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1. Вступ
Проблему формування здоров’я пiдростаючого поколiння неможливо вирiшити без розв’язання завдання залучення пiдлiткiв i молодi до
здорового способу життя (ЗСЖ). Лише власна активнiсть особистостi в даному напрямку зробить успiшними зусилля урядовцiв, лiкарiв,
освiтян та батькiв iз виховання працездатної молодої змiни. Дане завдання не раз перебувало в центрi уваги як науковцiв, педагогiв, так
i широких кiл громадськостi. Результати власних дослiджень можливостей його вирiшення в сучасних умовах були опублiкованi в рядi
праць iз даної тематики [1–9] та iн. Характерною особливiстю сучасних пiдходiв до вирiшення вказаного завдання є широке впровадження
здоров’язберiгаючих технологiй, передусiм у закладах системи освiти.
Данi технологiї передбачають також проведення заходiв, спрямованих
на запобiгання вживання алкоголю серед цiльової аудиторiї, зокрема,
тих, хто навчається. Саме цей аспект проблеми буде розглянуто в данiй
роботi.
Мета роботи: ознайомити з результатами апробацiї технологiї
залучення пiдлiткiв та молодi до здорового, тверезого способу життя, а
також досвiдом, набутим в ходi її розробки та застосування.
Оскiльки огляд лiтератури, в т. ч. останнiх публiкацiй з даної
тематики неодноразово здiйснювався ранiше, зокрема, у вказаних публiкацiях, у цьому викладi вiн не наводиться. Запропонована технологiя
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була апробована на студентах Нацiонального унiверситету «Львiвська
полiтехнiка», а згодом успiшно застосована у кiлькох загальноосвiтнiх
школах м. Львова, керiвництво яких погодилося на участь в експериментi з її впровадження. Оскiльки остаточну обробку одержаних
результатiв ще не здiйснено, у т. ч. їх кiлькiсний та якiсний аналiз
(а також не завершено стандартизацiю використаних методик, анкет та
опитувальникiв, не розроблено рекомендацiї зi застосування запропонованої технологiї тощо), далi наведено лише наявнi результати апробацiї
технологiї та попереднi висновки. Кiнцевi результати та остаточнi висновки з проведеного дослiдження передбачено помiстити в подальших
публiкацiях.
2. Вихiднi передумови дослiдження
З досвiду попередньої багаторiчної роботи в даному напрямку (в
основному з учнями старших класiв загальноосвiтнiх шкiл i студентами) встановлено, що окремi заходи дають лише тимчасовi, нестiйкi
результати, далекi вiд бажаних. Тому на практицi доцiльно використовувати комплексний пiдхiд, в якому антиалкогольна профiлактика є
лише однiєю зi складових. Вiдтак, всi заходи з формування установки
на тверезий спосiб життя проводилися в межах реалiзацiї єдиної технологiї залучення молодi до ЗСЖ [9]. Саме про компоненти роботи,
реалiзованi в ходi впровадження даної технологiї, що були спрямованi
на формування тверезого способу життя, йдеться в даному викладi.
Передусiм необхiдно також вiдзначити специфiку залучення даного контингенту до ЗСЖ: нi учнi шкiл, нi студенти не мають узалежнення вiд алкоголю, а тому немає необхiдностi використовувати методики
для подолання алкогольного узалежнення, вiдтак всi заходи зводяться
до проведення профiлактики вживання алкоголю. Розроблена технологiя складається з наступних етапiв, що послiдовно реалiзуються в ходi
її впровадження [9]; на кожному з етапiв вирiшуються певнi конкретнi
завдання.
3. Реалiзацiя запропонованої технологiї
1 етап. На цьому етапi реалiзацiї технологiї передбачено проведення аналiтичного емпiричного соцiологiчного дослiдження про рiзнi
аспекти залучення тих, хто навчається, до ЗСЖ. Для цього пiддослiдним пропонується дати вiдповiдi на питання анкети, спецiально
розробленої для даного дослiдження. В нiй передбачено запитання, що
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виявляють ставлення опитуваних до вживання алкогольних виробiв
(додаткову iнформацiю передбачено також отримати в ходi подальших бесiд iз учнями та студентами): з якого приводу, де, коли, з ким,
скiльки, час залучення, перiодичнiсть вживання, загальний стаж i т. д.
З’ясовувалося також, чи подобається їм вживати алкоголь, робиться це
добровiльно чи вимушено, наскiльки усвiдомлено, чи могли би вони вiдмовитися вiд вживання, хто заохочує, хто вiдмовляє, як ставляться до
цього близькi люди i приятелi тощо. Який стан пiсля вживання алкоголю, чи були неприємнi наслiдки, ситуацiї, пов’язанi зi станом сп’янiння,
а також наскiльки обiзнанi опитуванi з проблемою алкоголiзму: формування узалежнення, його проявами, супутнiми захворюваннями та
iншими небажаними наслiдками.
Пiсля збору необхiдної iнформацiї здiйснюється обробка одержаних даних, якi використовуються для планування подальших iнформацiйних заходiв. Результати свiдчать про те, що у пiддослiдних наявнi
переважно незрiлi уявлення про предмет розгляду, тому на наступному
етапi їм потрiбно надати знання, необхiднi у подальшому життi, якi
допоможуть їм сформувати адекватне ставлення як до свого здоров’я,
ЗСЖ загалом, так i до вживання алкоголю. На жаль, серед учнiв
та студентiв розповсюдженi стереотипнi уявлення про те, що «культурне» вживання алкоголю не завдає шкоди людинi, а рiзнi вина та
пиво взагалi не можуть зашкодити тим, хто їх вживає. Не менше поширений серед них i мiф про «користь» вiд помiркованого вживання
алкоголю, а також про «зцiлення» алкоголем вiд ряду захворювань,
зокрема, застудних та iн. Найгiрше те, що вони взагалi не уявляють
свого життя в сучасному свiтi без алкоголю, без якого не обходяться
не лише всi свята, але й взагалi будь-якi подiї в життi. Переважна
бiльшiсть молодих людей сьогоднi не уявляють собi тверезого життя,
часто не мають вiдповiдного взiрця для наслiдування, це при тому, що
майже всi задiянi в апробацiї технологiї учнi та студенти були вихiдцями iз благополучних родин. Саме дана обставина стає найбiльшою
перешкодою в реалiзацiї задуму залучення їх до тверезого способу
життя.
2 етап. На наступному етапi здiйснюється iнформацiйна кампанiя по залученню до ЗСЖ, де також ряд заходiв мiстять матерiали
з проблеми узалежнення вiд алкоголю. Так, учням i студентам необхiдно надати iнформацiю про те, що таке алкоголь, iсторiю та причини
його появи i розповсюдження, поширення вживання в сучасному свiтi,
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в Українi та даному регiонi зокрема, а також про наявнi наслiдки, зокрема, про шкоду, що завдає систематичне вживання алкоголю здоров’ю
людини. Необхiдно також надати знання про формування алкогольного
узалежнення, спричиненi ним захворювання, необхiднiсть та можливостi протидiї.
Загалом, призначення всiх заходiв, що проводяться на даному етапi — сформувати iнтерес учнiв та студентiв до даної проблеми, показати,
що вона стосується як кожної окремої людини, так i всього нашого
суспiльства загалом. Особливо важливо вiдзначити те, яким повинно
бути, могло би стати наше суспiльство в разi подолання алкогольної
проблеми серед населення; показати вплив вживання алкоголю, як
«непомiрного», так i «помiркованого», на життя кожної окремої людини, рiвень її життєвих домагань, реальних досягнень, формування
самооцiнки та iнших рис характеру. Вже на цьому етапi важливо розпочати дискусiю з учасниками заходiв, що проводяться; кожен повинен
вiднайти особистий iнтерес i виробити власне ставлення до проблеми,
обґрунтувати його й вiдстоювати, як в дискусiях, так i в реальних
життєвих ситуацiях.
3 етап. Далi передбачено реалiзацiю заходiв, спрямованих на формування в учнiв та студентiв мотивацiї до здорового, тверезого способу
життя. При цьому реалiзується власна розробка, яка була створена
ранiше i апробована пiд час роботи зi студентами, а згодом адаптована для роботи з учнями старших класiв загальноосвiтнiх шкiл [2].
Запропонована програма заходiв передбачає:
1. Формування вiдповiдних потреб (ведення тверезого життя, формування самоповаги й вiдповiдного ставлення оточуючих, збереження i змiцнення здоров’я тощо).
2. Ознайомлення з можливостями їхнього задовiльнення та очiкуваними наслiдками.
3. Формування мети: дотримання здорового, тверезого способу
життя.
4. Постановка окремих завдань, спрямованих на її досягнення.
5. Реалiзацiя поставлених завдань у повсякденному життi.
6. Контроль виконання i облiк одержаних результатiв.
7. Корекцiя завдань, у разi необхiдностi.
8. Подальшi цикли реалiзацiї програми залучення до здорового
i тверезого способу життя.
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Починається виконання програми iз застосування методiв групової роботи з учнями (чи студентами) [2]. На цьому етапi вирiшуються
наступнi завдання, ряд з яких безпосередньо стосуються формування
мотивацiї вiдмови вiд вживання алкоголю:
• постановка i актуалiзацiя проблеми;
• iнформування з рiзних аспектiв проблеми;
• ознайомлення з пропонованою програмою залучення до здорового,
зокрема тверезого способу життя;
• конкретизацiя окремих крокiв програми;
• ознайомлення з процедурою контролю результатiв;
• ознайомлення зi способами корекцiї програми;
• ознайомлення з процедурою пiдбиття пiдсумкiв.
Появу i актуалiзацiю необхiдних мотивiв (а також їхнiй прояв,
якщо такi були ранiше наявними) можна спостерiгати вiдразу ж пiсля
отримання учнями чи студентами необхiдної теоретичної iнформацiї (в
результатi усвiдомлення ними наявного стану речей), що було пiдтверджено пiд час проведеного опитування. Проте будь-яке уявлення про
реалiї, що виникло в свiдомостi, не стає мотивом, якщо не спонукає до
активностi. Отже, хоча мотиви можуть виникати в результатi усвiдомлення, подальше формування можливе лише у ходi їхньої реалiзацiї, за
рахунок багатократної перевiрки на практицi та накопичення позитивного досвiду (одержання i примноження бажаних результатiв), корекцiї
та подальшого поглиблення, розширення й розвитку [2].
4 етап. На наступному етапi технологiя передбачає проведення
iндивiдуальних заходiв (зокрема, застосування оздоровчих методик; а
в даному випадку — методик подолання алкогольного узалежнення).
Проте, оскiльки, як було з’ясовано i вiдзначалося ранiше, алкогольного узалежнення в учнiв шкiл (як i у студентiв) не було виявлено,
iндивiдуальнi заходи (а саме: застосування методик для подолання
алкогольного узалежнення) з даного питання не проводилися, i мали
iнше спрямування, а саме реалiзацiю рiзних аспектiв залучення молодi
до ЗСЖ: здорового харчування, загартовування, оптимiзацiї фiзичних
навантажень та iн. Проте, в разi необхiдностi, при наданнi iндивiдуальних консультацiй всiм охочим надавалися також консультацiї з рiзних
аспектiв дотримання тверезого способу життя.
Незважаючи на те, що алкогольного узалежнення в учнiв та студентiв виявлено не було, спостерiгалося не тiльки лояльне ставлення до
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вживання алкоголю, яке взагалi є розповсюдженим у нашому суспiльствi. У багатьох пiддослiдних виявлено пiдвищений iнтерес до алкоголю,
а в певної частини студентiв — вживання слабоалкогольних сумiшей,
пива передусiм, що можна розцiнити як початкову стадiю формування
узалежнення. Причому стаж такого нездорового захоплення у ряду
з них вже становив кiлька рокiв, що стало ще однiєю труднiстю при
реалiзацiї запланованих заходiв.
Крiм цього, слiд вiдзначити наступне. Методики подолання алкогольного узалежнення були освоєнi (соцiальними педагогами i соцiальними працiвниками, що були задiянi при впровадженнi даної технологiї)
ранiше, при виконаннi iнших фахових завдань. Iз усiх вiдомих були вiдiбранi як найефективнiшi та такi, що можуть бути застосованi
в наявних умовах: методика Г. Шичка [10], методика А. Карра [11] та
програма «12 крокiв» [12]. Хоча, як було вiдзначено, їхнє застосування
не передбачалося, при проведеннi запланованих заходiв учням та студентам надавалася ознайомча iнформацiя про рiзнi методи та способи
подолання алкогольного узалежнення.
5 етап. Далi здiйснено оцiнку результатiв апробацiї технологiї,
що передбачала аналiз даних спостереження (за дiяльнiстю учнiв та
студентiв у ходi їхнього залучення до ЗСЖ), а також опитування думки
учасникiв реалiзованих у ходi виконання запропонованої програми формування мотивiв про їхнi досягнення в сферi турботи про своє здоров’я;
пiдбиття пiдсумкiв шляхом проведення узагальнення i формулювання
висновкiв.
При проведеннi спостереження було помiчено, що в ходi дiяльностi
з виконання запропонованої програми стiйкi результати досягалися за
рахунок формування у задiяних осiб ряду вiдповiдних якостей особистостi. Передусiм, було помiчено формування стiйких iнтересiв до
проблеми здоров’я i турботи про нього. Це мало вияв у тому, що учнi
та студенти, задiянi в заходах, почали частiше i регулярнiше проявляти
зацiкавленiсть iнформацiєю з даної тематики: лiтературою, телепередачами — в яких розглядалися питання за даною тематикою, нерiдко
охоче обговорювали їх — тобто придiляли бiльше уваги i часу для
поглиблення власної обiзнаностi з даного предмету.
Поступово у багатьох з них сформувалися звички (а також актуалiзувалися в тих, у кого вони були сформованi ранiше) якi є необхiдними
для ЗСЖ: контролювати свою поведiнку, вести активний спосiб життя
i вiдпочинку, звертати увагу не лише на якiсть продуктiв, води, що вико-
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ристовується для приготування їжi, а також на вживання алкогольних
виробiв, приводи до цього, спожиту кiлькiсть, вплив на органiзм, психiку, наслiдки тощо. Учнi студенти на цьому етапi не тiльки починали
задумуватися над такими аспектами власного життя, якi ранiше вважали дрiб’язковими i тому не звертали на них увагу; а й вчилися
аналiзувати власну поведiнку у вiдповiдних життєвих ситуацiях.
Згодом, у результатi виконання даної дiяльностi у багатьох iз них
стала формуватися i проявлятися схильнiсть до занять нею. Це мало
свiй прояв у тому, що учнi та студенти регулярно здiйснювали види
дiяльностi, якi вимагали вiд них турботи про власне здоров’я: вживали лише здорову їжу, звикали контролювати свою поведiнку, зокрема,
вiдмовлялися вiд вживання алкоголю, виробляли кориснi навички поведiнки у вiдповiдних ситуацiях i т. п. На iнших найбiльший вплив мав
особистий приклад тих, хто ранiше свiдомо залучився до здорового та
тверезого способу життя.
Далi в процесi реалiзацiї технологiї i залучення до ЗСЖ у старшокласникiв та студентiв, задiяних в заходах, почали формуватися
певнi переконання. Вони вже не тiльки не намагалися спростувати або
поставити пiд сумнiв тi чи iншi твердження, якi висував та доводив
викладач, але i самi висловлювали подiбнi положення, знаходили новi
й новi докази на їхню користь, використовуючи при цьому самостiйно
здобуту iнформацiю.
Нарештi, у тих, хто був задiяний у запропонованих заходах, дедалi
чiткiше став проявлятися вiдповiдний, т. з. валеологiчний, свiтогляд.
Вiн мав вияв у тому, що при пошуку пiдходiв до вирiшення повсякденних завдань вони виходили з позицiй збереження i змiцнення свого
здоров’я, у т. ч. за рахунок вiдмови вiд вживання алкоголю. У них
змiнювалися життєвi цiнностi, прiоритети, — це було пов’язано з тим,
що належне мiсце в цiй системi зайняла турбота про власне здоров’я.
Наявнiсть стiйких результатiв, зафiксованих за допомогою спостереження, було пiдтверджено пiд час опитування учасникiв реалiзованої
в ходi апробацiї технологiї програми, методом анкетування; в разi необхiдностi окремi нюанси було уточнено пiд час бесiд з ними. Загалом,
в процесi проведених заходiв здiйснювалося формування необхiдних
мотивiв, iнтересiв, схильностей, звичок, знань i навичок, а загалом установки на тверезий спосiб життя. Тобто, можна стверджувати, що дана
технологiя дозволяє задати певний напрямок педагогiчному процесу
формування особистостi учнiв та студентiв.
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6 етап. На завершальному етапi впровадження технологiї передбачено здiйснити опрацювання одержаних даних i сформулювати
остаточнi висновки, а також розробити рекомендацiї з її застосування тощо. В разi потреби передбачалося також внести певнi змiни.
Оскiльки цю роботу ще не завершено, остаточнi результати виконаної практично-дослiдної роботи з впровадження даної технологiї, як
i оцiнка її ефективностi буде опублiковано пiзнiше, пiсля виконання
намiченого.
4. Висновки
Проведена робота дає пiдстави зробити наступнi висновки:
1. Залучення пiдлiткiв i молодi до здорового, тверезого способу
життя може бути здiйснено в результатi реалiзацiї спецiальної технологiї, що передбачає проходження ними певних етапiв формування
необхiдних компонентiв їх особистостi та спрямована на досягнення
бажаного стiйкого позитивного результату.
2. Розроблена та апробована технологiя залучення пiдлiткiв та молодi до здорового, у т. ч. тверезого способу життя може бути реалiзована
в ходi спецiальних заходiв з учнями старших класiв загальноосвiтнiх
шкiл та студентами, спрямованих на надання їм необхiдних теоретичних
знань i формування необхiдних практичних навичок.
3. Формування необхiдних мотивiв, а також їх змiцнення стає можливим у процесi їхньої реалiзацiї на практицi, здобуття та примноження
позитивних результатiв, а також необхiдного для цього позитивного
власного життєвого досвiду; саме вiдповiднi мотиви дають поштовх для
подальшої самостiйної активностi особистостi в даному напрямку.
4. Залучення пiдлiткiв та молодi до здорового, тверезого способу
життя продовжується в ходi подальшої практичної дiяльностi, в результатi якої у них формуються необхiднi для цього якостi особистостi: вiдповiднi iнтереси, схильностi, переконання, звички, а також
формується валеологiчний свiтогляд, якi реалiзуються в повсякденнiй
активностi.
Впровадження даної технологiї на державному рiвнi, її реалiзацiя
у широких масштабах передбачає надання певного напрямку всьому
процесу виховання молодi, що дозволить утвердити здоровий i тверезий
спосiб життя в нашому суспiльствi.
Результати даної роботи передбачено використати — як окремий
роздiл — при укладаннi спецкурсу «Основи здорового способу жит-
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тя», який планується створити i запропонувати як учням старших
класiв загальноосвiтнiх шкiл, так i студентам всiх спецiальностей як
факультатив. Передбачено також запропонувати вiдповiдну програму
для впровадження розробленої технологiї у широких масштабах, на
загальнодержавному рiвнi, передусiм у закладах системи освiти.
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