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У сучасній Україні алкоголізм серед неповнолітніх є однією з важливих 

соціально-педагогічних проблем. Останні дослідження Всесвітньої організації 

охорони здоров’я показують, що Україна займає перше місце в світі по 

вживанню алкоголю серед дітей та молоді. 40% дітей у віці 14-18 років вже 

залучені до систематичного вживання алкоголю. Саме тому дослідження цієї 

проблеми має важливе теоретичне та практичне значення. 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми профілактики алкоголізму 

показав, що її досліджено  в таких аспектах: форми та методи антиалкогольної 

просвіти (Л. Анісімова, П. Сидоров, В. Ягодинський); питання первинної 

профілактики (Е. Бабиян, В.Єгоров); медико-біологічні, психологічні та 

соціальні аспекти алкоголізму (Є. Борисов, Б. Братусь, Ю. Лисіцин,). Серед 

зарубіжних авторів питання антиалкогольного виховання вивчали Д. Браєн, Н. 

Моусли, Є. Сміт. Але питання технологічного забезпечення роботи соціального 

педагога з профілактики алкогольної залежності залишаються недостатньо 

дослідженими.  Нами розроблено технологію роботи соціального педагога 

ЦССДМ з профілактики схильності підлітків до алкоголізму. В якості 

ефективних засобів профілактики в роботі соціального педагога 

використовується комплекс заходів, які розкривають негативний вплив 

алкоголю на неповнолітнього та його оточення (лекції лікарів-наркологів, 

виїзні лекторії, консультації та бесіди з неповнолітніми, дні, тижні, фестивалі, 

конкурси, естафетимолодіжних організацій, семінари та круглі столи, прес-

конференції та виставки, присвячені боротьбі з розповсюдженням алкогольної  

залежності). Перспективним напрямом  подальших досліджень є розробка 

засобів роботи соціального педагога ЦСССДМ з профілактики схильності до 

алкоголізму серед неповнолітніх в умовах громади. 


