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інтерактивні методи соціально-педагогіЧноЇ роботи  
з підлітками групи-ризику в контексті профілактики  

соціально-небезпеЧниХ Хвороб

сосюра м.о.
харківська державна академія культури

у статті розглядаються поняття «ризикована поведінка», «діти групи-ризику» та «інтерактивні методи». 
визначено проблему формування здорового способу життя серед підлітків групи-ризику. Схарактеризовано 
особливості підліткового віку та суть ризикованої поведінки. у представленій статті розкрито зміст інтерак-
тивних профілактичних методів. обґрунтовано доцільність використання інтерактивних методів у соціаль-
но-педагогічній роботі з підлітками групи-ризику в контексті профілактики соціально-небезпечних хвороб. 
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Постановка проблеми. Проблема збережен-
ня здоров’я та формування здорового спо-

собу життя серед підростаючого покоління все 
більше набуває значущості у нашій країні та при-
вертає увагу науковців, дослідників, практиків, 
зумовлюючи необхідність дослідження та роз-
робки прогресивних підходів і профілактичних 
заходів щодо запобігання поширення шкідливих 
звичок серед дітей, пропагування здорового спо-
собу життя та залучення громадських й держав-
них організацій до соціально-педагогічної роботи 
з неповнолітніми.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
особливості підліткового віку у своїх роботах дослі-
джували такі науковці як і. Бех, т. куниця, в. куті-
шенко, в. мухіна, м. Савчин, н. Сейко, і. Шаповален-
ко. Проблемі формування здорового способу життя 
присвячено ряд наукових досліджень о. Балакірє-
вої, л. ващенко, комарової, р. левіна, о. яременка. 
вітчизняні теоретики та практики о. Безпалько, 
н. заверико, т. Журавель, о. нікітіна, в. Шкур-
кіна у своїх працях досліджували нові соціально- 
педагогічні технології формування здорового спосо-
бу життя дітей та молоді.

мета статті. головною метою статті є роз-
криття сутності інтерактивних методів та висвіт-
лення досвіду розробки й впровадження спеціа-
лістами недержавних організацій інтерактивних 
методів соціально-педагогічної роботи з підлітка-
ми групи-ризику в контексті профілактики со-
ціально-небезпечних хвороб.

виклад основного матеріалу. вивчення на-
уково-педагогічного досвіду свідчить про те, що 
питання виховання соціально-активного підрос-
таючого покоління, здатного здійснювати само-
стійний вибір і приймати адекватні рішення щодо 
збереження власного життя та здоров’я набуває 
особливої значущості саме у підлітковому віці. 

Проведений аналіз поглядів науковців [7] на 
підлітковий вік дозволив визначити специфіч-
ні особливості даного періоду: це піковий пері-
од професійного, соціального самовизначення 
та розвитку відповідальності; вік індивідуаліза-
ції, відкриття та утвердження власного унікаль-
ного й неповторного «я»; у цей час відбувається 
формування моделі поведінки, що, в свою чергу, 
вимагає від неповнолітнього саморегуляції, са-
моорганізації, саморозвитку, самовдосконалення 
та соціальної активності; водночас це вік певної 
кризи особистої ідентичності, внутрішніх і зо-

внішніх суперечностей, крайніх полярних оцінок 
позитивного та негативного. важливо зазначи-
ти, що всі перераховані вище соціальні харак-
теристики та специфічні поведінкові особливості 
підлітків за сприятливих умов є певними нор-
мами соціалізації. Проте, у випадках негативно-
го впливу соціального середовища, ці конфлікти 
соціального розвитку перетворюються на низку 
таких проблем особистості, як: порушення пози-
тивних зв’язків із сім’єю та суспільством, зне-
важливо ставляться до навчання та трудової 
діяльності, ігнорування або порушення суспіль-
них норм та не усвідомлення своєї відповідаль-
ності, вживання психоактивних речовини (Пар) 
та практикування ризикованої поведінки. 

за визначення воз, ризикована поведінка – 
це звички та стереотипи поведінки, які збіль-
шують ризик інфікування віл, інфекціями, що 
передаються статевим шляхом (іПСШ), а також 
вірогідність незапланованої вагітності [5, с. 47]. 
діти, які практикують ризиковану поведінку – це 
особи, які в процесі своєї поведінки використову-
ють такі поведінкові практики, які погрожують 
їхньому стану здоров’я та нормальній життєді-
яльності. у соціально-педагогічній практиці такі 
діти характеризуються конфліктністю, зневаж-
ливим ставленням до виконання своєї соціальної 
функції – вчитися, набувати знань, працювати; 
невмінням ефективно його проводити [7, с. 44–45]. 

дослідники ризикованої поведінки о. Бала-
кірєва, м. варбан та о. яременко [2] виокрем-
люють п’ять груп чинників, які детермінують 
ризиковану поведінку: 1) зумовлена генетикою; 
2) пов’язана з матеріальною нерівністю; 3) зу-
мовлена моделлю поведінки батьків, дорослих, 
друзів, однолітків, що проявляється в порушен-
ні або неприйнятті соціальних норм; 4) спричи-
нена особистісними характеристиками дитини 
(схильність до ризику, низька самооцінка, не-
впевненість у власних силах тощо); 5) пов’язана 
з актуальною поведінкою самого підлітка (не-
регулярне відвідування школи та слабка успіш-
ність, уживання Пар, конфлікти або проблемні 
взаємини з оточуючими). загалом усі ці чинники 
негативно впливають на життєдіяльність дітей, 
що свідчить про те, що неповнолітні здебільшого 
не усвідомлюють ступеня ризику власної пове-
дінки та можливі наслідки.

Саме тому, підлітки групи-ризику потребу-
ють та заслуговують посиленої уваги й допомоги 
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з боку соціальних служб та інститутів, діяль-
ність яких має бути спрямована на формування 
культури та позитивного ставлення до власного 
здоров’я й покращення якості життя певної осо-
би, підвищення рівня знань й розвиток навичок 
у дітей щодо дотримання безпечної поведінки 
та ведення здорового способу життя.

на даний час в україні спеціалістами соці-
альної сфери використовується доволі широкий 
арсенал форм і методів профілактичної роботи, 
при цьому спостерігається тенденція у зміні сти-
лю роботи фахівців щодо поступового розуміння 
низької ефективності пасивних методів навчання 
та необхідності переходу до активних. у зв’язку 
з цим, спеціалістами все частіше починають ви-
користовуватись інтерактивні методи профілак-
тичної роботи з метою попередження певних 
хвороб і негативних явищ.

так, т. лях визначила, що «до інтерактив-
них методів можуть бути віднесені ті методи 
навчання, які організовують процес соціальної 
взаємодії, на підставі якого в учасників виникає 
якесь «нове» знання, що народилося безпосеред-
ньо в ході цього процесу, або стало його резуль-
татом» [1, с. 117]. науковець, поділяючи думку 
а.капської, вважає, що саме інтерактивну гру 
слід застосовувати у соціально-просвітницькій 
діяльності з метою діагностики, психокорекції 
міжособистісних стосунків, розвитку якостей 
особистості, посилення відчуття радості від по-
долання труднощів та зменшенню напруги. 

вперше ідея створення настільних просвіт-
ницько-профілактичних ігор для підлітків та мо-
лоді групи-ризику стосовно питань профілактики 
інфікування віл та ризикованої поведінки вини-
кла у співробітників всеукраїнського громадсько-
го центру «волонтер» у 2003 р. так, за підтримки 
Представництва дитячого фонду оон в україні – 
ЮніСеФ, центром було розроблено ряд нових 
ефективних методик у тому числі – профілактич-
ні настільні ігри для дітей різного віку [4]. 

з метою підвищення рівня поінформованос-
ті учасників з питань здоров’я, проблеми віл-
інфікування, обговорення актуальних питань, 
пов’язаних з практикуванням ризикованої пове-
дінки, фахівці в роботі з дітьми можуть застосо-
вувати гру «Фото-фішка», яка містить 17 фото-
фішок – карток з фотографіями молодих людей 
у ситуаціях, які пов’язані з ризикованою поведін-
кою або демонструють її наслідки. з іншого боку 
кожної картки наведені «питання-гачки», які по-
кликані стимулювати дискусію та пожвавити об-
говорення подій, зафіксованих на фото. у проце-
сі гри діти мають самі визначити сюжет карток 
та розвиток подій, що, своєю чергою, сприяє про-
яву творчості неповнолітніх, демонстрації їхніх 
позицій та можливих перспектив розвитку. 

використання гри «володар кілець» у ро-
боті з дітьми спрямоване на підвищення рівня 
їхніх знань, уявлень та розуміння щодо про-
блем, пов’язаних з віл/Снідом, ризикованою 
у зв’язку з віл-інфекції поведінкою. гра містить 
чотири набори карток, які необхідно розкласти 
за відповідною технологією. По завершенні гри 
фахівці визначають питання, з якими виникли 
ускладнення у дітей, повинні надати їм правиль-
ні відповіді та розширену інформацію щодо хво-
роби віл/Снід та обстеження на віл.

Ще одним інтерактивним профілактичним ін-
струментом є гра «маршрут безпеки» [3], розроб-
лена німецькою Федеральною агенцією просвіти 
в галузі охорони здоров’я у співпраці з німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (giZ) 
та адаптована у 2010-2011 р. на території укра-
їни і використовується. «маршрут безпеки» вва-
жається успішним комунікативним методом для 
пропагування здорового способу життя, оскільки 
демонструє модель «знання-ставлення-поведінка», 
необхідно пройти шлях між тим, як отримати зна-
ння, та як діяти відповідно до цих знань. для участі 
в грі необхідно п’ять команд, які мають виконати 
за певний час завдання на кожній із запропонова-
них станцій: 1) «Шляхи передачі віл» (обговорю-
ють та оцінюють ситуації за яких можливо інфіку-
ватися віл); 2) «віл/Снід: запитання і відповіді» 
(навчити приймати самостійні рішення та брати на 
себе відповідальність за власне здоров’я, вироби-
ти власні стратегії захисту); 3) «Поруч із тобою» 
(вчаться взаємодіяти з віл-позитивною людиною, 
уникаючи дискримінації та упередженого ставлен-
ня); 4) «захист від віл, іПСШ та засоби контрацеп-
ції» (визначення методи контрацепції, які захища-
ють від незапланованої вагітності та віл й іПСШ); 
5) «твоє життя – твій вибір» (налагодження соці-
альних контактів та пошук альтернативних рішень 
щодо проблем дорослішання). 

таким чином, у процесі просування за «мар-
шрутом безпеки» учасники мають продемонстру-
вати знання щодо віл/Сніду, репродуктивного 
здоров’я та дотримання здорового способу життя 
загалом, залучають особистий досвід аналізуючи 
реальні ситуації з повсякденного життя, вчаться 
активно взаємодіяти, проявляючи свої здібності 
в прийнятті самостійних рішень.

у 2014 році Полтавським обласним благодій-
ним фондом «громадське здоров’я» була розро-
блена лекційно-профілактична гра «від знання 
до безпеки» [7], метою якої є попередження со-
ціально-негативних явищ серед підлітків. дана 
гра передбачає розподіл неповнолітніх на пари 
і пропонує їм розгадати певне слово або слово-
сполучення, які поділені на блоки: загальні по-
няття – базові цінності та головні поняття; со-
ціально актуальні хвороби – назви та симптоми; 
профілактика – заходи, засоби, навички та по-
няття, пов’язані з попередженням соціально не-
гативних явищ та хвороб. за правильні відповіді 
підлітки отримують бали та переміщують фішки 
по ігровому полю вперед, неправильні відповіді 
фіксуються. По завершенню гри підраховується 
кількість набраних балів кожної з пари і визна-
чається переможець, а ведучий має озвучити ті 
слова та словосполучення, з якими діти не спра-
вились, пояснити їх значення та надати актуаль-
ну інформацію щодо соціально негативних явищ, 
їх причин, проявів та профілактики. 

на даний час спеціалістами Благодійної ор-
ганізації «харківський благодійний фонд «Бла-
го» було розроблено такі інтерактивні методи 
соціально-педагогічної роботи з підлітками гру-
пи-ризику як профілактичний квест «я відпові-
дальний за своє здоров’я» (2016 р.) [8] та про-
філактична настільна гра «наркотики? не моя 
тема!» (розроблена у 2017 р. сумісно з виклада-
чами кафедри соціальної педагогіки харківської 
державної академії культури).



«Молодий вчений» • № 3 (55) • березень, 2018 р. 592

п
е

д
а

го
гі

ч
н

і 
н

а
у

к
и

Профілаткичний квест (від англ. quest – по-
шук), як інтерактивний інструмент, розроблено 
для фахівців, які працюють з підліткам у віці від 
14 до 19 років, з метою розширення знань під-
літків щодо соціально-небезпечних хвороб, фор-
мування уміння й навички використання отри-
маних знань при прийнятті самостійних рішень. 
Профілактичний квест організовується та про-
водиться у чотири етапи: 1) підготовчий (визна-
чення дати та місця проведення квесту, складан-
ня списків учасників та підготовка реквізиту);  
2) організаційний (вітання квесторів, ознайом-
лення з правилами гри, презентація команд, 
отримання маршрутних листів, знайомство з мо-
дераторами); 3) основний (виконання завдань на 
кожній із станцій, за кожне успішно виконане 
завдання отримують підказку (пазл) та склада-
ють їх в єдине ціле – здійснюють пошук зна-
ходження «ключового предмету»; 4) заключний 
(відбувається підрахунок балів, підведення під-
сумків та нагородження команд). 

Під час реалізації основного етапу коман-
ди мають відповідно до отриманих маршрутних 
листів прямувати по 6 станціям та виконувати 
завдання: 1) «квітка-семицвітка» – команді про-
понується 7 карточок, кожна з якої визначає 
окремий блок запитань стосовно поведінки, яка 
може призвести до погіршення стану здоров’я; 
2) «я знаю, а ти?» – квестери мають відповісти 
на питання кросворду; 3) «Причини та наслід-
ки» – учасники визначають та аналізують при-
чини й наслідки вживання Пар; 4) «Правовий 
поєдинок» – команди мають на прикладі дитячих 
казок ознайомитись з загальними порушеннями 
прав дитини; 5) «місто здоров’я – місто мрії» – 
дана станція передбачає зображення соціального 
плакат; 6) «Спортивна» – команді пропонується 
позмагатися в спортивних іграх та конкурсах. 

таким чином, упровадження квесту у соці-
ально-педагогічну роботу з дітьми групи-ризику 
дозволяє: викликати інтерес до визначеної теми; 
виявити приховані якості підлітків та потенцій-
них лідерів; розвинути навички працювати у ко-
манді; активізувати сприйняття матеріалу засо-
бами наочності. 

Профілактична гра «наркотики? не моя 
тема!» має на меті формування навичок та роз-

витку умінь прийняття рішень і здійснення ви-
бору на користь здорового способу життя. дана 
мета конкретизована у таких завданнях: покра-
щити рівень знань, уявлень та розуміння щодо 
соціально-небезпечних захворювань; сприяти 
усвідомленню проблем ризикованої поведінки 
та її наслідків для здоров’я людини; обговорити 
важливі та суперечливі питання щодо вживання 
Пар як один з найнебезпечніших факторів нега-
тивного впливу на життя та здоров’я особистості. 

кожен гравець обирає фішку та картку з істо-
рією підлітка, який вживає наркотичні речовини, 
отримуючи 100 одиниць життєвого ресурсу, який 
з кожним кроком пересування по ігровому полі 
зменшується або збільшується в залежності від 
того на яку клітинку потрапляє гравець. для того, 
щоб гра стала методом профілактики, важливо об-
говорювати кожний крок гравця з метою усвідом-
лення негативного впливу наркотичних речовин 
на розвиток особистості, що може призвести до 
деградації, різноманітних хвороб і, навіть, смерті. 
По завершенню гри, коли кожний з гравців дійде 
до фінішу, необхідно оголосити кількість балів, які 
залишились у персонажів та обговорити можливі 
способи збереження або покращення здоров’я. 

висновки і пропозиції. таким чином, засто-
сування інтерактивних методів у соціально-пе-
дагогічної роботи з підлітками групи-ризику 
в контексті профілактики соціально-небезпечних 
хвороб, сприяють практичному засвоєнню на-
вичок безпечної життєдіяльності та формують 
мотивацію щодо дотримання здорового способу 
життя. Саме в процесі гри діти вчаться розро-
бляти алгоритм дій, шукають шляхи вирішення 
ситуацій, створюють модель успішної поведінки, 
отримуючи безцінний досвід, що стане підґрун-
тям у власному житті.

наданий час в україні існує досвід розроб-
ки й застосування інтерактивних методів недер-
жавними організаціями у соціально-педагогічній 
роботі з підлітками. Проте, залишається акту-
альним дослідження впровадження інтерактив-
них методів роботи у державних закладах, які 
забезпечують захист прав і свобод дітей, зокре-
ма, право дітей на безкоштовне отримання освіти 
та реалізацію потенціалу, сприяють процесу са-
мореалізації неповнолітніх. 
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интерактивнЫе методЫ социальной работЫ  
с подростками группЫ-риска в контексте  
профилактики социально-опаснЫХ болезней

аннотация
в статье рассматриваются понятия «рискованное поведение», «дети группы-риска» и «интерактивные 
методы». определена проблема формирования здорового образа жизни среди подростков группы-ри-
ска. охарактеризованы особенности подросткового возраста и суть рискованного поведения. в пред-
ставленной статье раскрыто содержание интерактивных профилактических методов. обоснована 
целесообразность использования интерактивных методов в социально-педагогической работе с под-
ростками группы-риска в контексте профилактики социально-опасных болезней.
ключевые слова: подростки, дети группы-риска, профилактика, игра, интерактивные методы, квест.
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inTeraCTiVe meThOdS Of SOCial and pedagOgiCal wOrK  
wiTh TeenagerS Of riSK grOup in The COnTexT  
Of preVenTiOn Of SOCially dangerOuS diSeaSeS

Summary
the article deals with the concepts of "risk-taking behavior", "children of the risk group" and "interactive 
methods". the problem of forming a healthy lifestyle among teenagers of the risk group is determined. 
the features of adolescence and the essence of risk-taking behavior are characterized. the content of 
interactive preventive methods is revealed in the article. the feasibility of using interactive methods in 
social-pedagogical work with teenagers of risk group in the context of prevention of socially dangerous 
diseases is substantiated.
Keywords: teenagers, children of risk group, prevention, game, interactive methods, quest.


