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Актуальність теми дослідження. Проблеми шкільного й родинного 

виховання, недостатній рівень профілактики негативних виявів у поведінці 
підлітків, цікавість, допитливість, пошук нових відчуттів у поєднанні з від-
сутністю критичного ставлення до наркотиків, несформованістю здорового 
способу життя призводять до збільшення кількості учнів, які курять, вжи-
вають алкоголь, наркотичні речовини. 

Наркоманія поступово стає стилем життя підлітків, молоді, завдаючи 
шкоди близьким, оточуючим наркоманів, суспільству в цілому. На тлі 
підліткової наркоманії відбувається зростання злочинності, підвищується 
ризик зараження на різні інфекційні хвороби, у тому числі СНІД. Уживан-
ня наркотиків практично несумісне з якісним навчанням, із трудовою 
діяльністю, призводить до деформації особистості, зниження загального 
інтелектуального потенціалу, поглиблює демографічну кризу в державі. 

Зростаюча соціальна значущість проблеми підліткової наркоманії 
переконує в необхідності наукового обґрунтування педагогічних умов, що 
сприяють підвищенню ефективності профілактики цієї небезпечної хворо-
би, визначенню змісту, форм і методів запобігання вживанню підлітками 
наркотичних речовин у системі загальноосвітньої школи. 

Розгляд проблеми профілактики наркоманії серед підлітків у вихов-
ному процесі загальноосвітньої школи дає можливість виявити ряд супер-
ечностей, основними з яких можна вважати необхідність виховання учнів 
як особистостей, їх захист, допомогу і недостатню розробленість 
педагогічних методик, які б ураховували особливості сучасного виховного 
процесу, динаміку розвитку особистості учня й консерватизм форм і 
методів впливу на нього, потенційні можливості педагогів і батьків щодо 
реалізації профілактичних завдань та їхню неспроможність здійснювати 
позитивний виховний вплив на учнів. Залишається недостатньо вивченою 
специфіка підліткової наркоманії. Відсутнє наукове обґрунтування 
педагогічних умов профілактики наркоманії у виховному процесі 
загальноосвітньої школи.  

Мета дослідження – з’ясувати стан розробленості проблеми в педа-
гогічній теорії та практиці, виокремити й проаналізувати умови та напрями 
профілактики наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноос-



вітньої школи.  
Як позитивне явище відзначаємо: цілий ряд сучасних українських 

дослідників звертається до питань профілактики шкідливих звичок 
(А. Турчак), формування несприйнятливості до вживання наркогенних ре-
човин (М. Окаринський, О. Пилипенко), попередження правопорушень 
(М. Фіцула), наркогенних звичок (В. Оржеховська), наркоманії та алкого-
лізму (Н. Максимова).  

Принциповим, на думку науковців є дотримання таких умов профі-
лактичної роботи як: 

− подолання моральної деформації особистості в діяльності за умо-
ви активності школяра як суб’єкта у вирішенні життєвих завдань; 

− поняття «активність» пов’язується із процесом удосконалення 
особистості, здатності її до самовизначення, самоорганізації, само 
реабілітації; 

− активність особистості включає різні види діяльності суб’єкта, в 
яких формуються реальні взаємостосунки учня, здійснюється мо-
ральний вибір зразка поведінки; 

− забезпечення активності школяра у вирішенні завдань пізнання, 
спілкування й праці; 

− основа гуманізації шкільного середовища виховання, педагогічної 
профілактики [ 1, 105 ]. 

Колектив учених під керівництвом Є. Мартинчика основними на-
прямами профілактики наркоманії вважає: 

− антинаркотичне виховання; 
− постійне вивчення наркоманійної, токсикоманійної ситуації у ко-
лективах, за місцем проживання, в зонах масового відпочинку, 
неформальних групах, об’єднаннях; 

− ліквідацію умов, що сприяють розповсюдженню немедичного 
вживання лікарських та інших токсичних речовин, знищення 
джерел їх здобуття; 

− виявлення наркоманів і токсикоманів, всього патологічного мік-
росоціального середовища, в якому вони перебувають, викорис-
товують наркотики, біологічне й соціальне її оздоровлення; 

− прийняття юридичних заходів до порушників антинаркотичного 
законодавства.[1,23 ]. 

Профілактика наркоманії серед підлітків є актуальною проблемою 
сучасної теорії і практики виховання. Аналіз педагогічної, психологічної, 
соціологічної літератури та сучасного стану виховання дав можливість ви-
значити детермінанти деструктивної поведінки підлітків у сучасних умо-
вах як соціально-педагогічного явища.  
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