
96

ЗАСОБИ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ У СТУДЕНТСЬКОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ
Ляпін В.П., Яковлєва К.В., Мамаєва О.В.

Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля26

Анотація. У статті розглядається необхідність проведення 
первинної профілактики серед студентської молоді, особливості 
первинної профілактики у колі  молоді, роль куратора під час 
кураторських годин, присвячених формуванню навичок здо-
рового способу життя. Пропонується систематично друкувати 
методичні матеріали для організаторів виховної роботи. Єдиною 
умовою успішності обраного шляху може бути тільки ентузіазм, 
відданість,  гуманність та впевненість тих людей, хто працює в 
обраному напрямку. 
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Аннотация. Ляпин В. П., Яковлева Е. В., Мамаева Е. В. Сред-
ства первичной профилактики негативных явлений в студен-
ческой среде. В статье рассматривается необходимость первич-
ной профилактики среди студенческой молодёжи, особенности 
первичной профилактики в кругу молодёжи, роль куратора во 
время кураторских часов, посвящённых формированию навыков 
здорового образа жизни. Предлагается систематически печатать 
методические материалы для организаторов воспитательной ра-
боты. Основным условием успешности избранного пути может 
быть только энтузиазм, преданность,  гуманность и уверенность 
работающих в избранном направлении людей.
Ключевые слова: первичная профилактика, молодёжь, здоро-
вый образ жизни, социально-психологические тренинги.
Annotation. Lyapin V. P., Yakovleva K. V., Mamayeva O. V. 
Means of primary preventive maintenance of the negative phe-
nomena in the student's environment. The article deals with the 
problem of necessity of primary preventive maintenance among 
youth, features of primary preventive maintenance between young 
people, a role of the curator is considered during the curator’s hours 
devoted to formation of skills of a healthy way of life. It is offered 
to type systematically methodical stuffs for organizers of educational 
work. A main condition of success of the elected path can be only 
enthusiasm, fi delity, humanity and reliance of people working in an 
elected direction.
Keywords: primary preventive maintenance, youth, a healthy way of 
life, socially-psychological trainings.

Вступ. 
З кожним роком зростає кількість кризових 

явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Вони 
тісно пов’язані не тільки з політичною, соціально-
економічною ситуаціями та нестабільністю в сус-
пільстві, а й з умовами виховання та побутовим 
неблагополуччям у сім’ях, недоліками в організації 
навчально-виховного процесу в закладах освіти, 
негативним впливом на молодь антигромадських 
елементів тощо. Недостатня увага приділяється ор-
ганізації дозвілля дітей і підлітків, вихованню у них 
поваги до закону і загальноприйнятих правил по-
ведінки у суспільстві, формуванню основ здорового 
способу життя. Просвітницька робота серед молоді 
щодо здорового способу життя у наш час є не дуже 
ефективною. Більшість студентів і учнів старших 
класів (від 80 до 97%) не мають достатніх знань із 
таких гострих проблем, як запобігання наркоманії, 
алкоголізму, СНІДу тощо [1, 11]. Знання про шля-
хи збереження й зміцнення здоров'я в навчальних 
закладах України реалізуються здебільшого фор-
мально, епізодично, без урахування об’єктивних 
тенденцій у молодіжному середовищі (погіршення 
життєвих умов, послаблення мотивації до здоро-
вого способу життя, низький рівень превентивних 
знань, навичок, вмінь і т.д.) [3]. Профілактичні про-
грами спрямовані на попередження  зловживання 
наркотиками та токсикантами не отримали розпо-
всюдження в нашій країні [7].

Між тим, інформованість населення з цьо-
го питання знаходиться у нас у зародковому стані. 
Вчасна профілактика, особливо з “групами ризику”, 
ведеться неефективно.  ВІЛ - інфіковані та хворі на 
СНІД потерпають ще й від байдужого та зневажли-
вого ставлення до них суспільства. 

Проблему  пандемії ВІЛ/СНІД можна вирі-
шити тільки комплексно, приймаючи до уваги не 
лише медичні, а й соціальні, психологічні та право-
ві аспекти, що підтверджує досвід країн Заходу. 

Лібералізація статевої моралі в суспільстві, 
“еротизація” свідомості й поведінки підлітків через 
засоби масової інформації, рекламу обумовлюють 
прискорення початку статевого життя молоді, що 
в свою чергу є фактором ризику частоти захворю-
вань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІ-
Ду та небажаної вагітності.

Робота виконана за планом НДР Східноукра-
їнського національного університету імені Володи-
мира Даля.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
З метою запобігання розповсюдженню хворо-

би в молодіжному середовищі, а саме для посилен-
ня превентивних заходів у студентському колі про-
понуємо ввести за необхідне під час кураторської 
роботи години здоров’я. Загальновідомо, постійна 
та запланована кураторська робота дає великі мож-
ливості у формуванні особистості студента та спри-
яє тіснішому та відвертішому контакту студентів 
із своїм куратором, що може перешкодити форму-
ванню негативних звичок. Також  власний приклад 
викладача-куратора, який систематично бачиться 
зі своєю групою під час загальноінститутських, 
факультетських та виховних заходів може бути 
кращою запорукою переваг здорового життя, ніж 
лекційна робота на цю ж тему. Але крім постійного 
контакту куратора з групою, індивідуального кон-
такту з кожним студентом та, в міру необхідності, із 
родинами деяких студентів, повинна передбачатися 
індивідуальним планом куратора на навчальний рік 
також лекційна робота з розроблених тем. Охоче бе-
руть участь та пропонують широкі можливості для 
реалізації різноманітних задумів Луганський облас-
ний центр соціальних служб для молоді (ЛОЦССМ) 
на чолі з Єрьоменко І.В.[6]. За бажанням студентів 
можлива волонтерська робота в різних напрямках, 
навчання та тимчасова робота у літній період. Та-
кож Центром організовуються та проводяться виїз-
ні лекції та зустрічі. У тісному контакті  працюють 
лікарі Центру із профілактики та боротьби зі СНІД 
(головний лікар Чхетіані Р.Б.), лікарі-гінекологи та 
психолог Центру планування сім’ї та репродукції 
людини (завідуюча Романенко І.Ю.), наркологи та 
психологи Луганського обласного наркологічного 
диспансеру (головний лікар Овчаренко М.О.). 

Аналізуючи зарубіжний досвід, не можна 
пропустити великий вплив на формування здорової 
особистості тижнів здоров’я, коли факультетами 
організовуються та проводяться години здоров’я, 
виставки малюнків із заохочувальними призами, 
спортивні змагання під егідою здоров’я, поїзд-
ки на природу. 26 вересня 2003 року у СНУ ім. В. 
Даля було створено первинний осередок Червоного 
Хреста  (голова – Яковлєва К.В.), у план роботи яко-
го внесені заходи з профілактики негативних явищ 
у студентському середовищі [15].

В сучасній практиці соціально-педагогічної 
роботи розрізняють первинну та вторинну профі-
лактику.

Первинна профілактика здебільшого носить 
інформаційний характер і спрямована на формуван-
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ня в особистості неприйняття та категоричну від-
мову асоціальних стандартів поведінки та негатив-
них звичок.

Форми первинної профілактики:
бесіди,- 
дискусії,- 
лекції,- 
усні журнали,- 
відеолекторії,- 
тематичні акції, - 
зустрічі з працівниками органів охорони - 
здоров’я, правоохоронних органів, громад-
ських організацій,
тематичні дні, - 
соціальна реклама,- 
індивідуальні та групові юридичні, психоло-- 
гічні, медичні консультації,
фестивалі,- 
конкурси,- 
вуличні ігротеки,- 
концерти,- 
тематичні дискотеки,- 
шоу-програми,- 
тренінги комунікативності, особового зростан-- 
ня, успішності,
ігри-випробування “Екстрім”, “Котигорошко” - 
та інші,
практичні заняття з проблем профілактики не-- 
гативних явищ,
мобільний консультативний пункт.- 
Вторинна профілактика має за мету обмежен-

ня поширення окремих негативних явищ, що мають 
місце в суспільстві, тому соціально-педагогічна 
робота в межах вторинної профілактики зосеред-
жується в різноманітних осередках допомоги осо-
бистості.

Форми вторинної профілактики:
курс соціотерапії “12 кроків”;- 
організація та патронування груп “Ал-Анон”;- 
спеціальна лінія “Телефону довіри”;- 
анонімні кабінети тестування на ВІЛ та - 
ЗПСШ;
консультпункти для батьків, діти яких ВІЛ-- 
інфіковані чи наркозалежні;
соціально-психологічні тренінги;- 
центри ресоціалізації наркозалежної молоді.- 
Висновки. 
Враховуючи вищезазначене, для поперед-

ження небезпечної поведінки в студентському се-
редовищі далі пропонуємо систематично друкувати 
методичні матеріали для організаторів виховної ро-
боти (для надання ними допомоги студентам, шко-
лярам, які схильні до незваженої статевої поведін-
ки, експериментують з наркотиками або вживають 
наркотичні речовини, зокрема ін’єкційно). В першу 
чергу:

методики формування статевої поведінки на • 
моральних та духовних засадах;
специфіку роботи з батьками, які мають дітей, • 
що схильні до раннього сексу та вживання нар-
котиків;

нові технології профілактики ВІЛ-інфекції та • 
вензахворювань;
психолого-педагогічні характеристики дітей та • 
підлітків, схильних до ранніх статевих стосун-
ків та експериментів у цій сфері;
психолого-педагогічні характеристики дітей та • 
підлітків, які експериментують з наркотиками 
або вживають наркотики;
особливості профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу • 
у школярів та студентів, які вживають наркоти-
ки або схильні до незваженої сексуальної по-
ведінки [17].
Проведені нами навчальні семінари педаго-

гів, шкільних керівників з основ профілактичної 
роботи, надання їм адекватної інформації про нар-
кологічні захворювання, навчання  їх конкретним 
психотехнічним та психотерапевтичним прийомам 
(ролеві ігри, тренінги, психодрама, дискусійна бесі-
да, робота з батьками, організація тижнів здорового  
способу життя, конкурсів стінгазет та ін.), способам 
формування системи альтернативних шкідливим 
звичкам захоплень, дозволяє уже в найближчому 
майбутньому відгородити наступне покоління на-
шої країни від  епідемії екодевіантної поведінки.    

З власного досвіду, можливості на організа-
цію та проведення повноцінної та ефективної ро-
боти необмежені, але єдиною умовою успішності 
обраного шляху може бути тільки ентузіазм, від-
даність,  гуманність та впевненість тих людей, хто 
працює в обраному напрямку. 

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем первин-
ної профілактики негативних явищ у студентському 
середовищі.
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