.  
А У холодну воду я входжу поступово, давши собі час звикнути до неї. 

Б Я люблю відразу пірнути або стрибнути в море або холодний басейн. 

13.  

А У більшості видів сучасної музики мені не подобається безлад та 

дисгармонія.  

Б Я люблю слухати нові і незвичайні види музики. 

14.  

А Найгірший соціальний недолік – бути грубою, невихованою 

людиною. 

Б Найгірший соціальний недолік – бути скучною людиною, занудою. 

15.  

А Я віддаю перевагу емоційно-виразним людям, навіть якщо вони 

трохи неврівноважені. 

Б Я віддаю перевагу спокійним людям. 

16.  

А У людей, що їздять на мотоциклах, є якась несвідома потреба 

заподіяти собі біль, шкоду. 

Б Мені б сподобалося керувати мотоциклом або їздити на ньому. 
 

Обробка результатів 

Отримані відповіді співвідносяться з ключем. Кожна відповідь, 

співпавши з ключем, оцінюється в один бал. 
 

 

Інтерпретація 

Високий рівень потреби у відчуттях (11 – 16 балів) означає наявність 

потягу до нових вражень, можливо, неконтрольованого, що часто може 

провокувати на участь у ризикованих авантюрах і заходах.  

Середній рівень потреби у відчуттях (6 – 10 балів) свідчить про вміння 

контролювати такі потреби, про помірність у їх задоволенні, тобто, з одного 

боку – про відкритість новому досвіду, з іншого боку – про стриманість та 

розсудливість у необхідні моменти життя. 

Низький рівень потреби у відчуттях (0 – 5 балів) означає наявність 

передбачуваності й обережності по життю, що перешкоджає отриманню нових 

вражень (і інформації) від життя. Перевага надається більше стабільності та 

впорядкованості, аніж невідомості та несподіваності в житті. 

1. А 5. Б 9. А 13. Б 

2. А 6. Б 10. Б 14. Б 

3. Б 7. Б 11. А 15. А 

4. Б 8. Б 12. Б 16. Б 
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Додаток Д 

Методика ,,Самооцінка психічних станів”  

(Г.Айзенк) 

Мета: вивчення психологічних станів особистості через діагностику 

таких психічних станів, як тривожність, фрустрація, агресивність, ригідність.  

 

Інструкція. Вам пропонується опис різних психічних станів. Якщо цей 

стан вам підходить, то за відповідь ставте 2 бали; підходить, але не зовсім – 1 

бал; якщо зовсім не підходить – 0 балів.  

 

№

№ 

з/п 
ПСИХІЧНИЙ СТАН  

п
ід

х
о
д

и
ть

 

п
ід

х
о
д

и
ть

, 
ал

е 

н
е 

д
у
ж

е 

н
е 

п
ід

х
о
д

и
ть

 

1 Не відчуваю в собі впевненості    

2 Часто червонію через дрібниці    

3 Я неспокійно сплю    

4 Легко вдаюся в смуток    

5 Хвилююся через неприємності, про які лише уявляю    

6 Мене лякають складності    

7 Мені подобається обмірковувати свої недоліки    

8 Мене легко переконати    

9 
Я підозрілий, бачу в усьому небезпеку, щось 

несприятливе 
   

10 Дуже тяжко переношу час очікування    

11 
Нерідко мені здаються безвихідними ситуації, із яких 

можна знайти вихід 
   

12 
Неприємності мене сильно засмучують, я впадаю у 

відчай 
   

13 
У великих неприємностях я можу безпідставно 

звинувачувати себе 
   

14 Невдачі і біди нічому не вчать мене    

15 
Я часто відмовляюся від боротьби, вважаючи її 

безплідною 
   

16 Я нерідко відчуваю себе беззахисним    

17 Інколи в мене буває стан відчаю    

18 Я почуваюся розгублено перед неприємностями    

19 
У важкі хвилини життя поводжуся як дитина, 

бажаючи, щоб мене пожаліли 
   

20 
Вважаю, що недоліки в моєму характері виправити 

неможливо 
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21 Завжди залишаю останнє слово за собою    

22 
Нерідко під час спілкування перебиваю 

співрозмовника 
   

23 Мене легко розсердити    

24 Мені подобається робити зауваження іншим    

25 Хочу бути авторитетом для навколишніх    

26 
Мене не влаштовують малі досягнення, хочу 

якнайбільшого 
   

27 Коли розгніваюся, погано себе стримую    

28 Уважаю, що керувати краще, ніж підкорятися    

29 У мене різка, грубувата жестикуляція    

30 Мені притаманна мстивість    

31 Мені тяжко змінювати звички    

32 Мені тяжко переключати увагу    

33 
Я дуже обережно, з підозрою, ставлюся до всього 

нового 
   

34 Мене тяжко переконати    

35 
Нерідко мене хвилюють думки, яких давно вже 

потрібно було би позбутися 
   

36 Нелегко зближуються з людьми    

37 Мене засмучують навіть незначні порушення плану    

38 Нерідко я проявляю впертість    

39 Я неохоче йду на ризик    

40 
Різко переживаю відхилення від прийнятого мною 

режиму 
   

 

Обробка результатів та їх інтерпретація 

Підраховується сума балів за кожну із 4 груп запитань: 

І. 1 – 10 запитання     –  тривожність; 

ІІ.  11 – 20 запитання  –  фрустрація; 

ІІІ. 21 – 30 запитання –  агресивність; 

IV. 31 – 40 запитання –  ригідність; 

 

І. Тривожність 

0 – 7 балів – тривожність відсутня; 

8 – 14 балів – середній (допустимий) рівень тривожності; 

15 – 20 балів – високий рівень тривожності; 

 

ІІ. Фрустрація 

0 – 7 балів – високий рівень самооцінки, стійкість до невдач, відсутність 

страху перед труднощами; 

8 – 14 балів – середній рівень, фрустрація має місце; 

15 – 20 балів – низька самооцінка, уникання труднощів, страх перед 

невдачами; 
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ІІІ. Агресивність 

0 – 7 балів – агресивність відсутня, притаманні спокій і стриманість; 

8 – 14 балів – середній рівень допустимого рівня; 

15 – 20 балів – висока агресивність, нестриманість. Складності в роботі з 

людьми; 

 

ІV. Ригідність 

0 – 7 балів – ригідність відсутня, легке переключення; 

8 – 14 балів – середній рівень допустимого рівня; 

15 – 20 балів – сильно виражена ригідність. Протипоказані різкі зміни в 

житті (навчанні, роботі, сім’ї). 
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Додаток Е 

Методика ,,Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості 

особистості” Д. Рассела та М. Фергюсона 

Мета: визначити, наскільки людина відчуває себе самотньою, 

ізольованою від інших.  

Інструкція. Вам пропонується низка тверджень. Розгляньте послідовно 

кожне з них і оцініть з погляду частоти їх прояву у Вашому житті за допомогою 

чотирьох варіантів відповідей: ,,часто” (3 бали), ,,іноді” (2 бали), ,,рідко”  

(1 бал), ,,ніколи” (0 балів). Обраний варіант відмітьте відповідною цифрою. 

Опитувальник 

1. Я нещасливий, оскільки займаюсь багатьма речами на самоті. 

2. Мені ні з ким поговорити. 

3. Для мене нестерпно бути таким самотнім. 

4. Мені не вистачає спілкування. 

5. Я відчуваю, що мене ніхто не розуміє. 

6. Я хотів би, щоб мені частіше дзвонили та писали. 

7. У мене немає нікого, до кого б я міг звернутися з якимось проханням. 

8. Я зараз ні з ким не спілкуюсь довірливо. 

9. Ті, хто мене оточують, не поділяють мої інтереси та ідеї. 

10. Я відчуваю себе покинутим. 

11. Я не можу вільно спілкуватися з тими, хто мене оточує. 

12. Я відчуваю себе абсолютно самотнім. 

13. Мої соціальні відносини та зв’язки поверхневі. 

14. Я дуже сумую за компанією. 

15. Ніхто мене добре не знає. 

16. Я відчуваю себе ізольованим від інших. 

17. Я нещасний, бо відсторонений від інших. 

18. Мені важко заводити друзів. 

19. Я відчуваю себе виключеним і ізольованим іншими. 

20. Люди навколо мене, але не зі мною. 

 

Обробка результатів. Підрахувати набрану за всі відповіді суму балів. 

Максимально можливий показник соціальної ізольованості – 60 балів. 

Інтерпретація. Високий рівень соціальної ізольованості – 41 – 60 балів, 

середній – 21 – 40 балів, низький – 0 – 20 балів. 
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Додаток Є 

Методика ,,Що заважає мені вести здоровий спосіб життя?” 

(В. Д. Пурін) 

Мета: з’ясування ситуації в колективі освітнього закладу відносно рівня 

перешкод щодо ведення особами, які навчаються, здорового способу життя. 

Інструкція. Респонденти в письмовій формі відповідають на 12 питань-

тверджень за такою шкалою: 

5 – завжди; 

4 – часто; 

3 – іноді; 

2 – рідко; 

1 – ніколи. 

Опитування проводиться у відкритому вигляді, колективно, не анонімно 

(або анонімно – залежно від мети конкретного дослідження). 

Твердження: 

,,Мені заважає(ють) вести здоровий спосіб життя…” 

1. ... стан мого здоров’я. 

2. ... сімейні проблеми. 

3. ... погодно-кліматичні умови. 

4. ... нестача вільного часу. 

5. ... вільний продаж сигарет, пива та алкогольних напоїв. 

6. ... недостатня увага до мене з боку класного керівника (куратора, 

наставника). 

7. ... недостатня увага до мене з боку вчителя (викладача) фізкультури. 

8. ... недостатня увага до мене з боку медичних працівників (закладу). 

9. ... недостатня увага до мене з боку директора школы (декана 

факультету). 

10. ... погана компанія у дворі, на вулиці. 

11. ... погана компанія з числа однокласників (одногрупників). 

12. ... порушення з мого боку норм здорового способу життя. 
 

Обробка результатів 

Респондент підраховує загальну кількість балів. Максимальна кількість 

балів в сумі складає 60 балів, мінімальна – 12. 

Інтерпретація 

Низький рівень (12 – 28 балів) – респондент в змозі впоратися з наявними 

(незначними проблемами у веденні здорового способу життя); 

Середній рівень (29 – 44 бали) – респондент уже не в змозі самостійно 

вирішити деякі проблеми, пов’язані з веденням здорового способу життя; йому 

потрібна коректна і, по можливості, оперативна допомога як з боку однолітків і 

друзів, так і з боку дорослих (батьків, вчителів). 

Високий рівень (45 – 60 балів) – стан здоров’я респондента (як фізичного, 

так і психологічного) повинні викликати глибоке занепокоєння і тривогу, 

потрібні термінові, часом радикальні заходи щодо усунення наявних проблем. 


