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Попова А.О. 

 

СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ 

НАРКОМАНІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Аналіз психолого-педагогічної літератури Н. Максимової, М. Мосьпан, 

В. Безпалько, С. Болтівець дозволив виявити, що проблема підліткової 

наркоманії та її профілактика є актуальним напрямом наукових досліджень. 

Зокрема розробки науковців стосуються основних форм, змісту, принципів і 

напрямів превентивної освіти неповнолітніх та їх батьків, психологічних 

аспектів асоціальної, адиктивної поведінки в середньому та старшому 

шкільному віці; системних механізмів профілактики виникнення психологічної 

готовності до вживання психотропних речовин, які охоплюють зміст і форми 

превентивного виховання. Соціально-педагогiчнi аспекти цієї проблеми 

досліджуються в працях В. Беспалько, С. Болтiвець, Т. Вайнiленко, А. Капської, 

Н. Пихтiна та iнших. У них звертається увага на небезпеку наркоманії як 

соціального явища, розробляються методики профілактики. 

На основі узагальнення ідей вищезазначених науковців нами розроблено 

та обґрунтовано комплексну програму соціально – педагогічної діяльності з 

профілактики наркоманії серед підлітків. Експериментальна перевірка даної 

програми була здійснена на базі Харківської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 139. Найбільш ефективними засобами було виявлено комплекс 

тренінгових занять «Скажи НІ наркотикам назавжди!», «Здоров`я – головна 

цінність!», які сприяли профілактиці наркоманії у підлітків та формуванню у 

підлітків здорового способу життя. Програма соціально – педагогічної 

діяльності з профілактики наркоманії спрямована на роботу з підлітками щодо 

профілактики у підлітків рівня зацікавленості до наркотиків. Розробка 

ефективних засобів є подальшим перспективним напрямом досліджень з 

профілактики наркоманії у підлітків в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу. 

 

Собчук А.В. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНАПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ 

 

Актуальність проблеми профілактики девіантної поведінки молодших 

школярів обумовлена зростанням числа дітей молодшого шкільного віку, які 

проявляють різноманітні девіації. Як показують результати психологічних 

досліджень ця категорія входить до «групи ризику» щодо формування 

девіантної поведінки, яка виявляються у конфліктності та агресивності. 

Теоретичною основою дослідження з проблеми профілактики девіантної 

поведінки учнів є роботи вчених різних галузей знань: соціологічної(М. Мінц, 

Я. Гилінський), психологічної (Л. Шнейдер, Н. Максимова), педагогічної 


