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 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-

ДІЄВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТІВ 
Статтю присвячено особливостям використання  психолого-педагогічних засобів для здійснення най-

більш ефективних кроків формування у студентів позитивно-дієвого ставлення до власного здоров’я. Метою 

роботи було здійснення теоретичного аналізу основних психолого-педагогічних засобів профілактики й корек-

ції адиктивної поведінки студентів. Застосовувався комплекс теоретичних (рефлексивний аналіз та узагаль-

нення  наукової  літератури)  й  емпіричних (інструментарії  математичної статистики)   методів, вибір  та   
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поєднання яких зумовлені метою й завданнями дослідження. Важливою психолого-педагогічною умовою профі-

лактики адиктивної поведінки студентів є здійснення профілактичного моніторингу, тобто відстеження по-

казників можливих умов та факторів тютюногенного, алкогенного ризику, що передбачає створення відповід-

ного наукового підґрунтя. Необхідною умовою у вирішенні проблем сформованості інтересу до власного до 

здоров’я у системі ставлень світосприйняття студентів є формування мотиваційного компонента, позитив-

ного відношення до навчальної діяльності та психологічного благополуччя. Особливого значення у ракурсі озна-

ченої проблематики набуває психологічний тренінг як засіб перепрограмування моделі управління поведінкою 

та діяльністю, що вже існує в людини, в цьому разі у підлітків та людей юнацького віку. У програмі тренінгу 

застосована модель покрокової зміни адиктивної поведінки. Формами соціально-психологічної допомоги в ро-

боті зі студенством є профілактика й корекція когнітивних розладів із використанням вправ та ігор, що за-

сновані на сполученні когнітивних і сугестивних компонентів, корекція емоційно-особистісних порушень тощо. 

Недостатньо дослідженими залишаються можливості корекції адиктивної поведінки студентів в період нав-

чання в закладах вищої освіти засобами психологічного тренінгу інтегративного типу. Тому практичне зна-

чення саме цього комплексу психотерапевтичних технік розширює уявлення про шляхи корекції адикцій у юна-

цтва через застосування психологічних засобів розвитку позитивно-дієвого ставлення до здоров’я в системі 

базових відношень особистості. 

 Ключові слова: юнацький вік, студенти, профілактика, корекція, адиктивна поведінка, психологічний 

тренінг. 

 
Вступ 
Позитивне, ціннісне ставлення до здоров’я пе-

редбачає усвідомлення особистістю того, що саме 

здоровий стан організму є найважливішою цінністю 

для людини. Ставлення до власного здоров’я є одним 

з основних елементів поведінки самозбереження лю-

дини. Разом із тим, незважаючи на значну профілак-

тичну, санітарно-освітню роботу, яка проводиться у 

суспільстві, частина студентської молоді легковажно 

ставиться до власного здоров’я, що знаходить свої 

прояви у  зловживанні алкоголем і тютюном.  

Особливо важливим є ставлення до свого здо-

ров`я  молоді в студентський період. Саме цей вік 

сенситивний для утворення життєвих пріоритетів як 

стійких якостей особистості, що сприяє становленню 

світогляду юнаків і дівчат, їхньому відношенню до 

свого здоров’я (Кононова, 2007; Сасько, 2010; Сергє-

єва, 2010). Важливою психолого-педагогічною умо-

вою профілактики адиктивної поведінки студентів є 

здійснення профілактичного моніторингу, тобто відс-

теження показників можливих умов та факторів тю-

тюногенного, алкогенного ризику, що передбачає 

створення відповідного наукового підґрунтя. У ході 

емпіричних досліджень важливим, з цієї точки зору, є 

визначення особливостей взаємозв’язку відношення 

до здоров’я та інших провідних ставлень особистості 

студентського віку,  а саме, ставлення до навчання та 

до себе.  

Ставлення до здоров'я постає одним з основних 

елементів поведінки з самозбереження людини і являє 

собою систему індивідуальних, вибіркових зв'язків 

особистості з різними явищами навколишньої дійсно-

сті, що сприяють або, навпаки, загрожують здоров'ю 

людей, а також визначають оцінку суб’єктом життєді-

яльності свого фізичного та психічного стану. Серед 

багатьох ефективних методів формування позитивно-

дієвого ставлення до здоров’я, метод тренінгу дозво-

ляє вдало вирішувати завдання, пов'язані з розвитком 

навичок самоконтролю і самопізнання, активізацією 

творчого потенціалу, профілактики адиктивної пове-

дінки. Зазначені аспекти актуальні саме в юнацькому 

віці (Мілашина, 2010). Але недостатньо досліджени-

ми залишаються можливості корекції адитивної пове-

дінки студентів в період навчання в закладах вищої 

освіти засобами психологічного тренінгу інтегратив-

ного типу. Тому практичне значення саме цього ком-

плексу психотерапевтичних технік розширює уявлен-

ня про шляхи корекції адикцій у юнацтва через засто-

сування психологічних засобів розвитку позитивно-

дієвого ставлення до здоров’я в системі базових від-

ношень особистості. 

Мета статті полягає у визначенні основних пси-

холого-педагогічних засобів профілактики й корекції 

адиктивної поведінки студентів та формування пози-

тивно-дієвого ставлення до власного здоров’я. 

Завдання статті: теоретично обґрунтувати пси-

холого-педагогічні  засоби формування у студентів 

позитивно-дієвого ставлення до власного здоров’я; 

визначити основні напрями психологічної профілак-

тики адиктивної поведінки студентів.  

Методи дослідження 

У роботі застосовувався комплекс теоретичних 

та емпіричних методів, вибір і поєднання яких зумов-

лені предметом, метою й завданнями дослідження. 

Під час реалізації розробленої розвивально-

корекційної програми й визначення її ефективності, 

використовувались методи математичної статистики 

(однофакторний дисперсійний аналіз, факторний ана-

ліз, t-критерій Стьюдента для непов’язаних і залеж-

них вибірок). Для проведення дослідження була сфор-

мована вибірка, яка склала 160 респондентів, з них 60 

осіб чоловічої та 100 осіб жіночої статі. Вік досліджу-

ваних – 18-21 рік. 

Першим кроком з умов психологічної профілак-

тики адиктивної поведінки студентів є здійснення 

профілактичного моніторингу, тобто відстеження фа-

кторів тютюногенного, алкогенного ризику, що пе-

редбачає створення відповідного наукового підґрунтя 

для визначення відмінностей у показниках ставлення 

до здоров’я між контрольною групою юнаків та юна-

ків з узалежненою поведінкою. Визначені в ході кон-

статувального дослідження особливості ставлення до 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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здоров’я в системі базових відношень юнаків з узале-

жненою поведінкою були враховані при розробці роз-

вивально-корекційної програми. 

Наступним кроком було проведення емпіричного 

вивчення особливостей взаємозв’язку ставлення до 

здоров’я, до навчання, до себе у групах студентів з 

алкогольною й тютюновою залежністю у порівнянні 

зі студентами контрольної групи. Це здійснено за до-

помогою батареї взаємодоповнюючих методик: «Ме-

тодика вивчення мотивації навчання у вузі» Т. Ільїної, 

«Тест-опитувальник задоволеності навчальною діяль-

ністю» Л. Міщенко, «Індекс ставлення до здоров’я» 

С. Дерябо, В. Ясвіна, «Опитувальник життєвого сти-

лю та рівня здоров’я» Р. Страуба в адаптації 

Г. Залевського, методика «Рівень суб’єктивного конт-

ролю» Дж. Роттера у модифікації Є. Бажина, 

Є. Голинкіної, О. Еткінда, «Методика дослідження 

ставлення до себе» С. Пантілєєва, «Шкала базових 

переконань» Р. Янов-Бульман, «Тест профілю став-

лень» Р. Борнштейн у адаптації О. Макушиної, екс-

прес-опитувальник «Індекс толерантності» 

(Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаєв, Л. Шайге-

рова). 

Учасники дослідження були запрошені до участі 

в корекційно-розвивальній програмі. Така робота 

спрямована на формування позитивно-дієвого став-

лення до здоров’я, містила, крім суто «здо-

ров’язберігаючого» («Оптимізація ставлення до здо-

ров’я»), «особистісні» блоки («Оптимізація самостав-

лення», «Оптимізація ставлення до іншого», «Оптимі-

зація ставлення до навчальної діяльності»). Метою 

блоку «Оптимізація самоставлення» постало спри-

яння виробленню оптимального, адекватного відно-

шення студента, мета блоку «Оптимізація ставлення 

до іншого» полягає у сприянні виробленню позитив-

ного, адекватного відношення до інших, а метою бло-

ку «Оптимізація ставлення до навчальної діяльності»  

– сприяння виробленню у студентів юнацького віку 

позитивного відношення до навчальної діяльності з 

основою на розвитк внутрішньої мотивації навчання 

як основи конструктивного ставлення до здоров’я.  

Результати  

За умов використання системного впливу психо-

лого-педагогічних засобів можливе здійснення най-

більш дієвих кроків формування у юнацтва позитив-

ного ставлення до власного здоров’я. У ході емпірич-

них досліджень було визначено взаємозв’язок став-

лення до здоров’я та інших провідних  відношень 

особистості студентського віку, а саме, ставлення до 

навчання та до себе. Зауважимо, що необхідною умо-

вою у вирішенні проблем сформованості інтересу до 

власного до здоров’я у системі ставлень світосприй-

няття студентів є формування мотиваційного компо-

нента, позитивного відношення до навчальної діяль-

ності та психологічного благополуччя. Слід зазначи-

ти, що у студентів сучасності практично відсутні  мо-

рально-психологічні установи, котрі впливають на 

подальше усвідомлення цінностей індивідуального 

здоров'я. З іншого боку, притаманний молоді від при-

роди високий темп життя, оптимізм, відсутність жит-

тєвого досвіду тощо сприяють формуванню легкова-

жного ставлення до власного здоров'я. 

Серед психолого-педагогічних методів і форм у 

роботі зі студентами використано низку найбільш 

ефективних засобів. Так до них відносяться: ділова 

гра – метод імітації ситуацій, моделює професійну чи 

іншу діяльність шляхом гри, в якій беруть участь різні 

суб'єкти, наділені різною інформацією, рольовими 

функціями і діють за заданими правилами (Посохова, 

2006). Психологічне консультування – спеціальна 

діяльність з надання допомоги в проблемних ситуаці-

ях. Його суть полягає в спеціальній організації проце-

су спілкування, що допомагає людині актуалізувати 

його резервні та ресурсні можливості, що забезпечу-

ють успішний пошук можливостей виходу з проблем-

ної ситуації. Метод бесіди – один із засобів  педагогі-

ки і психології, який передбачає отримання інформа-

ції про досліджуваного на основі вербальної комуні-

кації як від самої особистості, членів  колективу, гру-

пи, так і від оточуючих їх людей. Метод аналізу про-

блемних ситуацій виступає як важливий компонент 

будь-якої когнітивної діяльності і відіграє значну 

роль для розвитку інтелекту людини. Адже процес 

мислення зароджується саме на основі проблемної 

ситуації і якісно змінюється під впливом активної 

взаємодії суб'єкта з пізнавальним об'єктом на різних 

етапах розв'язання життєво необхідних задач. 

Метод групової тематичної дискусії часто прий-

має гострий характер (коли заявлена проблема стосу-

ється життєвих принципів і особистих переживань 

учасників), і сторони не досягають одностайності. 

Але така дискусія може спонукати людину замисли-

тися, змінити або переглянути свої установки. У ро-

льових іграх учасникам надається можливість: пока-

зати існуючі стереотипи реагування в тих чи інших 

ситуаціях; розробити та використовувати нові страте-

гії поведінки; відпрацювати, пережити, свої внутрішні 

побоювання і проблеми. 

Безсумнівно, ці методи роботи зі студентами 

можуть реалізовуватися як самостійні. Але останнім 

часом все більшої актуальності набуває така форма 

роботи з юнацтвом як соціально-психологічний тре-

нінг, який може в собі об'єднувати вищеперелічені 

форми і методи роботи. І в цьому випадку перерахо-

вані методи стають техніками при проведенні тренін-

гу (Петровская, 1982). Корекційна робота в цьому 

напрямку передбачає розвиток рефлексії, тобто само-

пізнання внутрішніх психічних станів, формування 

позитивно-дієвого ставлення до здоров’я, підвищення 

самооцінки, активізації самоприйняття, самоцінності 

особистості. В основу розробки програми «Тренінг 

модифікації поведінки. Корекція адиктивної поведін-

ки» було покладено розуміння психологічного тренін-

гу як засобу перепрограмування моделі управління 

поведінкою та діяльністю, що вже існує у людини, у 

цьому разі у підлітків та людей юнацького віку; як 

активного навчання за допомогою придбання й осми-

слення життєвого досвіду, модельованого в міжосо-

бистісній взаємодії (Анн, 2007; Грецов, 2007). 

 Під адиктивною поведінкою розуміється один із 

типів девіантної поведінки. Даний термін вказує не на  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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хворобу, а лише на порушення поведінки, якому при-

таманне прагнення дистанціюватися від реальності 

шляхом штучної зміни психічного стану завдяки при-

йому різноманітних психоактивних речовин чи пос-

тійній фіксації уваги на певних видах діяльності з 

метою розвитку та підтримки інтенсивних емоцій. 

Базовою характеристикою адиктивної поведінки осо-

бистості може бути негативна пристрасть, що передує 

формуванню залежності (Личко, 1991; Посохова, 

2006; Сасько, 2010; Сергєєва, 2010). Різні види залеж-

ностей є виявленням регресивних і дезадаптивних 

форм поведінки, яка пов’язана з утратою суб’єктом 

власної тотожності, ригідністю, стереотипністю мис-

лення, дій, відсутністю креативності та  слабким роз-

витком соціально-перцептивного інтелекту (Кононо-

ва,  2009).  

Метою тренінгу для студентства «Тренінг моди-

фікації поведінки. Корекція адиктивної поведінки» є 

озброєння студентів альтернативними (соціально-

прийнятними) засобами задоволення власних потреб і 

взаємодії з навколишніми. У ході тренінгу вирішува-

лись наступні задачі: усвідомлення власних потреб; 

врегулювання негативних емоцій і навчання прийо-

мам адекватного балансу свого емоційного стану; 

формування адекватної самооцінки; навчання спосо-

бам цілеспрямованої поведінки, внутрішнього само-

контролю і стримування негативних імпульсів потягу 

до тютюну, алкоголю, наркотиків тощо; формування 

позитивної моральної позиції, життєвих перспектив і 

планування майбутнього.  

Основні завдання ведучого в роботі зі студента-

ми такі: спонукання до прояву ставлень, емоційних 

реакцій, до їх обговорення, аналізу, а також аналізу 

запропонованих тем; створення в групі умов для пов-

ного розкриття перед учасниками своїх проблем і 

емоцій в атмосфері взаємного прийняття, безпеки, 

підтримки і захисту. Засоби впливу, що використову-

ються ведучим можна умовно розділити на два види: 

вербальні та невербальні. До вербальним належать 

такі засоби впливу: 1) структурування ходу занять. 

Маються на увазі всі висловлювання, які визначають 

хід заняття. Наприклад, «тема сьогоднішньої нашої 

розмови така…». Висловлювання повинні бути спря-

мовані на обмеження непродуктивної активності гру-

пи; 2) збір інформації; 3) переконання, які здійсню-

ються безпосередньо або опосередковано; 4) надання 

інформації; 5) постановка завдань, які повинні вико-

нувати юнаки. До невербальних засобів належать: 

міміка, жестикуляція, інтонація, проксеміка. Ком-

плексний підхід з урахуванням фундаментальних 

психологічних і педагогічних положень дозволяє ви-

користати можливості сполученого  впливу на особи-

стість студента з метою психопрофілактики й корекції 

девіантних форм поведінки, розвитку в них життєво 

важливих якостей, оптимізації емоційно-вольової 

сфери (Сергєєва, 2010). 

Техніки, використані у тренінгу, в основному 

спрямовані на навчання використанню прямої відмо-

ви від небажаної адиктивної поведінки; навчання 

конструктивній оцінці соціальних ситуацій; підкріп-

лення гальмування адиктивних стереотипів поведін-

ки; непідкріплення адиктивної поведінки і формуван-

ня більш адаптивних поведінкових патернів; поси-

лення і розширення продуктивних поведінкових реа-

кцій; мінімізацію тривожності. У програмі тренінгу 

застосована модель покрокової зміни адиктивної по-

ведінки. Формами соціально-психологічної допомоги 

в роботі зі студенством є профілактика й корекція 

когнітивних розладів із використанням вправ та ігор, 

що засновані на сполученні когнітивних і сугестивних 

компонентів, корекція емоційно-особистісних пору-

шень тощо. 

Результати контрольного дослідження одразу  

після реалізації тренінгової програми засвідчили зро-

стання показників емоційного, пізнавального, практи-

чного компонентів ставлення до здоров’я у студентів 

експериментальної групи з тютюновим узалежненням 

(табл. 1), а також емоційного і пізнавального компо-

нентів у представників експериментальної групи з 

алкогольною узалежненою поведінкою (табл. 2). Крім 

того порівняння результатів контрольного і констату-

вального зрізів засвідчило статистично значуще зрос-

тання в юнаків експериментальної групи з тютюно-

вим узалежненням показників фізичного здоров’я 

(t=4,24, p<0,001), запобігання вживання алкоголю й 

тютюну (t=2,15, p<0,05), превентивних оздоровчих 

практик (t=3,31, p<0,01), психологічного (t=2,25, 

p<0,05), духовного (t=2,49, p<0,05), соціального 

(t=3,19, p<0,01) здоров’я, інтернальності в області 

здоров’я (t=2,24, p<0,05). 

 
Таблиця 1 

Показники компонентів ставлення до здоров’я юнаків із тютюновим узалежненням експериментальної 

групи (констатувальний і контрольний зрізи) 

Компоненти  

 

Значення показників t p 

констатувальний контрольний 

Емоційний 5,21±1,03 6,61±0,87 4,023 0,001 

Пізнавальний 6,05±1,43 5,03±1,21 2,290 0,05 

Практичний 6,47±1,35 7,54±1,19 2,292 0,05 

Вчинковий 4,58±1,02 5,08±1,12 1,308 – 
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В юнаків експериментальної групи з алкоголь-

ною адиктивною поведінкою зросли показники фізич-

ного здоров’я (t=2,52, p<0,05), запобігання вживання 

алкоголю й тютюну (t=2,33, p<0,05), психологічного 

(t=2,78, p<0,01) і соціального (t=2,51, p<0,05) здо-

ров’я. 

 

Таблиця 2 
Показники компонентів ставлення до здоров’я юнаків з алкогольною узалежненою поведінкою експериме-

нтальної групи (констатувальний і контрольний зрізи) 

Компоненти  

 

Значення показників t p 

констатувальний контрольний 

Емоційний 5,05±0,97 6,37±1,09 3,903 0,001 

Пізнавальний 5,59±0,12 6,42±1,06 2,044 0,05 

Практичний 5,81±1,33 6,68±1,78 1,725 – 

Вчинковий 5,09±0,92 5,81±1,32 1,981 – 

 
Порівняння результатів студентів експеримента-

льної групи із тютюновим узалежненням за тестом 

К. Фагестрома, отриманих до реалізації програми та 

через 2 місяці після її закінчення, засвідчило знижен-

ня показника тютюнового узалежнення (t=6,53, 

p<0,001). У представників експериментальної групи з 

алкогольною узалежненою поведінкою за результата-

ми опитувальника К. Яхіна, В. Менделевича визначе-

не суттєве зниження показника алкогольного узалеж-

нення (t=2,65, p<0,05). Відмінності між результатами, 

що були отримані за тією ж схемою до та після реалі-

зації розвивально-корекційної програми по контроль-

ній групі, не досягли рівня статистичної значущості. 

Отримані в ході контрольного дослідження результа-

ти, таким чином, засвідчують ефективність запропо-

нованої  тренінгової програми.  

Обговорення 

За умов використання психолого-педагогічних 

заcобів можливе здійснення найбільш ефективних 

кроків формування у студентів позитивно-дієвого 

ставлення до власного здоров’я. Як зазначає Л. Анн, 

психолог змушений вирішувати найскладніші завдан-

ня: йому необхідно спеціально організувати провідну 

для юнацького віку діяльність, створити в ході вико-

нання цієї діяльності атмосферу співробітництва, вза-

ємної довіри між учасниками, між дорослим і дітьми, 

надати допомогу  студентам в їх саморозвитку. Одне з 

можливих  рішень використання в роботі з цією кате-

горією програм соціально-психологічного тренінгу, в 

ході яких вирішуються питання розвитку особистості, 

формування навичок негативного ставлення до курін-

ня та алкоголю, надання психологічної допомоги та 

підтримки (Анн,  2007). 

Спілкування з студентами постає у формі діало-

гу, в процесі якого йде спільний пошук істини. Саме 

на забезпечення ефективної взаємодії та діалогу прак-

тичного психолога, викладача, соціального працівни-

ка з студентами, що характеризується адиктивною 

поведінкою, спрямоване застосування тренінгу. 

О. Блінова вважає, що створення рефлексивного сере-

довища можливе завдяки: моделюванню проблемно-

конфліктних ситуацій; утворенню настановлення на 

кооперування, а не на конкуренцію; встановленню 

відносин доступності власного досвіду для кожного з 

учасників і відкритості досвіду інших для себе (Блі-

нова, 2000). Враховуючи, що тренінгові методи     

успішно використовують в психотерапії, консульту-

ванні, психокорекції й навчанні, цілі тренінгу можуть 

бути різноманітними, охоплювати різні процеси, що 

відбуваються у групі впродовж тренінгу та після його 

завершення ( Милашина, 2010). 

К. Рудестам виділяє наступні переваги групової 

форми роботи: 1) група є мікрокосмом або суспільст-

вом в мініатюрі, досвід участі в такій роботі допома-

гає у вирішенні проблем у сфері міжособистісних 

стосунків і може переноситись за межі цієї взаємодії у 

зовнішній світ; 2) у групі її учасники мають можли-

вість отримати зворотній зв'язок і підтримку від ін-

ших учасників, що мають подібні проблеми або дос-

від, а присутність рівноправних партнерів, а не лише 

тренера, створює атмосферу комфорту; 3) у групі її 

членам можна бути не лише учасником подій, але й 

спостерігачем, що дозволяє ідентифікувати себе з 

іншими (активними) учасниками і використовувати 

результати своїх спостережень при оцінці власних 

емоцій та вчинків; 4) група може сприяти особистіс-

ному зростанню її членів, бо кожна спроба саморозк-

риття або самозміни члена групи викликає схвальну 

реакцію з боку інших її учасників (Рудестам , 2000). 

У ході тренінгу стає важливим не досягнення  

кінцевої мети, а впевнена участь у ситуації, здатність 

до успішного спілкування в будь-який час і з будь-

яким соціальним партнером. Саме на це й спрямовані 

позитивні настанови, що створюються у кожного з 

учасників тренінгу (Грецов, 2007). Комплексні про-

грами корекції адиктивної поведінки, представлені у 

дослідженнях різних авторів, сприяють підвищенню 

рівня психічного розвитку підлітків та юнаків, особ-

ливо у сфері індивідуальних якостей, однак здебіль-

шого мають суттєвий недолік – вони застосовуються 

на тій стадії, коли юнак вже не приховує асоціальної 

спрямованості своєї поведінки – паління, вживання 

алкогольних напоїв, наркотиків тощо. На нашу думку,  

рання профілактика, тобто попередження адиктивної 

поведінки може дати більш ефективний результат. 

Висновки  

Психолого-педагогічні засоби профілактики й 

корекції адиктивної поведінки дають особливий 
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ефект тому, що застосовуються у формі сполученого 

сугестивного та когнітивного впливу. Такий вплив 

може бути задіяний як у вигляді прямого навіювання, 

так і вправ, ігор з цими елементами та когнітивними 

діями, а також традиційними засобами виховання, 

адекватними віку учасників, з корекційними вправа-

ми, що відповідають індивідуально-типовим особли-

востям цієї вікової групи. Визначені в ході констату-

вального дослідження особливості ставлення до здо-

ров’я в системі базових відношень студентів з узале-

жненою поведінкою були враховані при розробці роз-

вивально-корекційної (тренінгової) програми, спря-

мованої на корекцію в студентів тютюнової й алкого-

льної адикції шляхом оптимізації ставлень до себе, до 

навчальної діяльності, до інших, розвитку позитивно-

дієвого ставлення до здоров’я. Перевірка ефективнос-

ті запропонованої розвивально-корекційної програми 

показала наявність позитивних зрушень у показниках 

компонентів ставлення до здоров’я, компонентів здо-

ров’я й проявів здорового способу життя при обох 

видах узалежненої поведінки, але більш ефективною 

програма виявилася щодо студентів із тютюновим 

узалежненням. Відтермінований на 2 місяці контроль 

засвідчив в обох групах зниження рівня узалежнення 

відповідного виду. Отже, за умов використання  пси-

холого-педагогічних засобів можливе здійснення най-

більш ефективних кроків формування у студентів по-

зитивно-дієвого ставлення до власного здоров’я. Тре-

нінгова взаємодія та діалог викладачів і студентів 

спрямовані на озброєння студентської молоді альтер-

нативними (соціальноприйнятними) засобами задово-

лення власних потреб і взаємодії з соціальним до-

вкіллям.  

Подальша робота у цьому руслі передбачає роз-

ширення арсеналу інтерактивних методів психології, 

що дозволить через усвідомлення студентством влас-

них здібностей подолати передумови й негативні про-

яви, які сприяють формуванню та фіксації адиктивної 

поведінки. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MEANS OF POSITIVE AND EFFECTIVE ATTITUDE  

FORMATION OF STUDENTS TO THEIR OWN HEALTH  

 The article is devoted to the peculiarities of the use of psychological and pedagogical means for realization 

of the most effective steps of positive and effective attitude formation of students to their own health. The purpose of 

the article was to carry out the theoretical analysis of the basic psychological and pedagogical means of prevention and 

correction students' addictive behavior. A set of theoretical (reflexive analysis and generalization of scientific literature) 

and empirical (mathematical statistics tools) methods were applied, the choice and combinations of which were deter-

mined by the purpose and tasks of the research. An important psychological and pedagogical condition for the students' 

addictive behavior prevention is the implementation of prophylactic monitoring, that is, the tracking of indicators of 

possible conditions and factors of tobacco and alcohologenic risk, which implies the creation of an appropriate scientific 

basis. The necessary conditions for solving the problems of forming an interest of one's own health in the system of 

students` perception of the world is the formation of a motivational component, a positive attitude to educational activi-

ty and psychological well-being.  Mindset training as a means of reprogramming the model of behavior and activity 

management that humans already have, in this case adolescents and youth is of particular importance in the context of 

these issues. A step-by-step model of addictive behavior is used in the training program. The forms of social and psy-

chological assistance in working with students are the prevention and correction of cognitive disorders using exercises 

and games based on a combination of cognitive and suggestive components, correction of emotional and abnormal per-

sonality etc. The possibilities of correction of students' addictive behavior during the period of study in higher education 

institutions by means of psychological training of integrative type remain insufficiently investigated. Therefore, the 

practical importance, namely, of this complex of psychotherapeutic techniques expands the idea of ways to correct ad-

dictions in adolescence through the use of psychological means of developing a positive and effective attitude to health 

in the system of basic personality relationships. 

 Keywords: adolescence, students, prevention, correction, additive behavior, mindset training.  
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