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Об’єкт дослідження – діти, схильні до вживання алкоголю.
Предмет дослідження – технології соціальної роботи з схильними до
вживання алкоголю дітьми.
За результатами дослідження теоретично досліджено сутність
алкоголізації, пияцтва та алкоголізму як соціальної патології та особливості
дитячого і підліткового пияцтва та алкоголізму як форми адиктивної
поведінки, визначено особливості соціальної профілактики адиктивної
поведінки у дитячо-юнацькому віці, розглянуто тренінгові методики
профілактики та корекції адиктивної поведінки дітей та підлітків,
проаналізовано ставлення і схильність дітей та підлітків до вживання
алкогольних напоїв, вироблено рекомендації по роботі з такими дітьми.
Результати дослідження можуть бути використані працівниками освітніх
закладів та службами у справах дітей у соціальній профілактиці вживання
дітьми алкогольних напоїв.
Ключові слова: «соціальна профілактика», «алкогольні напої»,
«адиктивна поведінка», «афективне навчання» «тренінгові методики».
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The object of the study - children prone to alcohol consumption.
The subject of research - technologies of social work with children prone to
alcohol consumption.
According to the results of the research the essence of alcoholism,
drunkenness and alcoholism as a social pathology and features of child and
adolescent drunkenness and alcoholism as forms of addictive behavior are
theoretically investigated, features of social prevention of addictive behavior in
childhood are determined. , analyzed the attitude and propensity of children and
adolescents to drink alcohol, made recommendations for working with such
children.
The results of the study can be used by employees of educational institutions
and children's services in the social prevention of alcohol consumption by children.
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