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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 48 с., 1 рис., 3 табл., 35 источников, 3 приложения. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ПРЕДАЛКОГОЛИЗМ, 

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖ, АЛКОГОЛИЗАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

МОТИВАЦИЯ, САМОЧУВСТВИЕ. 

Объект исследования: процесс вовлечения современной молодѐжи в 

проблему алкоголизации. 

Цель: определение особенностей вовлечения современной молодѐжи в 

проблему алкоголизации. 

Методы исследования: эмпирический метод - психодиагностика с 

помощью опросника В.Ю.Завьялова «Мотивы потребления алкоголя», анкета 

"Определение предрасположенности подростка к употреблению алкоголя", 

метод семантического дифференциала. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том: 1) 

проанализированы и определены неблагоприятные сочетания факторов риска 

ранней алкоголизации современной молодѐжи; 3) раскрыты современные 

проблемы профилактики алкоголизации; 4) охарактеризована система 

психолого-педагогической профилактики ранней алкоголизации и 

педагогические условия, способствующие ее эффективной реализации. Тем 

самым расширяются теоретические представления об особенностях вовлечения 

современной молодѐжи с учѐтом гендерных различий в алкоголизациюи 

вносится вклад в теорию общей педагогики.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты, 

полученные в процессе исследования,  позволяют расширить спектр психолого-

педагогических средств, способствующий повышению эффективности 

психолого-педагогической профилактики алкоголизации современной 

молодѐжи. Данные работы могут быть использованы в деятельности как 

педагогов общеобразовательных школ, так и других работников образования. 

Исследование проводилось на базе СШ № 9 г. Слонима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца 48 с., 1 мал., 3 табл., 35 крыніц, 3 прыкладання. 

ПСІХАЭМАЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТАНУ, ПРЕДАЛКОГОЛИЗМ, 

СУЧАСНАЯ МОЛАДЗЬ, АЛКАГАЛІЗАЦЫЯ, САЦЫЯЛІЗАЦЫЯ, 

МАТЫВАЦЫЯ, САМААДЧУВАННЕ. 

Аб'ект даследавання: працэс ўключэння сучаснай моладзі ў праблему 

алкагалізацыі. 

Мэта: вызначэнне асаблівасцяў ўключэння сучаснай моладзі ў праблему 

алкагалізацыі. 

Метады даследавання: эмпірычны метад - псіхадыягностыкі з дапамогай 

апытальніка В. Ю. Заўялава «Матывы спажывання алкаголю», анкета 

"Вызначэнне схільнасці падлетка да ўжывання алкаголю", метад семантычнага 

дыферэнцыяла. 

Тэарэтычная значнасць даследавання складаецца ў тым: 1) 

прааналізаваны і вызначаны неспрыяльныя спалучэння фактараў рызыкі ранняй 

алкагалізацыі сучаснай моладзі; 3) раскрыты сучасныя праблемы прафілактыкі 

алкагалізацыі; 4) ахарактарызаваная сістэма псіхолага-педагагічнай 

прафілактыкі ранняй алкагалізацыі і педагагічныя ўмовы, якія спрыяюць яе 

эфектыўнай рэалізацыі. Тым самым пашыраюцца тэарэтычныя ўяўленні аб 

асаблівасцях ўключэння сучаснай моладзі з улікам гендэрных адрозненняў у 

алкоголизациюи уносіцца ўклад у тэорыю агульнай педагогікі.  

Практычная значнасць даследавання складаецца ў тым, што вынікі, 

атрыманыя ў працэсе даследавання, дазваляюць пашырыць спектр псіхолага-

педагагічных сродкаў, спрыяе павышэнню эфектыўнасці псіхолага-

педагагічнай прафілактыкі алкагалізацыі сучаснай моладзі. Дадзеныя працы 

могуць быць выкарыстаны у дзейнасці як педагогаў агульнаадукацыйных школ, 

так і іншых работнікаў адукацыі. 

Даследаванне праводзілася на базе СШ № 9 г. Слоніма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 Thesis 48 p., 1 Fig., 3 tables., 35 sources, 3 application. 

 EMOTIONAL STATE, PREALCOHOLIC, MODERN YOUTH, 

ALCOHOLISM, SOCIALIZATION, MOTIVATION, HEALTH. 

 The research object: the process of engaging today's youth in the problem of 

alcoholism. 

 Objective: to determine the peculiarities of modern youth involvement in the 

problem of alcoholism. 

 Research methods: the empirical method - diagnostics with the help of a 

questionnaire V. Zavyalova "the Motives of consumption of alcohol" questionnaire 

"Determination of susceptibility to adolescent alcohol use", method of semantic 

differential. 

 The theoretical significance of the study: 1) analyzed and identified adverse 

combination of risk factors for early alcohol abuse of today's youth; 3) disclosed 

current problems of prevention of alcohol abuse; 4) is characterized by the system of 

psychological and pedagogical prevention of early alcohol abuse and pedagogical 

conditions, contributing to its effective implementation. Thereby expanding the 

theoretical understanding of the involvement of today's youth with regard to gender 

differences in alcoholization contributes to the theory of General pedagogy.  

The practical importance of research consists that the results received during 

research, allow to expand the range of psycho-pedagogical tools that enhance the 

effectiveness of psychological and educational prevention of alcohol abuse by young 

people today. These works may be used in the activity as secondary school teachers 

and other education workers. 

 The study was conducted on the basis of secondary school No. 9 in Slonim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


