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Вступ
Актуальнiсть проблеми. Стан громадського здоров’я в Українi
свiдчить про актуальну потребу пiдвищення ефективностi збереження та
змiцнення здоров’я українського народу, формування здорового способу
життя i, таким чином, забезпечення сталого нацiонального розвитку.
Згiдно з даними ВООЗ, на стан здоров’я населення впливають: рiвень
та стан медичної допомоги – 10%, спадковiсть – 15%, довкiлля – 20%, спосiб
та умови життя – 50-55%.
Основними чинниками, якi негативно впливають на здоров’я, є
тютюнопалiння, незбалансоване харчування, малорухомий спосiб життя,
надмiрне споживання алкоголю, травматизм тощо.
Варто вiдмiтити, що Україна посiдає перше мiсце в Європi з
тютюнопалiння серед чоловiкiв (66,8 %) та перше мiсце серед жiнок (19,9 %)
у країнах СHД. 80% курцiв починають палити в пiдлiтковому та юнацькому
вiцi. Сьома викурена цигарка пiдлiтком спричиняє нiкотинову залежнiсть.
Tому, як результат, однiєю з найгострiших проблем сьогодення є
поширення тютюнопалiння серед пiдлiткiв. Це соцiальне явище має свою
динамiку та закономiрностi розвитку. Серед споживачiв тютюну 6-8% – дiти
молодшого шкiльного вiку. Курить кожен п’ятий п’ятикласник, майже
половина восьмикласникiв i майже 60% випускникiв шкiл. Tака статистика
свiдчить про вiдсутнiсть мотивованої направленостi пiдлiткiв на формування
та збереження свого здоров’я. Водночас це також наслiдок вiдсутностi в
суспiльствi прiоритету здорового способу життя.
Психолого-педагогiчнi дослiдження проблеми тютюнозалежностi
учнiв пiдлiткового вiку проведенi в роботах
I. А. Горькова,

Г. А.

Гурко,

I.

А.

Ю. Р. Вишневського,

Двойменного,

О. М.

Єлiзарова,

E. H. Заборова, В. А. Лелекова, A. B. Меренкова, В. Д. Москаленко,
Г. П. Орлова, Б. С. Павлова. Вивченням впливу шкiльного середовища на
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процес соцiалiзацiї пiдлiткiв, а також його роль у профiлактицi раннього
тютюнопалiння серед учнiв, представленi в роботах Б. М. Алмазова, B. C.
Афанасьєва, Г. Ф. Кумарiна, В. В. Лозового, I. А. Hевського, В. Г. Степанова.
Сучасний пiдхiд до розв’язання проблеми тютюнопалiння передбачає
прiоритет профiлактичної роботи, основним об’єктом якого є школярi
пiдлiткового вiку. Особлива увага науковцiв i педагогiв зосереджена на
профiлактичнiй роботi в умовах загальноосвiтнього навчального закладу,
котрий володiє цiлим рядом унiкальних можливостей для забезпечення її
ефективностi.
Зокрема, вiн має можливiсть впливати на формування та розвиток
особистостi пiдлiтка, взаємодiяти з сiм’єю школяра з метою створення
сприятливої ситуацiї для його соцiального розвитку. В загальноосвiтньому
навчальному закладi працюють квалiфiкованi спецiалiсти (вчителi, класнi
керiвники, психологи, соцiальнi педагоги), здатнi забезпечити ефективну
профiлактичну роботу в цьому напрямi.
Tому, враховуючи актуальнiсть даної проблеми, темою нашого
дослiдження

обрано

«Соцiально-педагогiчна

профiлактика

тютюнозалежностi серед пiдлiткiв в умовах ЗHЗ»
Мета дослiдження – дослiдити ставленя пiдлiткiв до тютюнопалiння i
розробити програму соцiально-педагогiчної профiлактики тютюнопалiння
серед пiдлiткiв в умовах ЗHЗ.
Завдання дослiдження:
1.

Охарактеризувати

теоретичнi

аспекти

проблеми

соцiально-

педагогiчної профiлактики тютюнозалежностi серед пiдлiткiв в умовах ЗHЗ.
2. Дослiдити ставлення пiдлiткiв до тютюнопалiння.
3.

Розробити

програму

соцiально-педагогiчної

профiлактики

тютюнопалiння серед пiдлiткiв в умовах ЗHЗ.
Об’єкт дослiдження – процес соцiально-педагогiчної профiлактики.
Предмет

дослiдження

–

соцiально-педагогiчна

тютюнозалежностi серед пiдлiткiв в умовах ЗHЗ.

профiлактика
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Методи

дослiдження.

Для

виконання

поставлених

завдань

дослiдження було використано науковий аналiз психолого-педагогiчних
джерел, тестування, анкетування, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної
обробки отриманих результатiв i т.д.
Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна
робота здiйснювалася на базi лiцею №25 iм. М. О. Щорса м. Житомира.
Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано
програму соцiально-педагогiчної профiлактики тютюнозалежностi серед
пiдлiткiв в умовах ЗHЗ.
Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику
наукових праць

Кравченко В. О. Соціально-педагогічна профілактика

тютюнозалежності серед підлітків як складова формування особистості / В.
О. Кравченко // Актуальні проблеми соціальної сфери: [зб. наук. роб.]. –
Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана
Франка, 2016. – Вип. 5. – С. 19 – 21.
Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох
роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку
використаних джерел. Робота викладена на 69 сторiнках друкованого тексту
та 5 сторiнках додаткiв.
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Висновки до роздiлу 1
Отже, проаналiзувавши тютюнозалежнiсть як гостру соцiальнопедагогiчну проблему сьогодення, нами було визначено, що причин
формування пристрастi до курiння цигарок в молодому вiцi багато, але
найбiльш поширенi такi, як цiкавiсть, приклад дорослих, друзiв, вплив
телебачення, кiно й т.д. Що стосується палiння серед пiдлiткiв, то в данiй
ситуацiї переважає бажання

виглядати дорослим, тобто

має мiсце

наслiдування, лише потiм звичка укореняється й вступають у дiю фактори
залежностi.
Tакож однiєю з не менш вагомих причин пiдлiткового тютюнопалiння
є занижена самооцiнка. Хлопцям сигарета зазвичай дозволяє вiдчути себе
мужнiшим, хоча постiйне курiння, навпаки, уповiльнює зростання м’язової
маси. Дiвчина з сигаретою в руках виглядає начебто трохи загадковiшою, що
додає їй жiночностi, але, на жаль, лише в очах подруг.
Серед поширених причин пiдлiткового тютюнопалiння видiляють:
вiдсутнiсть у частини пiдлiткiв основ свiтогляду здорового способу життя;
послаблення виховного впливу сiм’ї та педагогiчного впливу на їх свiдомiсть
i поведiнку; недоступнi можливостi займатися у вiльний час тими видами
дiяльностi, якi могли би зацiкавити пiдлiткiв – внаслiдок комерцiалiзацiї
спортивних, розважальних, навчальних видiв дiяльностi, легкої можливостi
придбання неповнолiтнiми тютюнових виробiв, алкоголю, iнших шкiдливих
речовин; вплив масової реклами тютюну на свiдомiсть пiдлiткiв i молодi та
вплив теле-, вiдео-, кiнопродукцiї масової культури, де виживання шкiдливих
речовин висвiтлюється у престижному виглядi – як частина «красивого»
способу життя; вiдсутнiсть у педагогiв та батькiв iнформацiї про проблему та
про ефективнi пiдходи до боротьби з нею.
Tаким чином, соцiально-педагогiчна профiлактика є складовою
формування

особистостi

пiдлiтка.

Адже,

проаналiзувавши

причини

7

пiдлiткового тютюнопалiння, можемо стверджувати, що сучаснi соцiальнi
умови не дозволяють, перешкоджають пiдлiткам задовольняти свої потреби,
зокрема пiдлiток, через власнi якостi, виявляється нездатним задовольняти
свої потреби в конкретних умовах свого iснування або змiнювати цi умови.
Поряд з цим негативнi соцiальнi умови впливають безпосередньо на дитину,
послаблюючи її адаптацiю та перешкоджають особистiсному розвитку. З
iншого боку, пiдлiток (група пiдлiткiв) своїми дiями, поведiнкою можуть
ускладнювати умови своєї життєдiяльностi. Як результат, соцiальнопедагогiчна профiлактика тютюнопалiння серед пiдлiткiв вiдiграє ключову
роль в їхньому особистiсному становленнi, засвоєнню й вiдтворенню
позитивного соцiального досвiду. Tому що, вiдмовившись вiд шкiдливих
звичок, особа пiдлiткового вiку зможе стати активним суб’єктом суспiльного
життя, мати вiдповiдний статус, бажану зайнятiсть та самореалiзацiю.
Tому, для проведення профiлактики тютюнопалiння серед пiдлiткiв у
загальноосвiтньому

навчальному

закладi

необхiдно

визначити

мету,

завдання, та змiст основних процедур, вибрати вiдповiднi форми, методи,
засоби

соцiально-педагогiчої

профiлактика

тютюнопалiння

роботи.
буде

Варто

також

ефективною

наголосити,

лише

при

що

умовi

систематичного, комплексного використання рiзних форм, методiв, засобiв в
поєднаннi з дiяльнiстю, спрямованою на створення умов для повноцiнної
життєдiяльностi та самореалiзацiї пiдлiткiв.
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Висновки до роздiлу 2
Проведене

дослiдження

показало

важливiсть

фронтальної

та

iндивiдуальної профiлактичної роботи з пiдлiтками, так як в осiб
пiдлiткового вiку є ризик раннього узалежнення i соцiально неадекватної
поведiнки. Опитування показало, що проблема припинення палiння є
гострою для багатьох пiдлiткiв, але, на жаль, як правило, вона iгнорується.
Зазначено, що потрiбно бiльше придiляти уваги проблемi захисту прав
тих, хто не палить. I в себе вдома, i у шкiльних туалетах, i в компанiях
ровесникiв вони вимушенi дихати тютюновим димом.
Ще одним з рекламних прийомiв тютюнової iндустрiї є роздача
безкоштовних сигарет, оскiльки в подальшому цi незначнi витрати
компенсуються великими прибутками.
Зважаючи на вiдповiдi соцiальних педагогiв, можемо констатувати,
що

ключовою

проблемою

в

ефективностi

соцiально-педагогiчної

профiлактики є велика кiлькiсть паперової роботи, небажання батькiв
включатися в процес профiлактики шкiдливих звичок та пасивнiсть самих
пiдлiткiв у вирiшення цiєї проблеми.
З метою пiдвищення ефективностi профiлактичної роботи нами було
розроблено програму соцiально-педагогiчної профiлактики тютюнопалiння
серед пiдлiткiв в умовах ЗHЗ. Метою програми є здiйснення профiлактики
вживання пiдлiтками тютюнових виробiв, формування та розвиток культури
здоров’я серед пiдлiткiв шляхом органiзацiї їх життєдiяльностi на позицiях
здорового способу життя.
Для бiльш ефективного результату реалiзацiї програми, заходи з її
реалiзацiї ми розподiлили вiдповiдно до основних напрямкiв профiлактичної
дiяльностi – первинна, вторинна та третинна профiлактика.
Первинна профiлактика спрямована на поширення серед учнiв
пiдлiтового вiку iнформацiї про шкiдливий вплив тютюнопалiння на органiзм
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молодої людини (дитини). Учнi отримують iнформацiю i мають можливiсть
аналiзувати. Вторинна профiлактика ґрунтується на результатах дiагностики
соцiальної ситуацiї розвитку конкретного пiдлiтка, i є iндивiдуальною в планi
корекцiї системи його життєдiяльностi. Tретинна профiлактика – це
цiлеспрямована дiяльнiсть з метою попередження переходу вiдхилень у
поведiнцi в бiльш складну стадiю. Tретинна профiлактика мiстить заходи, якi
проводяться з пiдлiтками, котрi мають вiдхилення в поведiнцi, i спрямована
на попередження несприятливих їх наслiдкiв та рецидивiв. Вона включає в
себе 2 етапи: етап профiлактики та етап пiдтримки та контролю.
Tаким чином, розроблена нами програма допоможе створити
соцiально-психологiчнi умови, спрямованi на позитивнi змiни у знаннях, у
ставленнi до здорового способу життя. Це, в свою чергу, сприятиме
створенню органiзацiйних умов для активної профiлактичної роботи з
попередження негативних явищ у молодiжному середовищi через надання
повноважень самим пiдлiткам, виявленню серед учнiв позитивних лiдерiв, а
також переорiєнтацiї лiдерських якостей з негативних на позитивнi. Варто
також додати, що дана програма орiєнтованан на надання учнiвськiй молодi
достовiрної й повної iнформацiї з проблеми тютюнопалiння та пiдвищення
соцiальної

компетентностi

у

питаннях

превенцiї.
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Загальнi висновки
1. В роботi охарактеризовано теоретичнi аспекти проблеми соцiальнопедагогiчної профiлактики тютюнозалежностi серед пiдлiткiв в умовах ЗHЗ.
Проаналiзувавши

тютюнозалежнiсть

як

гостру

соцiально-педагогiчну

проблему сьогодення, нами було визначено, що причин формування
пристрастi до курiння цигарок в молодому вiцi багато, але найбiльш
поширенi такi, як цiкавiсть, приклад дорослих, друзiв, вплив телебачення,
кiно й т.д. Що стосується палiння серед пiдлiткiв, то в данiй ситуацiї
переважає бажання виглядати дорослим, тобто має мiсце наслiдування, лише
потiм звичка укореняється й вступають у дiю фактори залежностi.
Серед поширених причин пiдлiткового тютюнопалiння видiляють:
вiдсутнiсть у частини пiдлiткiв основ свiтогляду здорового способу життя;
послаблення виховного впливу сiм’ї та педагогiчного впливу на їх свiдомiсть
i поведiнку; недоступнi можливостi займатися у вiльний час тими видами
дiяльностi, якi могли б зацiкавити пiдлiткiв – внаслiдок комерцiалiзацiї
спортивних, розважальних, навчальних видiв дiяльностi, легкої можливостi
придбання неповнолiтнiми тютюнових виробiв, алкоголю, iнших шкiдливих
речовин; вплив масової реклами тютюну на свiдомiсть пiдлiткiв i молодi та
вплив теле-, вiдео-, кiнопродукцiї масової культури, де виживання шкiдливих
речовин висвiтлюється у престижному виглядi – як частина «красивого»
способу життя; вiдсутнiсть у педагогiв та батькiв iнформацiї про проблему та
про ефективнi пiдходи до боротьби з нею.
Можна стверджувати, що соцiально-педагогiчна профiлактика виступає
складовою формування особистостi пiдлiтка. Адже, проаналiзувавши
причини пiдлiткового тютюнопалiння, можемо стверджувати, що сучаснi
соцiальнi умови не дозволяють, перешкоджають пiдлiткам задовольняти свої
потреби, зокрема пiдлiток, через власнi якостi, виявляється нездатним
задовольняти свої потреби в конкретних умовах свого iснування або
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змiнювати цi умови. Поряд з цим, негативнi соцiальнi умови впливають
безпосередньо на дитину, послаблюючи її адаптацiю та перешкоджають
особистiсному розвитку. З iншого боку, пiдлiток (група пiдлiткiв) своїми
дiями, поведiнкою можуть ускладнювати умови своєї життєдiяльностi. Як
результат,

соцiально-педагогiчна

профiлактика

тютюнопалiння

серед

пiдлiткiв вiдiграє ключову роль в їхньому особистiсному становленнi,
засвоєнню й вiдтворенню позитивного соцiального досвiду. Tому що,
вiдмовившись вiд шкiдливих звичок, особа пiдлiткового вiку зможе стати
активним суб’єктом суспiльного життя, мати вiдповiдний статус, бажану
зайнятiсть та самореалiзацiю.
Tому для проведення профiлактики тютюнопалiння серед пiдлiткiв у
загальноосвiтньому

навчальному

закладi

необхiдно

визначити

мету,

завдання, та змiст основних процедур, вибрати вiдповiднi форми, методи,
засоби

соцiально-педагогiчої

профiлактика

тютюнопалiння

роботи.
буде

Варто

також

ефективною

наголосити,

лише

при

що

умовi

систематичного, комплексного використання рiзних форм, методiв, засобiв в
поєднаннi з дiяльнiстю, спрямованою на створення умов для повноцiнної
життєдiяльностi та самореалiзацiї пiдлiткiв.
2. Дослiджено ставлення пiдлiткiв до тютюнопалiння. Обробивши
результати анкети експрес-дiагностики раннього узалежнення, можемо
зробити наступнi висновки. В осiб пiдлiткового вiку є ризик раннього
узалежнення i соцiально неадекватної поведiнки. Це можемо пояснити тим,
що в пiдлiтковому вiцi з’являється прагнення до дорослостi й самостiйностi;
критичне

ставлення

до

оточуючих;

самовизначення;

умiння

пiдпорядковувати свої iнтереси нормам колективного життя. Як наслiдок,
пiдлiтки в основному ведуть «боротьбу», щоб перестати бути дитиною; за
фiзичну i психiчну недоторканнiсть; за самоствердження серед однолiткiв;
проти зауважень, обговорень, особливо iронiчних, з приводу її фiзичної
дорослостi. Tому аби не мати таких проблем з учнями даної вiкової категорiї,
соцiальному педагогу разом з iншими вчителями та батьками необхiдно
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знайти спiльнi точки дотику з пiдлiтками, щоб мати на них вплив з
попередження адиктивної поведiнки та асоцiальних проявiв.
Пiсля проведеного опитування, ми розгорнули з респондентвми
дискусiю щодо шкiдливостi палiння. В ходi нашої розмови було з’ясовано,
що практично всi пiдлiтки зазначили, що звертають увагу на щити з
рекламою сигарет. Крiм журналiв, газет, великих щитiв, iснує й менш
вартiсна реклама. Hе менше дiєвою є реклама, що розмiщується на
промислових товарах, що практично в кожного є чи був полiетиленовий
пакет з емблемою марки сигарет – факт безсумнiвний. Виявляється, що
майже чверть пiдлiткiв зазначають, що вони мають такi речi, причому
частiше тi, хто палить, тому не можна не зважати на те, що подiбна реклама
впливає на бажання пiдлiткiв палити.
Варто також додати, що хоча й безпосередню рекламу тютюну по
телебаченню заборонено, пiд час загальної дискусiї бiльшiсть пiдлiткiв
вiдмiтили, що бачили спортивнi чи iншi програми, де явно рекламувалася
певна марка сигарет.
Охарактеризувавши

вiдповiдi

соцiальних

педагогiв,

стверджувати, що ключовою проблемою в ефективностi

можемо
соцiально-

педагогiчної профiлактики є велика кiлькiсть паперової роботи, небажання
батькiв включатися в процес профiлактики шкiдливих звичок та пасивнiсть
самих пiдлiткiв у вирiшення цiєї проблеми.
Отже, можемо зробити висновок, що значний вплив на формування в
свiдомостi пiдлiткiв «позитивного образу курця» мають батьки, ровесники та
засоби масової iнформацiї: реклама, документальнi й художнi кiно-стрiчки,
телепередачi створюють образ «сильного чоловiка» та «привабливої жiнки» з
цигаркою в руках. У молодi створюється враження, що «так чинять усi», при
цьому

тенденцiя

масового

палiння

серед

своїх

ровесникiв

дуже

перебiльшена.
3. За результатами дослiдження розроблено програму соцiальнопедагогiчної профiлактики тютюнопалiння серед пiдлiткiв в умовах ЗHЗ.
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Метою

програми

є

здiйснення

профiлактики

вживання

пiдлiтками

тютюнових виробiв, формування та розвиток культури здоров’я серед
пiдлiткiв шляхом органiзацiї їх життєдiяльностi на позицiях здорового
способу життя.
Специфiка програми полягає в тому, що спецiально пiдготовленi
фахiвцi навчають пiдлiткiв не лише здорового способу життя, а й навичок
профiлактичної роботи з однолiтками. Заняття проходять в iнтерактивних
формах, з використанням знань та досвiду молодих людей; емоцiйне
включення та рефлексiя сприяють iнтерiоризацiї знань, а обговорення
життєвих ситуацiй, програвання рiзних соцiальних ролей формує зразки
вiдповiдальної поведiнки.
Для бiльш ефективного результату реалiзацiї програми, заходи з її
реалiзацiї ми розподiлили вiдповiдно до основних напрямкiв профiлактичної
дiяльностi – первинна,вторинна та третинна профiлактика.
Первинна профiлактика спрямована на поширення серед учнiв
пiдлiтового вiку iнформацiї про шкiдливий вплив тютюнопалiння на органiзм
молодої людини (дитини). Учнi отримують iнформацiю i мають можливiсть
аналiзувати. Вторинна профiлактика ґрунтується на результатах дiагностики
соцiальної ситуацiї розвитку конкретного пiдлiтка, i є iндивiдуальною в планi
корекцiї системи його життєдiяльностi. Tретинна профiлактика – це
цiлеспрямована дiяльнiсть з метою попередження переходу вiдхилень у
поведiнцi в бiльш складну стадiю. Tретинна профiлактика мiстить заходи, якi
проводяться з пiдлiтками, котрi мають вiдхилення в поведiнцi, i спрямована
на попередження несприятливих їх наслiдкiв та рецидивiв. Вона включає в
себе 2 етапи: етап профiлактики та етап пiдтримки та контролю.
Tаким чином, розроблена нами програма допоможе створити
соцiально-психологiчнi умови, спрямованi на позитивнi змiни у знаннях, у
ставленнi до здорового способу життя. Це, в свою чергу, сприятиме
створенню органiзацiйних умов для активної профiлактичної роботи з
попередження негативних явищ у молодiжному середовищi через надання
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повноважень самим пiдлiткам, виявленню серед учнiв позитивних лiдерiв, а
також переорiєнтацiї лiдерських якостей з негативних на позитивнi. Варто
також додати, що дана програма орiєнтованан на надання учнiвськiй молодi
достовiрної й повної iнформацiї з проблеми тютюнопалiння та пiдвищення
соцiальної компетентностi у питаннях превенцiї.
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