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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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.  

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 сьогодні 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 
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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 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 
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 
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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 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 
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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 
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. 

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 
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,,Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної 
освіти в Українській РСР”, 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, пропонувалися 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-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 підґрунтя 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 
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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 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 

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. 
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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 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. [7], а також у визначенні фізичної культури та спорту як дієвих 
засобів профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в 90-х рр. 
ХХ ст. [12]. 

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 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,  
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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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, його хронологічні 
межі; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи, методологічну та 
теоретичну основи дослідження; окреслено джерельну базу; розкрито наукову 
новизну та практичне значення отриманих результатів; подано інформацію про 
апробацію результатів дослідження, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – ,,Теоретичні засади соціально-педагогічної 
профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій 
половині ХХ століття”  – на основі аналізу наукових джерел систематизовано 
теоретичні погляди науковців щодо проблеми соціально-педагогічної профілактики 
адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття, 
науково обґрунтовано етапи зазначеного процесу в заявлених хронологічних межах, 
проаналізовано провідні категорії дослідження, узагальнено зміст поняття 
,,соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки” та охарактеризано 
різновиди адиктивної поведінки. 

Проведений аналіз праць науковців різних галузей дозволив виявити 
існування ґрунтовних досліджень окремих аспектів проблеми адиктивної поведінки, 
соціально-педагогічної профілактики негативних явищ в цілому та в студентському 
середовищі зокрема як другої половини ХХ ст. (Л. Анісімов, В. Битенський, 
Б. Братусь, О. Вишняк, А. Габіані, Д. Колесов, Ц. Короленко, Б. Левін, М. Левін, 
А. Личко, О. Маюров, В. Оржеховська, О. Пилипенко та ін.), так і сучасності 
(О. Безпалько, Н. Залигіна, О. Змановська, А. Капська, Н. Максимова, В. Штифурак 
та ін.). Разом із тим вивчення наукових доробків початку ХХІ ст. та сучасності 
(І. Звєрєва, Т. Єрмакова, Г. Золотова, Н. Клішевич, В. Лазаренко, Н. Сергєєва, 
О. Сердюк, Л. Штефан, О. Юшко та ін.) дало змогу встановити, що частинні аспекти 
соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді 
України в другій половині ХХ століття досліджувалися в багатьох працях, проте 
предметом спеціального дослідження зазначена проблема не була. 

На основі вивчення широкого спектру науково-педагогічних джерел та 
архівних матеріалів введено власну періодизацію процесу соціально-педагогічної 
профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині 
ХХ ст.:  

1. 1956 – 1984 рр. – етап постановки проблеми соціально-педагогічної 
профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України – характеризується 
майже повною відсутністю досліджень із зазначеної проблеми, спричиненою 
віднесенням її до наслідків капіталістичного способу життя та зведенням виховання 
й освіти молоді до прищеплення їй комуністичної моралі. 
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2. 1985 – 1990 рр. – етап активізації теорії та практики соціально-педагогічної 
профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України – знаменувався 
підвищенням серед науковців інтересу 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 вирішення 
виучуваної проблеми. 

3. 1991 – 2000 рр. – етап реформування процесу соціально-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 з 
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 
педагогіки, так і інших наук, здатних позитивно впливати на процес профілактики 
адиктивної поведінки студентів (психологія, медицина, антропологія тощо). 

У дисертації проаналізовано сутність провідних понять дослідження: 
,,адиктивна поведінка”, ,,соціально-педагогічна профілактика”, ,,студентська 
молодь” та охарактеризовано різновиди адиктивної поведінки. 

Установлено, що термін „адиктивна поведінка” почав активно 
використовуватись у вітчизняній літературі лише наприкінці 80-х – на початку  
90-х рр. До цього часу йому передувала низка понять, зміст яких частково чи 
повністю збігався з його сутністю: „наркотизм”, „наркогенні звички”, 
,,токсикоманічна поведінка”, ,,епізодичне зловживання”, „ саморуйнівна поведінка”,  
„поведінка, що відхиляється” тощо.  

У науковій літературі виокремлено три підходи до визначення адиктивної 
поведінки: зловживання певними речовинами чи видами активності без формування 
залежності від них (О. Безпалько, В. Битенський, А. Гоголева, Г. Золотова, 
Н. Залигіна, А. Личко, Н. Максимова, О. Пилипенко, Н. Пихтіна), зловживання 
певними речовинами або видами активності з формуванням психічної залежності 
(В. Міллер, О. Сізанов, І. Фурманов, В. Хриптович), зловживання певними 
речовинами чи видами активності з формуванням психічної та фізичної залежності 
(Н. Бочкарьова, Т. Донських, О. Змановська, Ц. Короленко, Л. Леонова, 
Г. Старшенбаум). Адиктивна поведінка розглядається в дисертаційній роботі як 
така, що виражається в прагненні до відходу від реальності шляхом зміни свого 
психічного стану за допомогою прийому деяких речовин або постійної фіксації 
уваги на певних предметах чи активностях (видах діяльності), що супроводжується 
розвитком інтенсивних емоцій (за визначенням Ц. Короленка). 

Аналіз праць науковців (Л. Анісімов, О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, 
О. Маюров, В. Оржеховська, О. Пилипенко та ін.) дозволив встановити, що 
соціально-педагогічну профілактику в контексті нашого дослідження доцільно 
розглядати як один із видів соціальної профілактики, що реалізується освітніми та 
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виховними засобами. Керуючись визначенням І. Звєрєвої, під соціально-
педагогічною профілактикою в дисертації розуміємо 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 й здоров’я, усунення причин і 
умов їхньої асоціальної поведінки. 

На основі наявних дефініцій профілактики, соціальної профілактики й 
соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 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. 

У досліджуваний період студентська молодь розглядалася як велика соціальна 
демографічна група з притаманними їй особливостями та відмінностями від інших 
груп молоді: визначення навчання провідним видом діяльності; спосіб і стиль 
життя; місце, яке вона посідала в соціальній структурі суспільства; наявність у ній 
представників усіх соціальних верств населення; націлення на включення в 
майбутньому до рядів інтелігенції тощо (Б. Ананьєв, Л. Балабанова, В. Бовкун, 
Г. Давидюк,  В. Лісовський, Л. Рубіна, В. Штифурак та ін.). У роботі ми керуємося 
означенням студентської молоді як суспільної диференційованої соціально-
демографічної спільноти, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, 
пізнавальні, культурно-освітні, ідеологічні властивості, що характеризують її 
біосоціальне дозрівання на основі самовираження внутрішніх сутнісних сил і 
соціальних якостей (за визначенням В. Штифурак). 

Проаналізувавши наявні класифікації різновидів адиктивної поведінки, 
запропоновані науковцями другої половини ХХ ст. (Л. Анісімов, В. Битенський, 
Б. Гузіков, Ц. Короленко, Л. Леонова, А. Личко, О. Пилипенко), за основу ми взяли 
класифікацію Ц. Короленка: прийом алкоголю; прийом речовин, що змінюють 
психічний стан (наркотики, ліки, різноманітні отрути); участь у азартних іграх, 
включаючи комп’ютерні; сексуальна адиктивна поведінка; переїдання чи 
голодування; ,,роботоголізм”; тривале прослуховування ритмічної музики – із 
зауваженням про доцільність висвітлення особливостей лише тих адикцій, поява 
яких була найбільш можливою в студентському середовищі досліджуваного 
періоду. 

Водночас, установлено, що в другій половині ХХ ст. більшість праць було 
присвячено адиктивній поведінці як результату вживання наркогенних речовин. 
Аналіз наукових праць, а також дисертаційних робіт, у яких досліджено цей вид 
поведінки як наслідок різних видів діяльності, дозволив встановити, що всі 
розглянуті речовини та поведінкові патерни негативно впливають на здоров’я 
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молоді, продуктивність її праці. Крім того, порівнюючи адиктивну поведінку як 
результат вживання наркогенних речовин і як результат певного виду діяльності, 
констатуємо, що в досліджуваний період переважав перший вид адиктивної 
реалізації, підтвердженням чого є велика кількість наукової літератури з цього 
питання і незначні напрацювання, у яких розглядалися проблеми, пов’язані з 
наявністю певних поведінкових патернів (потягу до азартних ігор, комп’ютерної 
залежності). 

У другому розділі – ,,Організація соціально-педагогічної профілактики 
адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ 
століття”  – на основі вивчення широкого спектру архівних матеріалів, нормативних 
документів досліджено державну молодіжну політику щодо змісту соціально-
педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України у 
визначених хронологічних межах, виявлено й узагальнено форми та методи 
зазначеного процесу й окреслено перспективи творчого використання позитивного 
досвіду організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 
студентської молоді України досліджуваного періоду в сучасних вишах. 

Згідно із часовими межами дослідження розглянуто матеріали дев’ятьох 
з’ їздів КПРС, починаючи з двадцятого (14 – 25 лютого 1956 р.), і завершуючи 
двадцять восьмим з’ їздом (2 – 13 липня 1990 р.). На основі проаналізованого 
матеріалу встановлено, що основними завданнями вищої й 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 в громадському житті, невпинної праці на благо 
народу. Проблема адиктивної поведінки студентської молоді не була тим питанням, 
яке потребувало особливого та ретельного розгляду. Основні шляхи її подолання 
вбачалися в змістовній організації трудової, культурно-дозвіллєвої, спортивно-
оздоровчої діяльності студентської молоді, залученні працівників лікувальних 
закладів, правоохоронних органів, тісна співпраця з батьками. 

З’ясовано, що протягом усього періоду нашого дослідження (і під час з’ їздів 
КПРС, і за часів набуття Україною незалежності) в нормативних документах 
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 період соціально-педагогічна діяльність 
мала місце, проте певний час не виокремлювалася як один із 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.  

Із метою ґрунтовного та вичерпного висвітлення діяльності, що проводилася у 
вищих навчальних закладах із питання профілактики адиктивної поведінки 
студентської молоді України в другій половині ХХ ст. проаналізовано звітні 
матеріали навчальних закладів (річні звіти про роботу вищих навчальних закладів, 
протоколи вчених рад, протоколи та довідки обласних комітетів комсомолу, довідки 
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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. Вивчення 
звітних матеріалів вищих навчальних закладів досліджуваного періоду дозволило 
сформувати загальне уявлення про стан профілактики зазначеного негативного 
явища, яка в цей період реалізовувалася не лише засобами правового та 
громадського впливу, а й при проведенні виховної роботи, що в другій половині 
ХХ ст. набувала широких масштабів і охоплювала велику кількість молоді. 

Під час розгляду основних форм соціально-педагогічної профілактики 
адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ ст. за 
основу бралися типи форм позакласної роботи, запропоновані Т. Ільїною: загальні 
(набувають певної спрямованості в залежності від мети й змісту: культурно-масова, 
спортивно-оздоровча та науково-дослідна робота) та спеціальні (відображають 
особливості лише одного напряму виховної роботи: правове, санітарно-гігієнічне, 
трудове, естетичне, військово-патріотичне, інтернаціональне виховання). 
Узагальнивши всі розглянуті форми, констатуємо, що вони виконували подвійну 
функцію: з одного боку, кожен студент мав можливість реалізувати себе в будь-
якому з окреслених видів діяльності, а з іншого боку, залучення якомога більшої 
кількості молоді допомагало вберегти її від негативних тенденцій середовища, 
сприяло гармонійному розвитку особистості, впливало на процес формування 
активної життєвої позиції молодих людей, що в подальшому знаходило своє 
практичне вираження в їхньому стилі життя та поведінці.  

При аналізі методів соціально-педагогічної профілактики адиктивної 
поведінки за основу приймалися чотири групи педагогічних методів (методів 
виховання), які активно використовуються в історичній та сучасній науковій 
літературі:  

- формування свідомості (проведення кураторами академічних груп, 
адміністрацією вишів лекцій, бесід, диспутів, вечорів запитань і відповідей із 
досліджуваної проблеми; організація в навчальних закладах правових лекторіїв за 
участю працівників районних відділів внутрішніх справ; залучення працівників 
медичних закладів, представників товариства „Знання”, будинків санітарної 
просвіти, спілки товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для організації 
санітарно-просвітницької роботи тощо); 

- організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки 
(систематична участь студентів у діяльності ДНД, ОКЗД; шефська робота студентів 
у школах та позашкільних установах, дитячих кімнатах міліції, оздоровчих таборах, 
кімнатах при ЖЕКах, домоуправліннях; систематичне виконання комсомольських 
доручень тощо); 

- стимулювання поведінки і діяльності (занесення до Книги пошани, 
нагородження Почесним знаком ВЛКСМ, іншими нагородами комсомолу; видання 
наказів по навчальних закладах, відзначення подяками та преміями, занесення на 
Дошку пошани, згадування про навчальні здобутки та зразкову поведінку окремих 
студентів на зборах, у пресі; відрахування з навчальних закладів, позбавлення 
стипендії, виселення з гуртожитків, виклики батьків у деканати, листування з 
батьками, індивідуальні бесіди зі студентами тощо); 
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- самовиховання (добровільна й активна участь студентів у роботі молодіжних 
організацій та інших активних формах діяльності: комсомол, молодіжні та 
кооперативні об’єднання, спортивні, культурні, технічні й наукові товариства, 
педагогічні загони для роботи з важковиховуваними підлітками тощо). 

Активне використання зазначених методів у навчально-виховному процесі 
сприяло стимулюванню студентів до суспільно корисних дій, закріпленню умінь і 
навичок культури поведінки, створенню основи для прийняття самостійних рішень, 
контролювання себе й оцінювання результатів власної діяльності тощо. 

Перспективи творчого використання педагогічно цінних ідей і досвіду 
організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської 
молоді України минулих років у сучасній вищій школі ми вбачаємо у відновленні чи 
активізації в різних напрямах виховання та видах діяльності таких форм і методів 
соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки: 

- участь у правовому вихованні студентів не лише кураторів академічних 
груп, викладачів навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, а й 
самих студентів, які в другій половині ХХ ст. виступали активними борцями у 
боротьбі з антигромадськими вчинками в молодіжному середовищі; створення 
безалкогольних молодіжних кафе та ресторанів, клубів тверезості, поширення 
корисних для молоді виписок із чинних законодавчих актів, узагальнення та 
поширення досвіду кращих колективів з профілактики проявів пияцтва та виховання 
студентської молоді тощо (правове виховання як спеціальна форма, основна мета 
якої полягала у вихованні в студентів поваги до закону, упевненості в необхідності 
його точного та неухильного, свідомого та добровільного виконання);  

- систематичне запрошення працівників служб лікувальних закладів та 
правоохоронних органів до гуртожитків, 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 (діяльність у гуртожитках як невід’ємна частина цілісного 
виховання, що сприяла всебічному розвитку студентів, попередженню й подоланню 
шкідливих для здоров’я звичок); 

- виховання в студентів почуття високої відповідальності за свої вчинки, 
залучення їх до праці, систематичних занять фізичною культурою та спортом, 
допомога в оволодінні культурою та наукою; організація служб, подібних до ДНД та 
ОКЗД, які в досліджуваний період були ,,проектами” комсомолу, а сьогодні не 
мають аналогів у вищих навчальних закладах тощо (діяльність молодіжних 
організацій ВНЗ як активних учасників усіх сфер життя студентської молоді); 

- видання наказів по навчальних закладах, відзначення подяками та преміями, 
занесення на Дошку пошани, згадування про навчальні здобутки та зразкову 
поведінку окремих студентів на зборах, у пресі; позбавлення стипендії, виселення з 
гуртожитків, співпраця з батьками та інші методи як з боку адміністрації та 
викладачів вишів, так і з боку молодіжних організацій (методи стимулювання 
поведінки й діяльності); 

- участь у студентських будівельних загонах; організація суботників і 
недільників, елементів самообслуговування студентів; їхня активна участь у 
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госпдоговірних роботах; висвітлення досягнень передовиків праці тощо (трудове 
виховання як спеціальна форма, спрямована на підтримання належного фізичного 
та психічного стану, відсторонення від наявних негативних тенденцій у 
молодіжному середовищі, виховання дисциплінованості, моральних переконань і 
вчинків, відповідальності за виконання дорученої справи тощо); 

- проведення урочистих вечорів, присвячених знаменним датам у житті нашої 
країни, розвиток військово-патріотичних видів спорту; походи місцями бойової та 
трудової слави, зустрічі та листування з учасниками ВВВ, оформлення стендів 
відповідної тематики тощо (військово-патріотичне виховання як спеціальна форма, 
що є особливо актуальною в сучасних умовах і сприяє формуванню громадянської 
та правової спрямованості особистості, її активної життєвої позиції, 
дисциплінованості, урізноманітненню дозвілля студентів тощо). 

Окремо відзначимо особливості діяльності такого соціального інституту, як 
ЗМІ. У досліджуваний період у вітчизняній практиці пропаганди, спрямованої на 
боротьбу з алкоголізмом та наркоманією, ЗМІ були не такими комерціалізованими, 
як сьогодні. Радіо, телебачення містили велику кількість корисних програм, у яких 
роз’яснювалися й пропагувалися цінності здорового способу життя, тому сучасним 
ЗМІ необхідно більш уважніше ставитися до свого змістового насичення, 
зменшивши обсяг ,,небезпечного” матеріалу. Стосовно засобів мас-медіа у цілому 
зазначимо, що в процесі санітарно-просвітницької роботи важливо не просто 
надавати інформацію, а впливати на життєві позиції молодих людей, сприяти 
вихованню в них відповідальності за свою поведінку перед собою та суспільством. 
Пропаганда здорового способу життя має концентруватися не на фіксації шкідливих 
наслідків адиктивної поведінки, а на реальних перевагах, які він в собі несе.  

Усі вказані форми й методи соціально-педагогічної профілактики адиктивної 
поведінки студентської молоді України сприятимуть формуванню в неї соціальної 
активності, здатності до подолання труднощів, відповідальності, нетерпимості до 
порушень правових і моральних норм у студентському середовищі, схвалюваних 
суспільством переконань і позитивних особистісних рис тощо. Водночас, важливим 
є поглиблення взаємодії ВНЗ з іншими соціальними інститутами, задіяними у 
вирішенні зазначеної проблеми, та грамотне спрямування ними профілактичної 
роботи в межах державної молодіжної політики, що дозволить надати 
профілактичній роботі в країні державного характеру та забезпечить її ефективність. 

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. 
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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 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. 

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 
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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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АНОТАЦІЇ 
Шулик Т. В. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки 

студентської молоді України в другій половині ХХ століття. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 
заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2016. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню проблеми соціально-
педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в 
другій половині ХХ століття. 

На основі аналізу наукової літератури в дисертації систематизовано 
теоретичні погляди науковців на проблему соціально-педагогічної профілактики 
адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття; 
науково обґрунтовано етапи соціально-педагогічної профілактики адиктивної 
поведінки студентської молоді у визначених хронологічних межах; проаналізовано 
провідні поняття дослідження: „адиктивна поведінка”, „ соціально-педагогічна 
профілактика”, „ студентська молодь”; узагальнено зміст поняття ,,соціально-
педагогічна профілактика адиктивної поведінки”; охарактеризовано різновиди 
адиктивної поведінки. 

За допомогою вивчення архівних матеріалів та нормативних документів 
проаналізовано державну молодіжну політику щодо змісту соціально-педагогічної 
профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в заявлених 
хронологічних межах; виявлено й узагальнено форми та методи досліджуваного 
процесу в другій половині ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання 
досвіду організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки 
студентської молоді України минулих років у сучасній вищій школі. 

Ключові слова: адиктивна поведінка, соціально-педагогічна профілактика, 
студентська молодь, вищий навчальний заклад, державна молодіжна політика, 
етапи, форми, методи. 

 
Шулик Т. В. Социально-педагогическая профилактика аддиктивного 

поведения студенческой молодёжи Украины во второй половине ХХ века. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 
учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 
Славянск, 2016. 

Диссертационная работа посвящена исследованию проблемы социально-
педагогической профилактики аддиктивного поведения студенческой молодёжи 
Украины во второй половине ХХ века. 

На основе анализа научных источников в диссертации систематизированы 
теоретические взгляды учёных на проблему социально-педагогической 
профилактики аддиктивного поведения студенческой молодёжи Украины во второй 
половине ХХ века. Проведённый анализ позволил выявить существование 
фундаментальных исследований отдельных аспектов изучаемой проблемы 
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(аддиктивного поведения, социально-педагогической профилактики негативных 
явлений в целом, и в студенческой среде в частности и т.д.) как второй половины 
ХХ века, так и современности. Установлено, что проблема организации социально-
педагогической профилактики аддиктивного поведения студенческой молодёжи 
Украины в исследуемый период в большинстве работ изучалась лишь эпизодически 
и не была предметом специального исследования. 

Для логической систематизации исторического материала научно обоснованно 
три этапа социально-педагогической профилактики аддиктивного поведения 
студенческой молодёжи во второй половине ХХ в.: 1956 – 1984 гг. – этап 
постановки проблемы социально-педагогической профилактики аддиктивного 
поведения студенческой молодёжи Украины; 1985 – 1990 гг. – этап активизации 
теории и практики социально-педагогической профилактики аддиктивного 
поведения студенческой молодёжи Украины; 1991 – 2000 гг. – этап реформирования 
процесса социально-педагогической профилактики аддиктивного поведения 
студенческой молодёжи Украины. 

Проанализированы основные понятия исследования: „аддиктивное 
поведение”, „ социально-педагогическая профилактика”, „ студенческая молодёжь”; 
охарактеризованы разновидности аддиктивного поведения; обобщенно содержание 
понятия ,,социально-педагогическая профилактика аддиктивного поведения” (вид 
социальной деятельности специально уполномоченных органов государства, 
учебных заведений разных типов, социальных служб для молодёжи, объединений 
граждан и других социальных институтов, направленной на реализацию системы 
мер по предупреждению аддиктивного поведения детей и молодёжи; выявление и 
устранение факторов и условий для употребления психоактивных веществ, 
обращение и фиксации внимания на определённых предметах или видах 
деятельности для изменения психического состояния; создание оптимальной 
социальной ситуации развития личности, обеспечения высокого уровня здоровья). 

С помощью изучения архивных материалов и нормативных документов 
проанализирована государственная молодёжная политика по вопросу содержания 
социально-педагогической профилактики аддиктивного поведения студенческой 
молодёжи Украины, выделены и обобщены формы и методы этого процесса в 
исследуемый период. Установлено, что в течение всего периода исследования 
рассматривались и решались такие задачи социально-педагогической деятельности, 
как сохранение и укрепление здоровья личности, предоставление комплексной 
помощи и поддержки лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации, 
предупреждение и локализация негативных воздействий социальной среды на 
личность и т.п. Это свидетельствует о том, что в исследуемый период социально-
педагогическая деятельность уже имела место, однако некоторое время не 
выделялась как один из видов профессиональной деятельности. 

При рассмотрении основных форм социально-педагогической профилактики 
аддиктивного поведения студенческой молодёжи Украины во второй половине 
ХХ в. за основу были взяты типы форм внеклассной работы, предложенные 
Т. Ильиной: общие (приобретающие определенную направленность в зависимости 
от цели и содержания: культурно-массовая, спортивно-оздоровительная и научно-
исследовательская работа) и специальные (отражающие особенности только одного 
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направления воспитательной работы: правовое, санитарно-гигиеническое, трудовое, 
эстетическое, военно-патриотическое, интернациональное воспитание).  

Для анализа методов социально-педагогической профилактики аддиктивного 
поведения студенческой молодёжи Украины во второй половине ХХ века за основу 
была взята классификация педагогических методов (методов воспитания): методы 
формирования сознания; организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения; стимулирования поведения и деятельности; 
самовоспитания. Все перечисленные формы и методы способствовали сохранению 
физического, психического, духовного и социального здоровья студенчества. 

В диссертации обобщён положительный опыт организации социально-
педагогической профилактики аддиктивного поведения студенческой молодёжи 
Украины во второй половине ХХ века, и намечены пути его использования в 
современных высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, социально-педагогическая 
профилактика, студенческая молодёжь, высшее учебное заведение, государственная 
молодёжная политика, этапы, формы, методы. 

 
Shulik Т. V. Social and educational prevention of an addictive behaviour of 

student youth of Ukraine in the second half of the twentieth century. – Manuscript. 
Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment „Donbas 
State Pedagogical University”. – Slovyansk, 2016. 

Dissertation is devoted to the issues of social and educational prevention of an 
addictive behaviour of student youth of Ukraine in the second half of the twentieth 
century. 

The thesis is based on the analysis of scientific literature, theoretical views of 
scientists on the issues of social and educational prevention of an addictive behaviour of 
students Ukraine in the second half of the twentieth century are systematized; the stages of 
social and educational prevention of an addictive behaviour of students in certain 
chronological limits are scientifically grounded; the following leading research concepts: 
„addictive behaviour”, „social and educational prevention”, „young students” are 
analzsed; the meaning of the term ,,social and educational prevention of addictive 
behaviour” is generalized; the types of addictive behaviours are described. 

Based on the archival materials and normative documents the state youth policy in 
regard to the social and educational prevention of an addictive behavior of students of 
Ukraine in the declared chronological limits is analyzed; the forms and the methods of the 
studied process in the second half of the twentieth century are discovered and generalized; 
the prospects for creative use of the experience of social and educational prevention of an 
addictive behaviour of the Ukrainian students of the past years in modern high school are 
outlined. 

Key words: addictive behaviour, social and educational prevention, young students, 
institution of higher education, state youth policy, stages, forms, methods. 
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