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У посібнику зібрані кращі матеріали з періодичних видань «Все 

для вчителя», «Позакласний час», «Шкільна бібліотека» щодо 
профілактики шкідливих звичок в загальноосвітніх навчальних 
закладах.  Висвітлюється методика проведення цілеспрямованої 
системи профілактичної роботи з таких проблем, як наркоманія, 
тютюнопаління, алкоголізм та СНІД. Розкриваються питання 
стосовно збереження репродуктивного здоров’я молоді. 
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Здоров’я  людини – найвища цінність 
 
Людина, її життя та здоров'я є найвищими соціальними цінностями 

держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави 
обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, 
що впливають на демографічну ситуацію в країні, стан здоров'я населення. 

Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останні 10 років 
свідчить про те, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, 
яка характеризується депопуляцією, постарінням населення та зменшенням 
середньої тривалості життя. Це негативно впливає на розвиток 
продуктивних сил, рівень добробуту населення, загальну економічну 
ситуацію в державі. 

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров'я, яке є 
невід'ємною складовою здоров'я нації в цілому і має стратегічне значення 
для забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Ми вважаємо що, необхідним є подальші дії у цьому напрямку, оскільки 
основні інтегральні показники здоров'я дітей і жінок репродуктивного віку, 
такі як дитяча і материнська смертність, ще залишаються високими. Кожна 
третя дитина має відхилення у фізичному та психічному розвитку, відсутня 
тенденція до зниження рівня дитячої захворюваності. Материнська 
смертність на сьогодні не мас тенденцій до зниження і вдвічі перевищує 
середньоєвропейський рівень. Одним з головних факторів, що визначають 
високий рівень захворюваності та смертності жінок, є велика кількість 
абортів, які, на жаль, залишаються основним методом регулювання 
народжуваності. їх число в 1,2 рази перевищує кількість пологів. 
Негативними наслідками високої частоти абортів, недостатнього рівня 
медичного обслуговування, низького рівня обізнаності населення з проблем 
репродуктивного здоров'я є безпліддя, невиношування вагітності, високий 
рівень запальних захворювань статевих органів. Особливу тривогу викликає 
високий рівень вроджених вад розвитку. 

Протягом останніх кількох років набуло загрозливої динаміки 
поширення хвороб, що передаються статевим шляхом, в т.ч. ВІЛ/СНІД. 
Реальну загрозу для суспільства становить вихід ВІЛ/СНІД за межі груп 
ризику. 

Залишається високим рівень захворюваності та занедбаності 
онкогінекологічної патології і раку молочної залози. Це пояснюється 
низьким рівнем інформованості населення про здоровий спосіб життя, 
техніку самообстеження молочної залози та необхідність регулярних і 
ранніх профілактичних оглядів. 

Однією з основних причин критичного стану здоров'я жінок продовжує 
залишатись їх недостатня соціальна та правова захищеність у сфері праці, 
вкрай недостатній контроль за дотриманням правил та норм охорони праці, 
техніки безпеки. В умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним 
нормам, нині працюють майже півмільйона українських жінок. 



 4 

Такий стан справ вимагає необхідності подальшого здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров'я 
населення України. Забезпечити наступність у цій діяльності має 
Національна програма "Репродуктивне здоров'я 2008-2015". 

Програма "Репродуктивне здоров'я 2008 - 2015" буде поглиблювати 
успіх попередньої програми Планування сім'ї, зменшуючи вплив двох 
важливих факторів, які погіршують здоров'я населення репродуктивного 
віку: абортів та розповсюдження ВІЛ/СНІД та інших інфекцій, які 
поширюються статевим шляхом (ІПСШ). 

Мета  Програми - поліпшення репродуктивного здоров'я українського 
народу, демографічної та соціально-економічної ситуації в державі. 
Основні завдання Програми: 
1. Забезпечення політичної, соціальної, економічної бази для 

впровадження заходів, спрямованих на поліпшення демографічної 
ситуації в країні. 

2. Забезпечення контролю за виконанням законодавства про охорону праці 
жінок та підлітків. 

3. Забезпечення правового та соціального захисту сім'ї. 
4. Підвищення доступності та поліпшення якості медичної допомоги з 

питань охорони репродуктивного здоров'я населення, 
5. Системне навчання та підвищення кваліфікації медичних, педагогічних 

кадрів, соціальних працівників згідно з сучасними науково 
обґрунтованими підходами до проблем репродуктивного здоров'я. 

6. Подальший розвиток системи виховання підлітків та молоді щодо 
формування відповідального ставлення до репродуктивного здоров'я. 

7. Залучення засобів масової інформації, розробка і видання 
інформаційних матеріалів для пропаганди здорового способу життя, 
планування сім'ї, відповідального батьківства. 

8. Проведення наукових досліджень, спрямованих на вивчення сучасного 
стану репродуктивного здоров'я, визначення основних факторів ризику 
його порушень, розробку науково обґрунтованих заходів профілактики. 

9. Проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфікування та захворювань, 
які передаються статевим шляхом. 

10. Залучення громадських організацій до роботи з проблем збереження     
 репродуктивного здоров'я. 

11. Розвиток міжнародного співробітництва з метою одержання технічної 
(методичної, інформаційної та фінансової) допомоги. 
Вирішення цих завдань дозволить: 
• знизити материнську смертність; 
• знизити смертність дітей віком до 1 року; 
• зменшити кількість небажаних вагітностей та число абортів; 
• знизити рівень небажаного безпліддя; 
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• зменшити захворюваність на хвороби,  що передаються статевим  
шляхом,  рівень та темпи поширення ВІЛ-інфекції; 

• знизити рівень онкологічної захворюваності. 
Заходи, передбачені Програмою, спрямовані на подальше сприяння 

формуванню здорового способу життя, відповідального ставлення держави, 
суспільства та кожного громадянина до репродуктивного здоров'я як однієї 
з важливих складових здоров'я нації в цілому. Поліпшенню стану 
репродуктивного здоров'я, впровадженню сучасних стратегій планування 
сім'ї та реалізації заходів активної демографічної політики в Україні мають 
сприяти удосконалення чинної нормативно-правової бази, оптимізація 
комплексу медичних послуг, їх орієнтація на профілактику захворювань, 
здійснення просвітницької діяльності та інформаційної кампанії, 
спрямованої на широкі верстви населення. 

 
Калініченко Олена Ігорівна,  

заступник директора з ВР  
Помічнянської ЗШ №3 
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Матеріали до бесід з учнями 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Курити - здоров’ю 
шкодити 

 



 7 

Історія тютюнокуріння  
в Україні 

Історія тютюнокуріння нараховує 
тисячоліття, і в різні періоди були 
свої причини його поширення: від 
релігійних ритуалів, лікування різних 
захворювань до економічної вигоди, 
моди та престижу. 

Археологічні свідчення доводять - 
4000 років тому північноамериканські індійці вживали тютюн. У 
стародавніх цивілізаціях куріння чи вдихання диму було пов'язане з 
релігійними ритуалами. Про це свідчать археологічні розкопки в скіфських 
похованнях на півдні Європи та в місцях розселення племен американських 
індійців. Наприклад, жерці племені майя під час деяких ритуальних 
церемоній повинні були видувати тютюновий дим на чотири сторони світу. 
Цей дим вважався наділеним магічною силою та цілющими властивостями і 
забезпечував перемогу над ворогом. 

В Європу тютюн було завезено наприкінці XV ст. після відкриття в 1492 
році Колумбом Америки. Менш ніж за півтора століття вирощування цієї 
культури поширилося на весь материк. Із другої половини XVI ст. тютюн 
став швидко набирати популярності як лікарська рослина. Його нюхали, 
курили через трубки, жували, змішували з іншими речовинами і вживали 
для лікування нежитю, головного та зубного болю, шкіряних та 
інфекційних захворювань. 
Розповсюдження тютюну в окремих країнах відбувалося по-різному. В 
країнах Європи, і в Росії зокрема, проти тютюну виступала християнська 
церква. В Росії в період правління Михаїла Романова тютюн вважався 
«бісовим зіллям» і в численних царських указах передбачалося жорстоке 
покарання за розповсюдження та вживання тютюну. В Китаї та інших 
азіатських країнах куріння тютюну, навпаки, швидко увійшло у звичку спо-
чатку правлячої верхівки, а згодом поширилося і закріпилося серед 
населення. Куріння вважалося корисним і почесним заняттям, а за 
довжиною трубки навіть визначався достаток людини. 

На території України тютюн з'явився на початку XVII ст. Це був сорт 
«nicotiana rustica». Найвірогідніше, що тютюн на територію України був 
завезений з Азії, а не з Америки через Західну Європу, і поширювачами 
тютюну у Східній Європі були запорозькі козаки, які перейняли його у 
кримчаків. На українських землях розповсюдження тютюну, на відміну від 
Московії, де куріння тютюну каралося «смертной казнью, на практике 
заменявшейся урезанием носа», не мало особливих перешкод. 

Запорозькі козаки не уявляли своє життя без тютюну та люльки. Д.І. 
Яворницький пише: «Люлька для запорожця — рідна сестра, люба подруга: 
він як сів на коня, відразу запалить люльку та верстов із шість, а то і більше 
все смалить і смалить, не випускаючи її із рота». Окрім того, що кожен 
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козак мав власну люльку, у запорожців була ще й так звана «обчиська» 
люлька. Використання такої люльки було свого роду ритуалом. Вона була 
дуже велика, орнаментована різьбою, прикрашена намистом та коштовним 
камінням. Таку люльку курили на загальних зборах, коли засиджувалися за 
обговоренням запланованих походів. Запорожці не тільки курили, а й 
нюхали тютюн, при цьому користувалися нюхальними ріжками. Місцеві 
майстри для виготовлення люльок найчастіше використовували дерево і 
глину. Щоб визначити якість тютюну, потрібно було пожувати листя. 
Глиняні люльки були особливо поширені у XVI—XVIII ст., а вже нап-
рикінці XIX ст. вони майже вийшли із ужитку. 

Попри те, що люлька для козака була «перша справа», в народі курити 
вважалося ділом гріховним, а тому, якщо козак мав іти до церкви, він мусив 
витрусити тютюн із кишень і навіть переодягти сорочку. 

Глухівські статті 1669 року свідчать про те, що тютюн вивозився і за 
межі України. Зокрема, стаття № 24 говорить: «Жителі малоросійських міст 
приїздять у Московську державу і привозять в околичні міста вино і тютюн 
та продають усіляким людям для своєї користі...». 

З приходом до влади Петра І істотно змінилося суспільно-політичне та 
економічне життя українців у Російській державі. Він кілька разів 
відвідував Україну, зустрічався з гетьманами І. Мазепою та І. 
Скоропадським, представниками місцевої соціальної еліти. Його реформи, 
головним чином, виражали інтереси панівних верств Росії, але до певної 
міри сприяли розвиткові господарства та виробничих відносин окремих 
областей. Деякі царські укази та заходи передбачали культивування нових 
овочів і фруктових рослин, поліпшення виробництва полотна і канатів, роз-
виток скотарства, значне поширення в сільському господарстві України 
окремих технічних культур, зокрема тютюну. 

Під час подорожі Європою Петро І відвідав Голландію та Англію, де 
його вразило широке розповсюдження тютюну, що приносило чималий 
прибуток державній казні. Тоді ж він домовився в Лондоні з відомим 
комерсантом, лордом Ф. Кармартеном, про постачання в Росію великої 
партії тютюнової сировини (1698). Окрім того, Петро І мав наміри 
розвивати власне тютюнове виробництво. Чорноземи України видалися для 
цього найбільш придатними. Він виписав із-за кордону необхідних 
спеціалістів і заснував на території України тютюнові плантації, а 1716 р. в 
Охтирці була заснована перша тютюнова мануфактура. Тільки згодом такі 
ж мануфактури було відкрито в Петербурзі та Підмосков'ї. Український 
тютюн у той час був такого високого ґатунку, що постачався навіть за 
кордон. 
Під час панування Петра І Україна все більше підпадала під російське 
правління. Після невдалої спроби гетьмана І. Мазепи в 1708—1709 pp. ви-
вести України з-під Московського правління натиск із Москви став ще 
наполегливішим. До цього Україна продовжувала жити за власними зако-
нами, запровадженими ще гетьманом Б. Хмельницьким та його 



 9 

спадкоємцями. З часом Петро І усе частіше став поширювати на 
Гетьманщину російські закони та порядки. Що стосується торгівлі, то він 
заборонив вивезення в Європу українського сала, поташу, пряжі, воску, 
конопляного масла, насіння льону, щетини, ревеню, смоли, ікри. А щодо 
тютюну, то українським купцям було заборонено вивозити його навіть з 
України в Росію, ця монополія належала виключно росіянам. Це стало 
причиною незаконного вивезенню тютюну з України. Історики називають 
навіть точну дату виникнення тютюнової контрабанди: Україні. У вересні 
1758 р. київський магістрат з наказом Сенату ознайомив усіх подільських 
купців, котрі займалися тютюновим промислом із минулорічним 
сенатським указом, змусивши їх при цьому підтвердити на письмі свої 
зобов'язання не вивозити за межі України тютюн без спеціального дозволу, 
тобто після сплати відповідного акцизного збору. Саме вересень 1758 р. і 
вважають часом народження тютюнової контрабанді в Україні: адже купці 
підписку дали, а ось за доз волом так і не звернулися. 

У другій половині XVIII ст. значний вплив н; тютюновий промисел в 
Україні справила політик) Катерини II, яка сама була охоча до куріння 
тютюнових сигар. У 1763 році Катерина II видала маніфест «О разведении 
как в Малороссии, так і великоросских областях насаждений разных 
чужестранных Табаков». Тютюн став широко вирощуватися на території 
України та на півдні Росії Пізніше стали будуватися тютюнові фабрики, а НІ 
початку XIX ст. тютюн стає доступним практичне всім верствам населення. 

В перші десятиліття XX ст. значного поширення набуло куріння цигарок. 
Цьому великою мірою посприяла і Перша світова війна. Не маю чи часу 
викурювати сигару чи трубку, солдаті стали курити цигарки. Після 
російсько-японської, Першої світової та громадянської воєн, через які 
пройшли десятки мільйонів людей, тютюнокуріння набуло масового 
характеру, почавсь справжній «цигарковий бум». 

При радянській владі поширенню курінню сприяла постійна міграція 
людей - згін селян із землі, індустріалізація, табори ГУЛАГу, війна 
відбудова зруйнованого господарства. Під час Другої світової війни 
цигарки входили в солдатський раціон, як їжа. Західні тютюнові компанії 
надсилали солдатам цигарки безкоштовно, а після війни отримали велику 
кількість покупців, результатом чого став «золотий вік» тютюнової про-
мисловості наприкінці 40-х — на початку 50-J років. У Радянському Союзі 
у воєнний час виробничі потужності були евакуйовані на схід країні: і 
виробництво цигарок продовжувалося. Післявоєнна відбудова тютюнової 
промисловості сприяла стрімкому росту виробництва. 

Перші спроби ввести напис-попередження Міністерства охорони 
здоров'я СРСР на пачках цигарок були зроблені в 1977-1978 pp. 
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Ще трохи історії 
 
Історія вживання тютюну розпочалася в Європі наприкінці XV століття 

після повернення з Америки учасників другої експедиції Колумба (1496 p.). 
Насіння цієї рослини, яку індіанці називали «кохоба», привіз іспанський 
чернець Роман Пано. Спочатку тютюн вирощували в Іспанії як декоративну 
рослину. Вперше звичай палити тютюн описав де Ов'єдо: «Індіанці, які 
живуть на острові Гіспаньйола, мають дуже шкідливий звичай. Вони 
вдихають через ніс дим, що утворюється від спалювання трави. Звичай цей 
вони називають «табако»...». 

Спершу тютюн у Європі  поширювався як лікувальний   засіб.   Про   
нього   навіть   писали   у підручнику медицини 
(1625 p.): «...це зілля очищає піднебіння й голову, 
послаблює біль і втому, заспокоює зубні 
страждання...». Негативна  дія   тютюну   була ще 
мало відома. 

Посольська трава, як тоді називався тютюн, дуже 
швидко стала знана у Європі завдяки дипломату 
Ж.Ніко (звідси назва основної діючої речовини 
тютюну - «нікотин»). У 1560 р. Ніко привіз тютюн 
французькій королеві Катерині Медічі, яка вживала його як засіб від 
міґрені. 

Спочатку тютюн нюхали, а потім почали курити. Незважаючи на те, що 
тютюн вважався «модною травою», у більшості країн Європи (наприклад, в 
Англії) американську рослину сприйняли негативно. В Англії вже в XVI-
XVII століттях курити тютюн було заборонено. 

Лише через 100 років шкідливість тютюну почали розуміти у Франції. У 
1680 р. король Людовік XIII заборонив вільний його продаж. 

Католицька церква також була проти вживання тютюну. У 1624 р. папа 
Урбан VIII у спеціальній буллі вказував:   «Духовні   особи   нюхають   
табаку   перед вівтарем   і   частим   чханням    порушують    благоговіння в 
церкві». У 1692 р. в  Сант-Яго були живцем замуровані   у   стіну   п'ятеро 
ченців, які курили сигари біля церкви,   замість   того,   щоб   бути 
присутніми на вечірній службі. 

До Русі «богопротивне зілля» було завезене в XVI столітті іноземними 
купцями. Влада відразу заборонила тютюн, вважаючи   вживання   його   
ознакою; розбещення, засобом, нищівним для; здоров'я    людини.    Під    
загрозою; смертної   кари   російський   цар Михайло   Романов   вимагав   у 
своєму указі, «...щоб ніде тютюн у себе не тримали і не пили (тобто не 
вживали), і тютюном не торгували...». 

Крім того, куріння часто ставало причиною численних пожеж. У 1694 р. 
цар Олексій Михайлович наказував: «...кожного, у кого буде знайдено тю-
тюн, катувати й бити нагаєм доти, доки не зізнається, звідки тютюн дістав... 
Провинним купцям - відрізати носи, пороти ніздрі і висилати у віддалені 
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місця». Проте цар Петро І, який за час свого перебування в Західній Європі 
призвичаївся до куріння, скасував заборону спеціальним указом від 1697 p., 
одночасно оподаткувавши продаж тютюну на користь держави. Тепер на 
земній кулі посіви тютюну (однорічної рослини Nicotiana tabacum з родини 
пасльонових) займають мільйони гектарів, на жаль, здебільшого найкращих 
земель. Існує величезна тютюнова індустрія, яка об'єднує вирощування 
тютюну, обробку його та випуск сигарет та сигар для мільйонів чоловіків і 
жінок. Треба, щоб кожен спитав себе - чи варто вживати це «диво з XV 
століття», руйнуючи власний організм. 

 
 

Перед вибором 
 
Кожного року мільйони людей у світі отримують різні захворювання 

через куріння. Та, незважаючи на це, одночасно інші мільйони людей на 
Землі починають курити. Ми, так само, як і вони, особливо не задумуємося 
над тим, як підкоряємося поганим звичкам, і як ці звички впливають на стан 
нашого здоров'я. 

Чому ми починаємо курити? 
Чи варто було спробувати? 
Яка користь від куріння? 
Які наслідки куріння? 
Як не почати курити? 
Як кинути курити 
Всі ці питання часто виникають перед нами. І не завжди ми знаходимо 

на них відповіді.  
Багато юнаків та дівчат говорять, що куріння: 
• розслаблює; 
• розважає, коли нудьга; 
• рятує від зайвої ваги; 
• об'єднує з друзями; 
• подобається; 
• дозволяє відчувати себе більш дорослими 
• надає можливість відчувати себе самостійними; 
• це шикарно; 
• сприяє неформальному спілкуванню; 
• зближає людей; 
• це просто звичка. Вчені проаналізували ці відповіді і спробували 
• згрупувати мотиви, що спонукають юнаків та дівчат почати курити: 

по-перше, це імітація манер якоїсь компанії, в яку юнак чи дівчина хоче 
бути прийнятим, стати «своїм»; 

по-друге, це уподібнення людині, яка подобається, бажання бути схожим 
на неї,  мати  однакову поведінку та інтереси. 
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Наступна група мотивів пов'язана з прагненням бути дорослим. 
Дивлячись на поведінку дорослих, які курять, деякі підлітки сприймають 

куріння як ознаку дорослості. Є випадки, коли куріння настільки входить в 
побут родини, що не постає питання - курити чи не курити; питання лише в 
тому, коли почати. 

Для багатьох підлітків куріння є засобом самоствердження, прагненням 
засвоїти «модні» манери, необхідним, щоб переконати оточення у своїй 
незвичайності та сучасності. 

Серед інших мотивів - 
бажання все в житті спро-
бувати. Люди не 
замислюються над тим, чим 
можуть закінчиться ці спроби. 
Куріння призводить до 
формування залежності. 
Розповідь Марії підтверджує 
це: «Мені завжди було цікаво 
познайомитися з хлопцями, які 
віком старші за мене. Одного 
разу на дискотеці до нас з 

подругою підійшли хлопці, які вже закінчили школу, і запропонували 
провести нас додому після танців. Ми погодилися. Дорогою вони запалили і 
запропонували сигарети нам. Спочатку я відмовлялась, але наполегливість 
Кості (хлопця, який мені дуже сподобався) змусила мене спробувати. Я 
почала кашляти, з очей потекли сльози. Наступної зустрічі я вже змогла 
викурити цілу сигарету. Врешті-решт я перестала помічати, скільки курю. 
Згодом ми розлучилися, а погана звичка залишилася. З'явились проблеми 
вдома і в школі: мати лаялась, що одяг тхне димом, та й оцінки в школі 
знизились, а головне, я почуваю себе невпевнено. Я б віддала все, щоб 
побороти цю погану звичку». 

Бути дорослим, самостійним, цікавим - бажання кожного з нас. Бути 
особистістю - це, насамперед, бути вільним, мати власну точку зору, а отже, 
керувати своїми звичками, а не підкорятися їм. 

 
Залежність формується непомітно  

(Етапи куріння) 
Запитайте своїх однолітків чи друзів, які курять, про перше знайомство з 

тютюном. Ситуація виглядатиме приблизно так, як в випадку з Дімою: 
«Влітку ми з друзями часто виїжджали до річки неподалік від міста. 

Більшість хлопців з нашої компанії курили, і я помічав, що вони це робили з 
видимим задоволенням. Вирішив спробувати сам. Мій ентузіазм був 
підтриманий хлопцями; відразу знайшлася сигарета, з дорогих, та й поради 
початківцю посипалися з усіх боків. І ось цей момент настав. Запалену 
сигарету я підношу до рота, набираю диму в рот, роблю глибоку затяжку. 
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Перше, що я відчув, це як забило подих. Закашлявся, голова пішла обертом, 
сльози потекли з очей. Пам'ятаю, що почав блювати. Ледве відійшов від 
цього кошмару...» 

Багатьом ця ситуація знайома, чи не так? Але у 
кожної людини досвід першого знайомства з 
тютюном свій, тобто відчуття можуть бути дуже 
різними. При першій спробі закурити можливі: 
кашель, спазми в горлі, головний біль, загальне 
збудження або гальмування, нудота, блювання і, 
навіть, втрата свідомості. Ступінь прояву цих 
ознак (симптомів) залежить від особливостей 
конкретного організму, Але якщо з перших спроб 
неприємні прояви навіть відсутні - це не означає, 
що організм взагалі не чутливий до шкідливої дії 
тютюну.    

Ми охарактеризували вам перший етап - 
«знайомство» людини з тютюном. 

Якщо не зробити правильних висновків з 
початкового досвіду, «знайомство» переходить у звичку. Настає другий 
етап, визначальна ознака якого - отруйна (токсична) дія нікотину. Людина 
відчуває приємно збуджуючу дію тютюну і не зауважує шкідливих змін в 
організмі. Формується психічна залежність: коли у курця закінчилися сига-
рети, і він не курив деякий час, то з'являється нервозність, людина шукає 
будь-яку можливість закурити. Звичка до куріння підпорядковує собі все 
життя. Вже не помічаєш, як виймаєш сигарету з пачки, викурюєш її, береш 
наступну, і все повторюється. 

Коли без сигарети відчуваєш себе роздратованим, «розбитим», настає 
третій етап куріння. Поступово приходить усвідомлення того, що куріння 
приносить не лише задоволення, а й шкоду та створює різні незручності. 
Без цигарки вже важко зосередитися, під час роботи куріння стає 
безперервним. Водночас знижується легкість заучування, точність 
обчислювальних операцій, зменшується обсяг пам'яті. 

На четвертому етапі у багатьох курців куріння викликає погіршення 
стану здоров'я: з'являється слабкість, болі у грудях, кашель, задишка, 
утруднене дихання. Курця зі стажем легко впізнати за помітним огрубінням 
голосу, пожовтінням зубів, неприємним запахом з рота, жовтуватим 
кольором шкіри і зморшками на обличчі, нездоровим виглядом волосся, 
жовтими пальцями. Ще й одяг має неприємний запах диму. «Приваблива» 
картина, чи не так? 

Приблизно 90% курців вважають куріння шкідливим для себе і тільки дві 
третіх з них роблять спроби кинути курити. Але позбутися тютюнової 
залежності надто важко. Тоді приходить думка, а чи варто було починати? 

Уяви собі, якщо курець випалює пачку сигарет за день, то до його легень 
за рік потрапляє 1 літр осадженої смоли. 
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Смола - це в'язка речовина чорного кольору, аналог гудрону, що 
використовується для виготовлення асфальту. 

 
А якщо я не курю? 

(Пасивне куріння) 
 
Тютюновий дим шкідливий і для організму людини, яка не курить. 
Чи не помічали ви, що в кімнаті, де багато курять, ви кашляєте більше? 

Це результат «пасивного» або «ненавмисного» куріння. З'ясовано, що 
пасивне куріння зумовлює захворювання дихальної системи у некурців. 
Таким чином курець завдає шкоди не лише своєму здоров'ю, а й здоров'ю 
людей, що його оточують. 

Підраховано, що перебування протягом години в накуреному 
приміщенні рівнозначне «викурюванню» 4 сигарет. Причому люди, які не 
курять, мимоволі опиняються в групі ризику, стають пасивними курцями. 

Куріння забруднює навколишнє середовище. 
У тютюновому димі, котрий попадає в повітря, крім нікотину, міститься 

велика кількість інших хімічних речовин (бензопірен, синильна кислота, 
формальдегід, аміак та ін., які у вигляді осаджених смол 
нагромаджуються у легенях людини). Вони подразнюють слизову оболонку 
дихальних шляхів, а при тривалому впливі виступають канцерогенами 
(тобто спричиняють розвиток злоякісних пухлин). 

Тому проблеми, пов'язані з курінням, стосуються кожного, навіть якщо 
ти не куриш. Зрозуміло, що допомагаючи іншим кинути курити, ти дбаєш, в 
першу чергу, про своє здоров'я. 
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Тютюн здоров'ю не товариш! 
(Фізіологія та наслідки куріння) 

 
Нікотин - це жовтувата речовина, розчинна у воді й жирах, яка добре 

всмоктується слизовими оболонками і, навіть, неушкодженою шкірою. 
Дуже токсичний для людини. Під впливом нікотину збуджується 
дихальний центр (при великих дозах - настає його параліч). Коли нікотин 
потрапляє в кров, навантаження на серце збільшується. Кількість серцевих 
скорочень на добу у курця на 15-20 тисяч більше ніж у людини, яка не 
палить. Це означає, що серце додатково перекачує 1,5 тонни крові за день, 
що призводить до скорочення життєдіяльності серця. 
Давайте з'ясуємо, чому шкідливе куріння. 

Об'єктивно це, по-перше, зумовлено дією на організм людини нікотину, а 
по-друге, впливом тютюнового диму. Відомо, що куріння шкідливе для 
молодого організму, передусім для органів дихання. Встановлено, що у 
юнаків та дівчат, які курять, об'єм грудної клітки і розвиток легенів 
відстають від середньої норми на 25%, і з часом грудна клітка набуває 
впалого вигляду. Курці-підлітки частіше страждають і на простудні 
захворювання. Для них кашель стає майже постійним явищем — так званий 
бронхіт курця. 

При курінні негативні зміни відбуваються також у статевій сфері. 
Сексопатологи спостерігають у курців зменшення в крові чоловічого 
статевого гормону - тестостерону, що знижує ймовірність запліднення, 
часто призводить до імпотенції; крім того, слабшають 
м'язи, значно погіршується зовнішній вигляд юнаків. 

Дівчата теж страждають від впливу тютюну. Ор-
ганізм жінки, яка курить, старіє значно швидше, в 
дівчат, які курять, виникають різноманітні порушення 
менструального циклу, що може спричинити навіть 
безпліддя. Так, у жінок, які курять, вагітність частіше 
проходить з ускладненнями, нерідко спостерігається 
внутрішньоутробна загибель плода і викидні. Значно 
збільшується смертність новонароджених. Слід також 
зауважити, що куріння під час годування груддю 
погіршує якість молока і зменшує його кількість. У 
дітей, матері яких курять, частіше розвивається 
недокрів'я, відбувається затримка фізичного і 
психічного розвитку. 
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Запитай себе, чи повинні твої діти страждати  
від згубних звичок батьків? 

 
Серед наслідків куріння особливо небезпечні ті, що пов'язані зі 

шкідливим впливом тютюну на кровоносні судини. Нікотин викликає спазм 
судин, зменшення їхнього просвіту, в результаті чого погіршується 
кровообіг в окремих частинах тіла, що утруднює виведення шкідливих 
продуктів обміну речовин з організму. 

Курцям притаманне запалення слизової оболонки порожнини рота (сто-
матит) та ясен (гінгівіт). 

Токсична дія нікотину на судини обумовлює також виразкову хворобу 
шлунка й дванадцятипалої кишки. 

У молодих курців частіше виникають запалення, переродження і спазми 
внутрішньої оболонки судин нижніх кінцівок (ендартериїт). Такі порушен-
ня кровообігу у курців можуть призвести до ампутації ніг. 

А тепер, вже як справжнім експертам, пропонуємо згрупувати відомі вам 
негативні наслідки куріння: 

Негайні короткострокові (виникають впродовж кількох хвилин, після 
першої затяжки): 

• прискорення серцевих скорочень; 
• підвищення кров'яного тиску; 
• подразнення тканин гортані — кашель; 
• надходження оксиду вуглецю (чадного газу) у кров; 
• пряме та швидке потрапляння канцерогенів до легенів; 
• подразнення очей димом. 
Відтерміновані довгострокові (формуються роками): 
• рак легенів, ротової порожнини, стравоходу, шлунка, гортані, 

підшлункової залози та жовчного міхура; 
• захворювання серця (стенокардія, інфаркт); 
• виразка шлунка та дванадцятипалої кишки; 
• судинні захворювання (ендартериїт, інсульт); 
• хронічний  бронхіт. 
Інші (найрізноманітніші): 
• пошкодження слизової оболонки губ, язика, піднебіння, гортані і, 

таким чином, зміна відчуття смаку їжі; 
• виникнення надсадного кашлю, неприємного запаху із рота і 

захворювань ротової порожнини; 
• рання поява зморшок на обличчі; 
• пожовтіння зубів; 
• утруднення дихання та зниження фізичної витривалості. 

 
Чи варто продовжувати? 
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Доцільно чи недоцільно курити? 
 
Скільки б ми не стверджували, що курити недоцільно - вибір все одно за 

тобою. Але давай поміркуймо разом. 
Погодься, що кожен з нас прагне бути сильним, привабливим, мати гарну 

роботу, щасливе особисте життя. А скільки мрій, які можуть здійснитися? 
Здійснюючи їх, ми постійно стикаємося з різноманітними перешкодами і 
намагаємося їх здолати та рухатися вперед. Не завжди легко вдається нам 
досягти поставленої мети, але при бажанні рано чи пізно ми здійснюємо 
свої наміри. Тоді чому ж засобом вирішення наших проблем має бути 
тютюн? Чому рослина повинна бути «визначником» нашої долі? Адже 
кожен з нас у змозі бути хазяїном свого життя і має право на свободу 
вибору - курити чи не курити. 

Якщо ми насправді не знаємо себе, своїх цінностей та цілей в житті, 
якщо ми не усвідомлюємо існування зовнішнього тиску, що впливає на наш 
вибір, прийняті нами рішення можуть бути не зовсім вільними і не 
найкращими. 

Тому ми пропонуємо за допомогою таблиці з'ясувати власне ставлення 
до куріння. У правій колонці дай відповідь: якщо ти погоджуєшся, то « + », 
якщо не погоджуєшся — то «-». 

 
Вплив куріння на мене Відповідь 

Тютюновий дим приємний для мене  
Мені подобається відчувати запах диму від одягу та з рота 
курця 

 

Я не вважаю, що збільшується ймовірність різноманітних 
захворювань в організмі 

 

Мені здається, що пасивне куріння не призводить до 
важких наслідків та захворювань 

 

На куріння за рік не витрачаються великі гроші  

Тютюн допомагає мені в житті  
Мені подобаються люди, які курять  
Я добре ставлюсь до куріння  
Я не віддаю перевагу здоровому способу життя  

 
Відповівши на ці питання, ти визначиш свою позицію щодо доцільності 

або недоцільності куріння для тебе. Але, на нашу думку, на правильному 
шляху ти стоїш тоді, коли у тебе всі відповіді відмічені знаком «-». 

Незважаючи на те, що куріння швидко стає звичкою, і з'являється 
фізіологічна залежність від тютюну, люди можуть кинути і дійсно кидають 
курити. Деякі молоді люди вважають, що в підлітковому віці, коли ти ще 
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здоровий та міцний, можна курити, а потім можна кинути в будь-який 
момент. 

На жаль, це не так просто. 
Людині дуже важко не закурити в тих умовах і в той час, коли вона 

звикла курити. Організм вже звик до нікотину, і бажання закурити стає 
нестерпним. Дехто здається і знову береться за сигарету, а дехто одержує 
перемогу над цією звичкою і врешті-решт переконується, що без куріння 
можна обійтись. 

Тому, щоб не мати таких проблем — краще не розпочинати курити. 
Якщо ти не куриш і не знаєш як відмовитися від пропозиції закурити, то 

тоді тобі стануть у пригоді варіанти відповідей твоїх однолітків. 
Ось вони: 

• Я пробував(ла),  мені погано! 
• Я не по цих справах; 
• Я щойно палив (ла); 
• Я зробив (ла) для себе вибір, прошу не тиснути на мене! 
• Це для мене не по кайфу; 
• Мені не подобається твій запах і я не хочу пахнути, як ти; 
• У мене алергія на тютюновий дим; 
• Ми з тобою домовлялися більш не курити; 
• У мене немає настрою сьогодні курити; 
• Дуже дорогі, а грошей зараз нема; 
•   Я не хочу бути таким, як усі. Я хочу бути індивідуальністю; 
• Від куріння шкіра стає старою та жовтою; 
• Від куріння у хлопців швидко настає імпотенція.  
Ті, хто вже пристрастився до куріння, але вирішив позбутися цієї 

шкідливої звички, дуже потребують підтримки, особливо в перші найважчі 
тижні. Курці іноді вигадують собі різні причини, чому вони не можуть чи 
не хочуть кинути курити. Якщо ти знаєш когось, хто намагається кинути 
курити, підтримай його та запевни у тому, що він зробив правильний вибір.  

 
Якщо ти вирішив кинути курити (1) 

 
• Оголоси своїм друзям та родині, що кидаєш курити. 

Прилюдно взяте зобов'язання зміцнює силу волі. 
• Не прагни кинути курити назавжди – покинь тільки на один день. 

Наступного дня спробуй знову кинути курити тільки на один день, 
далі - знову. 

• Кожного дня зменшуй кількість викурених сигарет, аж поки 
залишиться одна. Не кури її, а розламай, скажи собі: «Стоп, досить 
курити!» - і викинь сигарету до сміття. 

• Признач день «X» (день «Відмови від паління») та покинь у цей день 
курити. Прибери предмети, які асоціюються з курінням (запальнички, 
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попільнички тощо), щоб не згадувати 4 про свою шкідливу звичку. 
• Нагадуй собі про те, що після відмови  від куріння ти сам можеш 

керувати своїми почуттями та вчинками. 
• Кожного    дня    відкладай гроші,   які   раніше   витрачав на 

сигарети, і задумай, що ти за   них   собі  дозволиш   наприкінці року. 
• Це   тільки   деякі   поради.   Можна скласти свій план, та 

дотримуватися його Значно    легше    це    зробити,    якщо    ти 
вирішив кинути курити разом зі своїм другом, або   коханою 
дівчиною. Тоді взаємна підтримка та контроль значно допоможуть 
тобі. 

• Вибір за тобою! 
 
 

 
Как подготовиться к тому, чтобы 

бросить курить (2) 
 

Основные шаги 
 
Возможно, Ваше решение отказаться от 

курения вызовет у Вас некоторую тревогу и 
беспокойство, однако, вероятность 
положительного результата увеличится, 
если Вы серьёзно подготовитесь к этому 
шагу с самого начала. Перед тем как 
бросить сигарету, сделайте пять важных 
шагов: 

• установите дату, с которой Вы перестанете курить; 
• скажите родственникам, друзьям и коллегам, что решили бросить 

курить; 
• вы должны настроиться и быть готовым к возможным трудностям 

и препятствиям, которые станут у Вас на пути; 
• уберите из дома, офиса, Вашего рабочего места все сигареты и 

другие табачные изделия; 
• поговорите с Вашим врачом, попросите его о помощи. 

1. Установите дату, с которой Вы перестанете курить. 
Установите дату, с которой вы перестанете курить, в течение двух 

последующих недель, с тем, чтобы Вы успели подготовиться. Не затя-
гивайте исполнения своего решения, иначе Вы можете потерять к нему 
интерес. 

Выберите незабываемый день, например день Вашего рождения, 
годовщину свадьбы, Новый год, День Победы (9 мая), День без курения (31 
мая). 
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Если Вы курите на работе, то лучше начать данный проект во время 
отпуска. К моменту возвращения на работу Вы уже несколько дней 
проведёте без курения. 

2. Сообщите окружающим о Вашем намерении бросить курить. 
Бросить курить гораздо легче при поддержке окружающих. Скажите 

Вашим родственникам, близким, друзьям и коллегам о своём намерении 
бросить курить и попросите их поддержки. Объясните Вашим близким, 
какой именно помощи ожидаете от них. Вот несколько предложений: 
• объясните знакомым и близким причину изменения Вашего 

поведения. Поясните им, что это не должно затянуться и самое худшее 
должно кончиться уже через две недели. Скажите им: «Чем дольше я 
обхожусь без сигарет, тем раньше я стану самим собой»; 

• если кто-то из близкого окружения курит, попросите, чтобы они 
бросили вместе с Вами или хотя бы не курили в Вашем присутствии; 

• принимаете ли Вы какие-нибудь лекарства? Сообщите своему 
лечащему врачу о намерении бросить курить, так как никотин изменя-
ет функции некоторых лекарств, и Вам, возможно, понадобится другой 
препарат; 

• старайтесь получить поддержку окружающих. Чаще общайтесь с 
людьми, которые готовы Вас поддержать. Стремитесь получить под-
держку из любых источников: по телефону, Интернету. Любая такая 
поддержка будет способствовать Вашему успеху в борьбе с курением. 
Чем больше поддержки Вы получите, тем эффективней будет борьба; 

• вы можете присоединиться к программам по борьбе с курением; 
• вы можете присоединиться к движению по борьбе с курением или 

принять участие в группе поддержки. Эти программы могут Вам 
серьёзно помочь, если захотите сотрудничать с ними. 

Как организовать программы по борьбе с курением и группы 
поддержки? 

Подобные программы помогают курильщикам справиться с 
неизбежными проблемами, возникающими, когда люди решают избавиться 
от привычки курить. Эти программы направлены на разрешение подобных 
проблем и выработку других полезных навыков. Программа по борьбе с 
курением может помочь Вам навсегда избавиться от дурной привычки. 

• Данные программы помогут лучше понять, почему Вы курите. 
• Научат, как держать себя в руках в ситуациях стресса или неудачи. 
• Научат, как сопротивляться желанию закурить. 

3. Планирование преодоления трудностей, с которыми Вы 
неизбежно столкнётесь при отказе от табакокурения. Можно ли их 
избежать? 

Быть готовым к неизбежным трудностям, когда вы откажетесь от 
сигареты - это очень важно. 
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Большинство людей начинают снова курить после трёхмесячного 
воздержания. Самыми трудными будут именно эти три месяца. Особенно 
трудно удержаться от сигареты в состоянии стресса или плохого 
настроения. Конечно, очень непросто подготовиться к этому до того, когда 
это может случиться с Вами. 

Пересмотрите свой журнал (наблюдения). Посмотрите, когда вы более 
всего тянулись к сигарете? Постарайтесь спланировать реакцию на 
возникшее желание покурить до того, как это желание возьмёт вверх. 

Будьте готовы к неприятным симптомам, после того, как Вы бросили 
курить. Эти неприятные ощущения провоцирует никотин. Необходимо 
понимать, что появление этих симптомов — это привыкание организма к 
жизни без никотина, и они вскоре исчезнут. 

Неприятные симптомы: как Вы можете себя почувствовать после того, 
как отказались от курения. 

Обычное состояние после отказа от табакокурения: 
• состояние депрессии; 
• бессонница; 
• раздражение, беспокойство; 
• утомление, нервозность; 
• неспособность ясно мыслить; 
• чувство голода или увеличение веса.  
Совсем не обязательно, что Вы столкнётесь со всеми этими проблемами, 

но быть готовым хотя бы к некоторым из них крайне важно. Они могут 
возникать в разные периоды. Иногда в преодолении некоторых из этих 
проблем могут помочь медицинские препараты. 

4. Уберите сигареты и другие табачные изделия из Вашего дома, 
машины, рабочего места. 

Уберите всё, что может Вам напоминать о желании покурить. Несколько 
советов: 

• сделайте генеральную уборку дома и на работе. Постирайте 
занавески, почистите шторы, одежду. Украсьте свой дом цветами. 
Вам обязательно понравится новый свежий запах, вернётся чувство 
обоняния. 

Выбросите все сигареты, спички, уберите зажигалки и пепельницы. 
Сходите к зубному врачу, почистите Ваши зубы от пятен, которые 

оставляет курение. Посмотрите в зеркало - Вы прекрасно выглядите! 
Стремитесь выглядеть так всегда. 

Некоторые курильщики всё же хранят одну пачку сигарет, они это 
делают «на всякий случай» или они хотят доказать, что у них железная сила 
воли, и они ни за что не станут курить. Не делайте этого! Оставленная 
пачка сигарет - самый простой способ снова вернуться к курению. 

Не используйте другие табачные изделия вместо сигарет. 
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Лёгкие или с пониженным содержанием смол сигареты также вредны как 
и обычные сигареты. Бездымный табак, сигары также опасны для Вашего 
здоровья. Например, короткие ароматизированные сигареты (bidi) так же 
вредны, как обычные, а гвоздичные сигары даже намного хуже, потому что 
в них содержится больше смол, никотина и смертельно опасных газов. Все 
без исключения табачные изделия содержат опасные для здоровья 
химические элементы и отравляющие вещества. 

Решительно бросить курить сегодня и навсегда — это единственный 
способ расстаться с курением. 
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Психологічні особливості 
формування 

тютюнозалежності у 
підлітковому та юнацькому 

віці 
 

Індіанці Північної Америки 
першими почали курити, 
жувати та нюхати тютюн, який 
викликав у них галюцінації, 

допомагав досягати стану релігійного екстазу. На нашому континенті 
тютюн побутує уже п'ять століть, завдячуючи Христофору Колумбу. 
Українці не виявили спротиву тютюновій експансії й невдовзі стали 
адептами новоявленої пристрасті, випередивши у цьому своїх сусідів 
росіян. Як свідчить «Історія Русів» під 1650 роком, жителі Московії «не 
пускали в дом свой никого нашего прохожаго, а паче с табаком, 
употребление котораго почитается у них страшным грехом, смертным 
грехом во всем міре». Своєрідне «обожнювання» українцями «тютюну та 
люльки» проходить червоною ниткою через пісенну та поетичну творчість 
нашого народу. Можна зробити висновок, що тютюнозалежність увійшла 
у кров і плоть українців. 

Після Першої світової війни куріння цигарок стає соціально 
прийнятним у тогочасному світі: пайка табаку є обов'язковим атрибутом 
раціону військових; лікарі пропагують тютюн як засіб тамування болю, 
страху, голоду. 
Першими звернули увагу на зв'язок між курінням   цигарок   і   раком   
легенів   німецькі лікарі у 30-ті роки XIX століття. Після Другої світової 
війни шкода від тютюнокуріння стає очевидною для наукового загалу — 
показано пряму залежність між курінням та захворюваннями легенів, 
інфарктом міокарда, інсультами, стенокардією тощо. 

Вчені більшості країн починають бити тривогу, але тютюнозалежність 
набула характеру епідемії: у наші дні від неї потерпають більше одного 
мільярда жителів планети. За даними ВООЗ 80% із них потрапили в 
залежність у віці від 13 до 20 років, а це саме той період, коли найбільш 
інтенсивно розвивається особистість дитини, тому видається доцільним 
окреслити основні психолого-фізіологічні зміни указаного періоду 
розвитку дитини. 

Розвиток дитини як особистості означає, насамперед, становлення її як 
людини розумної, такої, що відчуває і бажає. Розумне життя розгортається 
на основі розвитку вищих форм пізнання: сприйняття, уваги, пам'яті, 
мислення, уяви. Самобутність людини визначається динамікою емоцій, 
почуттів, настроїв, стресів тощо. Особистість визначається рівнем розвит-
ку потреб, мотивів, здатністю до цілеспрямованої зміни сенсу дій. На 
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цьому рівні організації домінуючими інтегруючими чинниками висту-
пають не домінанта (фізіологічний інтегратор) чи типологія 
(психофізіологічний інтегратор), а характер, як основний інтегратор 
особистісного рівня розвитку людини. На цьому рівні людина дістає свою 
соціокультурну реальність. Тут визначається самоцінність людини, 
формуються її відповідальність, рольова та вчинкова самобутність. 

Криза дитинства (5,5-7,5 років), обрамлюючи індивідний етап розвитку 
дитини, стає водночас початком особистісного етапу, входженням у 
відповідальне соціальне життя, яке вимагає певних форм соціальної 
зрілості. 

На цьому етапі починається інтенсивний розвиток пізнавальних 
процесів, емоційно-вольової   сфери,   формування   учбової   діяльності. 
Особистісна інтеграція завершується кризою юності (17-21 рік), що 
виявляється початком становлення авторського підходу до визначення і 
реалізації свого власного погляду на життя і на вибір індивідуального 
способу життя. 

В міру того як дитина перестає відчувати, переживати симбіотичний 
зв'язок зі світом, втіленням якого є генералізований емоційний зв'язок 
матері й дитини, відбувається остаточний розрив незримої «пуповини», що 
продовжувала існувати після перерізання пуповини з плоті та крові, й 
дитина починає відчувати контури власної цілісності, виокремлює себе з 
довкілля. В той час як завершується інтеграція людини як організму і 
виникає «організмова цілісність», розпочинається нова диференціація, яка 
має на меті підготувати «індивідну» інтеграцію. В результаті виникають 
ендопсихічна та ектопсихічна системи, які об'єднують пам'ять, емоції та 
афекти (ендопсихіка), мислення, почуття, сенсорні та інтуїтивні процеси 
(ектопсихіка). Завдання першої половини життя людини за К. Юнгом - 
розвинути принаймні три з чотирьох (відчуття, мислення, почуття, 
інтуїція) ектопсихічних функцій. Оскільки процес диференціації і 
виділення домінуючих функцій добігає кінця на порозі юності, тому на цій 
основі виникає той чи інший тип особистості. 

Пізнавальні процеси, а найперше їхні суб'єктивні компоненти (дифузні 
переживання недозволеного, несправедливого, чужого і т.ін.), стосуються 
роботи ендопсихічної системи. Результати діяльності цієї системи 
складають позасвідоме, куди потрапляють не тільки «тіньові» елементи 
особистості, але, у тому випадку, коли особистість живе «нижче власного 
рівня», і позитивні, соціально цінні та значимі для саморозвитку людини 
якості. Людина ніби боїться власної «висоти» і ховає свої потенційні та-
ланти і можливості. 
Якщо особистість людини розвивається на широкому тлі культурно-
історичного простору з його етнічними, релігійними, філософськими 
цінностями, які свідомо чи несвідомо засвоюються людиною, породжуючи 
увесь спектр, усе багатство   особистісних   новоутворень,   то   при 
переході на суб'єктний рівень, коли відбувається операціоналізація 
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особистості, ототожнення себе з певною професією, особистість ніби зву-
жується. Ті з новоутворень, які не отримали розвитку на рівні суб'єктному, 
формуються у своєрідні комплекси, що характеризуються своєрідним 
змістовним ядром та потужним енергетично-афективним потенціалом. 
Таким чином, на рівні особистості до цього часу розрізнені інформаційні та 
енергетичні процеси поєднуються, утворюючи внутрішню напругу 
людського потенціалу. Якщо інформаційно-енергетичні комплекси нижніх 
рівнів розвитку людини (організмового, індивідного) мають потужні 
енергетичні складові й слабкі інформаційні частини, то на рівні особистості 
енергетична і інформаційна складова єдиного енергоінформаційного 
утворення певним чином урівноважуються. 

Подане вище стосується оптимальних траєкторій людського розвитку. Ті 
деструкції особистісного розвитку, які зазвичай спричиняють виникнення 
та розвиток тютюнозалежності, поминаючи такі тривіальні, неодноразово 
описані у відповідній психолого-педагогічній літературі, як відхилення у 
формуванні мотиваційної сфери. Нам видається, що більш фундаменталь-
ними є причини, детерміновані й породжені фіксуванням та 
«цементуванням» організмових та індивідних стадій розвитку дитини, 
виокремлення їх у автономно функціонуючі сутності, у переживання та 
домінування організмових домінант над особистісними новоутвореннями. 
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      Замість тютюнокуріння - спорт 
 

Як відомо, тютюнокуріння є згубною 
звичкою, яка призводить до численних 
негативних наслідків для здоров'я людини і 
значно підвищує вірогідність передчасної 
смерті. Тому, боротьба з тютюнокурінням, 
яка здійснюється на державному рівні у 
багатьох країнах світу, посилюється з 
кожним роком. Підвищується увага до 
вирішення цієї проблеми і в Україні, у якій 
найбільший відсоток людей, які курять. 

Для профілактики і подолання 
тютюнокуріння, звичайно використовують велику кількість заходів — 
адміністративного, медичного, соціально-психологічного спрямування 
тощо. Та не завжди їхнє використання досягає належної ефективності. 
Серед причин цього можна назвати недостатнє психологічне та 
психофізічне обґрунтування подібних заходів, що не дає можливості 
необхідним чином визначити особливості їхнього використання для 
вирішення певних завдань на різних цільових групах у конкретних умовах. 

Ми спробуємо здійснити психофізіологічне обґрунтування використання 
засобів фізичної культури для профілактики та подолання тютюнокуріння. 
Взагалі, пропаганда здорового способу життя та занять фізичною 
культурою, є одним із найбільш популярних заходів боротьби зі 
шкідливими звичками. Але, разом із тим, практично немає досліджень у 
яких би були представлені результати щодо ефективності застосування 
цього заходу в часовому та кількісному вимірах. Хоча несумісність 
тютюнокуріння та занять фізичною культурою сумніву не піддається. Так і 
в наших дослідженнях було встановлено наявність тісного негативного 
взаємозв'язку між заняттями фізичною культурою та поганими звичками. 
Виявилося, що студенти, які більше займаються фізичними вправами, 
значно менше курять та вживають спиртні напої. 

При обґрунтуванні використання засобів фізичної культури для 
профілактики та подолання тютюнокуріння ми будемо виходити із тих 
соціально-психологічних і психофізіологічних функцій, які тютюнокуріння 
набуває для різних людей. Серед причин тютюнокуріння у підлітків 13—19 
років наступні: намагання виглядати дорослим; вплив однолітків, які 
палять; оточення, реклама; приклад членів сім'ї. У старшому віці 
актуальності набувають поліпшення ситуації спілкування; стереотип по-
ведінки; антистресовий ефект куріння; незалежність, мода, привабливість; 
фізична залежність; непоправність шкоди, що вже начебто спричинена 
здоров'ю; при цьому, вплив факторів оточення та реклами залишається. 
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Засобами фізичної культури, на наш погляд, можна здійснити ефективне 
заміщення практично всіх вищевказаних функцій та усунути причини, які б 
могли до цього призводити. 
Так, під час залучення підлітків до занять фізичною культурою та спортом 
необхідно використовувати їхню мотивацію виглядати дорослішими. При 
цьому, їхню увагу слід акцентувати на тому, що саме подібні заняття 
можуть забезпечити прискорення фізичного розвитку — збільшення м'язів, 
зросту, що надасть можливість виглядати дорослішим реально, а не 
символічно (тільки за рахунок наявності у роті сигарети). Наявність 
красивої фігури, яка формується унаслідок занять фізичною культурою, 
також може бути дуже актуальною для підлітка, бо починаючи з цього віку 
намагання подобатись особам протилежної статі значно підвищується. Крім 
того, необхідно пояснювати, що в очах дорослих, підлітки, молоді люди, які 
регулярно і успішно займаються фізичною культурою та спортом, 
природно набувають значно більшого авторитету, в той час як до підлітків-
курців виникає переважно презирливо-співчутливе ставлення. Подібним 
чином, і в підлітковому, і в старшому віці, мають нівелюватися і такі 
надумані позитивні ознаки тютюнокуріння, як незалежність, мода, 
привабливість. 

Для позбавлення впливу однолітків, які курять, можна використовувати 
кілька шляхів. По-перше, бажано сприяти залученню підлітків до тих груп 
їхніх однолітків, які займаються фізичною культурою, не курять і 
ставляться до цього негативно. По-друге, необхідно різними засобами 
психологічного впливу знижувати для підлітків значущість 
(референтність) тих груп однолітків, які палять, у тому числі, звертаючи 
увагу на затримку фізичного розвитку, зниження фізичної та розумової 
працездатності, до яких призводить куріння. 

У старшому віці негативний вплив оточення також може зменшуватися 
за рахунок формування за місцем роботи та проживання груп, які 
займаються фізичною культурою, і залучення до них якомога більшої 
кількості осіб. В цей же спосіб, у значній мірі, може для людини вирішу-
ватись і проблема поліпшення ситуації спілкування. Адже, з одного боку, 
людина отримує можливість спілкування із близькими за інтересами 
людьми, а з іншого — набуття досвіду спілкування в подібній групі, 
повинно сприяти підвищенню комунікативних навичок у цілому. 

Заняття фізичною культурою, і особливо під час залучення до групи, яка 
веде здоровий спосіб життя, також сприяють позбавленню стереотипу 
поведінки курця за механізмом заміщення, оскільки у людини формується 
новий стереотип, а старий (запалювання сигарети у певних ситуація) 
поступово втрачає свою актуальність. 

Дуже великі можливості мають засоби фізичної культури і у заміщенні 
антистресового ефекту куріння. Адже, з одного боку безпосередній вплив 
на організм фізичних навантажень сприяє позбавленню людини від стану 
психологічного стресу, провідну роль тут відіграє механізм переключення. 
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А з іншого боку, загальновідомо, що заняття фізичною культурою значно 
підвищують загальні адаптаційні можливості людини, і, як наслідок, її 
стресостійкість. 

Зменшення негативного впливу реклами сигарет може бути забезпечено 
ретельно продуманими антирекламними акціями. В подібних акціях 
повинні пропагуватися не тільки згубні наслідки куріння, а тим більш, 
штампуватися «голі» заклики кинути курити, а й міститися позитивні 
приклади тієї діяльності, яка повинна заповнити «нішу», яку у людини 
займає куріння. І, природно, що найбільш адекватним прикладом подібної 
діяльності виступає фізична культура. 

Заняття фізичною культурою, на наш погляд, можуть стати в нагоді і під 
час позбавлення людини від фізичної залежності, що викликає 
тютюнокуріння. Адже відомо, що фізичні вправи, подібно до речовин, що 
викликають наркотичний ефект, можуть сприяти виробленню організмом 
людини необхідних для життєдіяльності гормонів - ендорфінів. Таким 
чином, може відбутися «переключення» з ендорфінів, вироблення яких 
організмом відбувається унаслідок куріння сигарет, на ендорфіни, що 
виробляються під час фізичних навантажень, від яких людина отримує 
фізичне та емоційне задоволення. 

Мотивація небажання кидати курити, яка у курців зі стажем ґрунтується 
на впевненості у непоправності шкоди, що вже спричинена здоров'ю, також 
може бути подолана шляхом роз'яснення надзвичайно великих можливос-
тей, які мають засоби фізичної культури для відновлення здоров'я та 
забезпечення активного довголіття. 

Вищевикладене обґрунтування використання засобів фізичної культури 
для профілактики та подолання тютюнокуріння, природно, не претендує на 
вичерпність, і, насамперед, має на меті навести приклад подібного 
обґрунтування, яке необхідно проводити, по можливості і для інших 
заходів, що використовуються для боротьби з тютюнокурінням. 
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Проблема тютюнокуріння: 
віковий та статевий аспекти 

 
Коли тютюн був привезений до Європи 
в кінці XVI століття, куріння 
рекомендували в лікувальних цілях; але 
доцільність використання тютюну 
незабаром стала викликати суперечки і 
його засуджували як згубне зло. Але 
пройшло кілька століть і куріння стало 
найпоширенішою шкідливою звичкою 

для організму людини. На сьогодні мільйони людей курять цигарки, хоча 
знають, що куріння спричиняє низку захворювань, наприклад, рак легенів. 
У дослідженнях, проведених англійськими вченими було виявлено, що 
«куріння є однією з причин і важливим чинником у виникненні та роз-
виткові раку легенів». У даних дослідженнях проводився порівняльний 
аналіз між тим, хто курить, і тим, хто не курить. Отримані дані дозволили 
стверджувати, що ризик раку легенів у тих, хто курять, може бути у 3-30 
разів вище, ніж у тих, хто не курять. Куріння спричиняє також хронічний 
бронхіт, ушкодження серця і судин, скорочує життя, призводить до 
передчасної смерті, до істотних негативних змін в організмі, до 
ушкодження різних органів; і оскільки ушкодження мають властивість 
накопичуватися, то ті люди, які починають курити в підлітковому віці, 
будуть схильні до більшого ризики смерті від куріння в середньому чи по-
хилому віці, ніж ті, які почали палити в більш пізній період життя. 

Розглянемо як взаємопов'язані тютюнокуріння, вік і стать. Чоловіків, які 
курять, у всьому світі більше, ніж жінок, але співвідношення між ними 
коливається в досить широких межах. Так, у СІЛА і Англії співвідношення 
курців чоловіків і жінок дорівнює 1,35:1, у країнах Африки - 3,7:1, 
Латинській Америці - 4,6:1, Азії - 6,2:1. У колишньому Союзі курців 
чоловіків було 62,3%, жінок - 23,5%. Зараз в Україні курять більше 
половини чоловіків і лише одна із двадцяти жінок. На 16- 17-літню жінку, 
яка курить, припадає майже сім чоловіків, які курять, 18-19-літню - більше 
п'яти, 30-60-літню - майже десять. 

Кілька десятиліть тому кількість хлопців і дівчат, які курять, була майже 
однаковою, хлопці починали курити раніше і частіше. На сьогодні кількість 
дівчат, які курять, зростає. Особи чоловічої статі починають курити на 3-4 
роки раніше, ніж особи жіночої статі. Перші найчастіше починають курити 
у 12-18 років, і особливо у 16 років, другі - у 15-22 роки, і особливо у 18 
років. За даними міжнародної статистики, хлопчики 11 років частіше 
дівчаток пробують цигарки, але кількість дівчаток, які курять щоденно, у 
віці 13 років і старше у багатьох країнах перевищує кількість хлопців, які 
курять, того ж віку. 
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У Києві було проведено опитування з приводу вживання тютюну серед 
молоді. Вибірку становили більше чотирьох тисяч учнів із 80 шкіл, 12 ПТУ 
і 8 технікумів м. Києва, віком від 13 до 16 років. Результати опитування 
показали, що 84% юнаків і 69% дівчат пробували курити, регулярно курять 
— 34%  юнаків і 14%  дівчат, 
і чверть молоді зовсім ніколи не курили. Дослідники також виявили, що 
куріння для підлітків є соціально спрямованим і соціально обумовленим 
процесом. Для особистості в підлітковому віці характерний виражений ко-
лективізм (друзі, компанія) і не зовсім розвинутий механізм самоконтролю, 
і тому важливо курити з іншими, для інших. 

Значимість різних чинників, що призвели до куріння, дещо розрізняється 
у юнаків та дівчат (див. таблицю). 

Як видно із цих даних, дівчата починають курити під зовнішнім впливом 
значно більше, ніж хлопці. Більшість учнів (приблизно 70%) вважає, що 
куріння впливає на кількість друзів, і з віком кількість тих, які так мірку-
ють, збільшується. Проте, вважається, якщо у юнака, який курить, більше 
друзів, ніж у дівчини, і привабливість дівчини, яка курить, оцінюється 
негативніше. Коли молодь бачить чоловіка, який курить, то думає, що йому 
не вистачає впевненості, а ось жінка, яка курить, оцінюється негативно, 
особливо юнаками. Отже, жіноче куріння сприймається молоддю 
негативніше і куріння загалом сприймається українською молоддю скоріше 
чоловічим атрибутом, не дивлячись на те, що останнім часом нашому 
суспільству нав'язується стереотип жіночого куріння (виготовлення 
жіночих цигарок, реклама тощо). 

Про здоров'я чоловіків і жінок, які курять можна сказати наступне. У 
чоловіків, які курять, виявлено зниження (приблизно у 1,5 рази) рухливості 
сперматозоїдів, зменшення в крові рівня тестостерону, що свідчить про зни-
ження їхньої запліднюючої здатності. Пов'язані з курінням і деякі випадки 
прояву статевої слабкості. 

У жінок, які курять, організм старіє набагато раніше. Вагітність у них 
протікає з підвищеним ризиком. Плацента у жінок, які курять, розвивається 
гірше, має знижену вагу і погано справляється зі своєю функцією. У тих 
жінок, які викурюють більше однієї пачки в день спостерігається загибель 
плоду або рінні пологи. Куріння негативно впливає і на розвиток плоду: в 
різних країнах частота народження дітей вагою менше 2,5 кг у жінок, які 
курять, на 20-30% вище, ніж у тих, які не курять. Смертність 
новонароджених у жінок, які курять, в середньому на 40% вище. Але не 
дивлячись на все це, більшість жінок, які курять, в період вагітності 
продовжує курити. 

На сьогоднішній день в Україні нараховується приблизно 9 млн. тих, хто 
курять - третина всього працездатного населення країни. Цей величезний 
життєвий і економічний потенціал можна зберегти, впливаючи 
психологічними, освітянськими та медичними засобами лише на один 
чинник - куріння. 
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Юнаки 

1. Друзі, які курять 
2. Слабке розуміння зв'язку між 

курінням і здоров'ям 
3. Тиск ровесників 
4. Низька успішність (за даними 

самооцінки) 
5. Низька самооцінка власного 

здоров'я 
6. Хлопці, які курять, популярніші 
7. Тиск обставин 
8. Низька самооцінка 

Дівчата 
1. Друзі, які курять 
2. Слабке розуміння зв'язку між 

курінням і здоров'ям 
3. Тиск ровесників 
4. Тиск обставин 
5. Мати, яка курить 
6. Дівчата, які курять, популярніші 
7. Низька успішність (за даними 

самооцінки) 
8. Приклад членів сім'ї, які курять 
 

    
 
 

Дія нікотину на організм людини 
 

Куріння — велике лихо. Доведено, що куріння тютюну призводить 
до виникнення різних захворювань, які спричиняються до передчасної 
смерті людей. 

Кожні чотири хвилини, заявив Террі, у США помирає людина, 
смерть якої зумовлена курінням сигарет. Курець живе на 6—8 років 
менше, ніж його ровесник, який не курить. Причина одна: куріння — 
надзвичайне лихо і велика небезпека для здоров'я. 

 
НЕРВОВА СИСТЕМА 

Куріння викликає безперервне збудження, що ослаблює гальмівний 
процес, а це веде до виснаження нервової системи. Англійське прислів'я 
каже: «Курець пускає ворога в свої уста, який викрадає його мозок. У мене 
погіршилась пам'ять. Я став робити в 1,5 раза помилок більше, ніж до 
куріння. Тепер я трієчник, а в молодших класах вчився лише на «10» і «11». 
Я став вразливий, нервовий, у мене знизилася працездатність. Конфліктую з 
вчителями, сперечаюсь з товаришами. Я зовсім змінився, порушився 
перебіг психічних процесів. 

 
ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА 

Мій господар став втомлюватись під час бігу або навіть від тривалої 
ходьби. З'явилися сильні болі в ногах. Облітеруючий ендортериїт - 
ураження кровоносних судин нижніх кінцівок. 
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ТРАВНА СИСТЕМА 
 

Мій господар втратив апетит. Подивіться, як він схуд, як пожовк, які в 
нього погані зуби. Систематично пропускає уроки, бо їздить до стоматолога 
лікувати зуби. А йому лише 15 років. А все через те, що никотин із слиною 
попадає в організм. Після кожної викуреної сигарети різко підвищується 
кислотність шлунку. їжа вчасно не перетравлюється, можлива загроза 
виразки дванадцятипалої кишки. Куріння притуплює почуття голоду, бо 
порушується дія ферментів, її розщеплення та всмоктування в тонких 
кишках. Він дуже погано їсть, через те так і відстав у розвитку від своїх 
ровесників. 

КРОВОНОСНА СИСТЕМА 
 
Поки я не одержувало згубної отрути нікотину, я було здорове. Могло 

скорочуватися 100 тис. разів за добу і перекачувати 100 тонн крові. Мій 
серцевий м'яз працював легко, ритмічно, не втомлюючись, забезпечуючи 
клітини організму достатньою кількістю кисню, піддержуючи тиск крові 
130/70 мм рт. ст. Але поганий хлопчисько почав курити. І в останній час я 
відчуваю, що число серцевих скорочень під впливом куріння збільшилося 
на 30—40 ударів за 1 хв. Це відбилося на моєму серцевому м'язі, він став 
гірше працювати, і я за добу стало одержувати на 2-3 тонни крові менше. Я 
стало зношуватись, втомлюватись, старіти. 

 
СЛУХ 

Тютюновий дим подразнює слизові оболонки ротової порожнини і носової, 
дихальних шляхів. Мій господар став вранці кашляти, на уроках 
фізкультури не може пробігти 3 круга. Через те, що знижуються захисні 
властивості слизових оболонок, він часто хворів на простудні 
захворювання. Подивіться у класний журнал, скільки він пропустив уроків, 
і ви відчуєте мою правоту. 

Тютюновий дим, потрапляючи у внутрішнє вухо, викликає запалення 
євстахієвої труби. Пошкоджуються слухові рецептори. З'явився біль у вусі. 
Я став трохи недочувати, а товариші глузують, що я став глухий. 

 
ЗІР 

Нікотин порушує білковий обмін і зменшує відкладання жиру. Значна 
частина амінокислот іде на покриття енергетичних затрат, а менша — на 
ріст і відновлення клітин. Знешкоджується нікотин у печінці, легенях, 
нирках. Протягом 10-15 годин після куріння нікотин і продукти його обміну 
виділяються через нирки з сечею і потом. З часом виникає цироз 
(зморщення) печінки. В 40% курців розладнується рухова функція жовчних 
шляхів, що призводить до застою жовчі. Ось що чекає мого господаря, а 
винен в усьому нікотин. 
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Нікотин пошкоджує органи чуття, знижується функція зорового, нерва, 
порушилась гострота зору, здатність розпізнавати кольори. 

Це приходить поступово: зникає сприймання зеленого, червоного, 
жовтого, синього кольорів. А зовсім недавно я попросив свого господаря 
пересісти на передню парту поближче до дошки — я став недобачати 
написане на дошці; пошкодився зоровий нерв. 

Смертельна доза нікотину для людини 50-75 мг. Викурюючи 20-25 
сигарет на день, людина дістає смертельну дозу нікотину. У французькому 
курортному місті Ніцці 1934 року гурт молоді влаштував змагання: хто 
викурить найбільше цигарок? Переможець мав одержати приз. Виграли 
двоє, але нагороду «переможці» не змогли одержати. Викуривши по 60 
цигарок, вони померли. Однорічна дитина отруїлась, з'ївши цигарку. 
Внаслідок куріння в організмі руйнується значна кількість вітаміну С 
Встановлено, що одна викурена цигарка позбавляє організм 25 мл 
аскорбінової кислоти. Така кількість цієї кислоти є в одному апельсині. 
Отже людина, яка викурює 20 цигарок на день, повинна з'їсти 4 кг 
апельсинів. Підліток, який курить, не високий на зріст, миршавий. У нього 
сіра шкіра, він часто хворіє й кашляє, швидко стомлюється. Лев 
Миколайович Толстой кинув курити, коли був уже дорослим. Він писав: 
«Став зовсім іншою людиною. Просиджую по п'ять годин поспіль на д 
роботою, встаю зовсім свіжим, а раніше, коли курив, відчував утому, ну-
доту, запаморочення, туман у голові. Куріння - це соціальне лихо». 

Боротьба з курінням тютюну передбачає збереження здоров'я людини і 
забезпечення його довголіття. Будемо сподіватися, що в майбутньому всі 
люди усвідомлять шкідливість «тютюнового зілля» і відмовляться від його 
вживання-в ім’я цієї благодійної мети. А про відчуття людини, яка 
відмовилась від куріння, чудово сказав В.Маяковський у вірші «Я 
щасливий»: 

«Я дихаю нині, як слон.  
Хода у мене легка,  
          і ніч пролетіла, як дивний сон,  
                     без кашлю і без плювка.  
Я став дотепником, веселуном,  
          ну просто - душа товариства.  
Я порожевів, поповніло лице,  
                            енергія так і кипить.  
Громадяни, вас цікавить рецепт?  
               Відкрить? Чи не відкрить?  
Повідомляю:  
              віднині назавжди кинув курить». 
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Матеріали до бесід з учнями 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Ім’я біди –наркотик 
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Профілактика розповсюдження наркоманії 
 
Нині наркоманія в усьому світі є однією з найбільш болючих проблем 

нашого суспільства, яка вимагає невідкладних та рішучих дій у сфері 
профілактики наркозалежності - як головної стратегії у боротьбі з цим 
лихом. 

Вже зараз зловживання алкоголем, наркотиками та іншими 
психоактивними речовинами набуло характеру пандемії. За даними ВООЗ, 
загальна кількість хворих, які занедужали через вживання різних 
психотропних речовин (не враховуючи тютюн), становить понад 500 млн. 
осіб. 

Наркоманія є важкою, практично невиліковною хворобою. Світовою 
практикою сучасної медицини беззаперечно доведено, що лікування від 
наркотичної залежності має лише тимчасовий ефект, жодні заходи 
медичної та соціальної реабілітації не спроможні забезпечити повне 
одужання. Ймовірність остаточного позбавлення від наркозалежності 
становить не більше 10%, при цьому ніколи не відновиться втрачене 
здоров'я. Понад 85% наркоманів є носіями ВІЛ-інфекції, понад 60% уражені 
туберкульозом, 95% - вірусом гепатиту, майже 90% не доживають до 30-
річного віку, 75% втрачають можливість мати здорових дітей або взагалі 
назавжди стають безплідними. Наркоманія стала синонімом таких 
страшних явищ у суспільстві, як СНІД, суїцид, психічні розлади, 
кримінальні злочини, проституція, деградація нації. За даними ЮНІСЕФ, 
сьогодні Україна посідає перше місце в Європі за кількістю ВІЛ-
інфікованих, це у 4 рази більше, ніж у Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщині та 
Словаччині, разом узятих. Серед ВІЛ-інфікованих наркомани становлять 
90%. 

Реальність доводить недостатність лише силової боротьби з явищем 
наркоманії і підтверджує неефективність застосування тільки медичної та 
адміністративної її профілактики. Адже 45% молоді хибно   вважає   право   
вживати   психостимулятори однією з ознак свободи особистості, проявом 
сучасної незалежної натури. Профілактику наркозалежної поведінки 
необхідно здійснювати заздалегідь - задовго до того, як ці проблеми 
заявлять про себе у вигляді вчинків. Це завдання суспільства в цілому, і в 
першу чергу - системи освіти. Саме тут, окрім офіційних державних 
структур, велику роль покликана відіграти активність та ініціативність гро-
мадськості - так званої «четвертої влади». 

Згідно із доповіддю ВООЗ «Молодь та наркотики», щороку в Європі 
через передозування помирає 58 тисяч наркоманів. 25% смертей серед 
юнаків та 10% - серед дівчат спричинені зловживанням наркотиків. Близько 
60 тисяч європейців у віці до ЗО років гинуть у дорожньо-транспортних 
пригодах, від отруєнь, самогубства, під час бійок, знаходячись у стані 
наркотичного сп'яніння. Найбільше розповсюдження наркоманія отримала 
серед молоді у Франції та Польщі. Але й в інших європейських державах, 
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таких як Білорусь, країни Балтики, Росія, Україна та Угорщина, вживання 
наркотиків спричиняє третину всіх смертельних випадків серед молоді. 

Кількість хворих на наркоманію щороку збільшується в Україні на 5-
6%, окрім того, розширюється спектр наркотичних речовин, що викорис-
товуються в немедичних цілях. 

Понад усе хвилює той факт, що за останні роки наркоманія в Україні 
стала молодшою. Кожна третя особа у віці 12-24 років хоча б раз 
спробувала наркотики. За останні 10 років кількість неповнолітніх 
наркоманів зросла у 6-8 разів, а смертність серед них - у 40 разів. Серед 
школярів найбільше розповсюдження отримали так звані легкі наркотики, 
які курять: конопля, гашиш, анаша. Частка важких наркотиків (кокаїн, 
опіати, ЛСД) дещо нижча, але вона невпинно зростає. Вражають комбінації 
опіоїдів із седативними препаратами, хімічними речовинами, алкоголем, що 
вживаються для підсилення ефекту від вживання наркотиків. Як правило, 
перші дози підліткам надаються безкоштовно, а потім, коли вони стають 
наркозалежними, від них вимагають гроші, які доводиться добувати 
кримінальним шляхом, оскільки вони не мають інших джерел доходів. 

За інформацією Фонду профілактики хімічної залежності та СНІДу, у 
Києві легкі наркотики можна купити всюди, починаючи від престижних 
дискотек, інтернет-клубів, нічних барів, закінчуючи ринками, підворіттями, 
і навіть, школами. 

Курс лікування кожного наркомана в Україні коштує 500-700дол. США. 
Але світовий досвід доводить, що повний курс лікування триває від трьох 
до п'яти років при місячній вартості лікування 3 тисячі дол. США (тобто 
реально потрібно мінімум 100-180 тис. дол. США). 

Це лише доводить той факт, що хворобу легше попередити, аніж 
вилікувати. 

Глобальна позиція ООН полягає у визнанні негативного впливу 
зловживання наркотиками на соціальний та економічний розвиток, на 
створення загрози життю та благополуччю людей. Усі, хто вживає 
наркотики та наркоподібні речовини, входять у групу підвищеного ризику 
ВІЛ-інфікування. На сьогодні 114 країн заявили про наявність ВІЛ-інфекції 
у середовищі людей, які зловживають наркотиками. Саме у середовищі, де 
розповсюджене колективне користування ін'єкційним обладнанням, ризик 
ВІЛ-інфікування найбільший. Наркозалежні особи в першу чергу 
залучаються до секс-індустрії та практикують ризикову сексуальну 
поведінку. Ін'єкційне вживання наркотиків сприяє передаванню ВІЛ від 
матері до дитини, а також шляхом сексуальних контактів споживачів 
наркотиків та людей, які їх не вживають. Будь-які наркотики, як і всі 
психоактивні речовини, включаючи алкоголь, впливають на здатність 
людини робити вибір на користь безпечної сексуальної поведінки. 

Профілактика наркоманії та її лікування - це дієвий підхід, що здатний 
реально загальмувати розповсюдження ВІЛ-інфекції. Але далеко не всі з 
тих, хто зловживає наркотиками і знаходиться у групі підвищеного   
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ризику,   обирають   лікування.   Отже, первинна  профілактика  вживання   
психонаркотичних речовин набуває все більшого значення. 

Світова громадськість надає великого значення контролю за 
наркотиками та стимулювання процесу зниження попиту на них. Саме така 
політика була задекларована ООН у «Конвенції про наркотичні засоби» 
(1961 p.) A «Конвенція про психотропні речовини» (1971 р.) уперше 
висуває на передній план необхідність профілактики та просвітництва. У 
1988 р. прийнята «Конвенція ООН проти незаконного обігу наркотичних 
засобів та психотропних речовин» особливо акцентує на необхідності 
зниження незаконного попиту на наркотики, що можливо лише шляхом 
застосування превентивних, профілактичних заходів. А у 1998р. 
Генеральною АсамблеєюООН була прийнята «Декларація основних прин-
ципів зниження попиту на наркотики» - перший міжнародний документ, 
створений виключно для вирішення проблем, пов'язаних із зловживаннями 
наркотиків. У Декларації особливо підкреслюється, що програми зниження 
попиту повинні охоплювати усі сфери профілактики — починаючи із 
запобігання початку вживання до зниження негативних медичних та 
соціальних наслідків зловживання наркотиками - для індивідуума та 
суспільства в цілому. 

Ці важливі документи кореспондують з усіма іншими документами, що 
стосуються захисту прав людини і в першу чергу, із «Загальною 
декларацією прав людини», прийнятою п'ятдесят років тому у якості 
стандарту, досягнення якого повинні прагнути всі народи. 

У 1998 році сесія Світової Асамблеї Охорони Здоров'я прийняла нову 
Декларацію світової охорони здоров'я та нову глобальну політику «Здоров'я 
для всіх у XXI столітті», де особливо важлива роль надається «участі 
громадських утворень у реалізації національних стратегій щодо 
запровадження здорового способу життя та протидії нездоровому, черес 
комбінацію регулювальних, економічних, просвітницьких, організаційних 
та громадських програм». 
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Зроби правильний вибір! 
 

Давай зараз зупинимося на одній із найважливіших 
проблем, з якою ти можеш зіткнутися. Ця проблема — 
наркотики. Ти повинен володіти інформацією про 
наркотики для того, щоб протистояти їм. 

Одні види наркотиків, такі як кокаїн і марихуану 
одержують із рослин. Інші, наприклад ЛДС і екстезі, 
виготовляються хімічним способом. Героїн одержують 
із морфію, що міститься в опіумному маці.  

Марихуана є одним із найбільш поширених нар-
котиків, який отримують із рослини каннабис або коноплі (вирощується, в 
основному, в Африці та країнах Карибського регіону). Реакція після 
вживання цього наркотику буває різна. Препарати коноплі впливають на 
настрій та процес мислення, людина починає погано розуміти і забуває, що 
робить; можуть виникнути слабкі галюцинації. Одні розслабляються, у них 
піднімається настрій, інші відчувають занепокоєння і, навіть, страх. 

Зазвичай марихуану курять, але буває, що її підмішують у їжу або 
питво. Діє вона дуже швидко, протягом декількох хвилин. Особливо 
небезпечно у такому стані водити машину або мотоцикл. Часте куріння 
марихуани пов'язується з підвищенням ризику захворювання бронхітом, 
емфіземою та раком легенів. Гальмуються інтелектуальний розвиток лю-
дини, функції статевих органів. 

Марихуану вважають «легким» наркотиком, але спеціалісти 
стверджують, що ті, хто починають із «травки», потім часто переходять на 
більш сильнодіючі наркотичні речовини. 

У багатьох країнах південно-східної Азії, наприклад в Афганістані і 
Таїланді, знаходяться величезні плантації опіумного маку. Макові головки 
збирають, із них одержують екстракт морфію, що потім перетворюють у 
героїн. Героїн — сильнодіючий наркотик, він швидше від інших препаратів 
викликає звикання: вже після декількох прийомів розвивається стійка 
психічна, а надалі й фізична залежність. 

Часте вживання героїну знижує апетит, призводить до виснаження та 
послаблення імунітету. Навіть відносно малі дози героїну нерідко стають 
причиною смерті наркомана внаслідок набряку легенів та шоку. Перші 
спроби вживання цього наркотику можуть супроводжуватися станом 
ейфорії, почуттям розслаблення, психічного комфорту. Але надалі організм 
потребує збільшення дози. З певного моменту людина не може обходитися 
без цього зілля. Героїн повністю підкорює людину собі, руйнуючи не тільки 
її тіло, а й особистість. 

Кокаїн — це білий порошок, який отримують із листя чагарнику коки, 
що росте в південноамериканських Андах. Коли цей наркотик потрапляє на 
слизові оболонки чи вводиться під шкіру, то впливає на нервові закінчення 
та нервові волокна. Це призводить до місцевої втрати чуттєвості та 
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збудження центральної нервової системи. Кокаїн — сильний наркотик і 
залежність від нього з'являється дуже швидко. 

В останні роки поширеним наркотиком став екстазі. 
Спочатку на рейв-дискотеці, куди прийшла Ліда, 

справді було дуже класно. Дехто з її друзів спробували 
екстазі, але вона відмовилася. Було душно, гриміла 
музика. Ліда присіла відпочити, а ті, хто були «під 
кайфом», продовжували танцювати. 

Раптом Таня, дівчина, яка принесла наркотик на 
вечірку, впала на підлогу. Хтось викликав «швидку», і 
Ліда поїхала з подругою до лікарні. Таня була без 
свідомості, її тіло «горіло». У лікарні їй поставили 
крапельницю. Проте вона три дні була непритомна, 
стан залишався дуже важким. 

Таня, як і багато її однолітків, не знала про страшні 
наслідки вживання екстазі. Це дуже підступний 
наркотик. Спочатку він піднімає настрій і наповнює 
людину енергією, але згодом може призвести до 

виникнення роздратованості або ж депресії, порушення сну. Можуть 
початися галюцинації. 

Таблетки екстазі на вигляд однакові, але одна з них може містити в 3 або 
4 рази більше наркотику, ніж усі інші. Відрізнити їх неможливо. 
Систематичний прийом екстазі призводить до зміни хімічного балансу в 
клітинах мозку та Порушення мозкової діяльності. 

ЛСД - найбільш відомий і найбільш вивчений психоделічний наркотик. 
Після його вживання виникає почуття необґрунтованого страху, у всьому 
тілі з'являється тремтіння, яке неможливо припинити, людину нудить. Ці 
явища часто супроводжуються запамороченням і серцебиттям. До того ж 
виникають галюцинації, котрі можуть бути як приємні, так і жахливі. 

Часом деякі підлітки кажуть: «Ми не вживаємо наркотики, ми тільки 
нюхаємо різні речовини». Може видатися, що нюхати клей або хімікати — 
цілком безпечне заняття. Проте розчинники вбивають майже стільки ж 
людей, скільки і героїн. Особливо небезпечно вдихати випари розчинників 

або їхні аерозолі: смерть від отруєння може настати 
миттєво. 

Вітя в глибині душі був навіть радий, коли 
батьки виявили, що він нюхає клей, тому що він уже 
не знав що робити і як позбавитися цієї звички. 
Щоразу після нюхання клею у нього виникали 
симптоми гострого отруєння: боліла голова, 
відчувалася нудота, запаморочення, блювання. У 
Віті погіршилася пам'ять. Він уже не міг 
спілкуватися зі своїми друзями, бо відчував 
слабкість, утому. Йому ставало погано, але хлопчик 
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не міг зупинитися. Батьки Віктора були шоковані, але не стали його 
лаяти. Поговоривши з сином, вони повели його на консультацію до нарко-
лога. Ніхто не сповістив про це в міліцію або до школи, і Вітя уникнув 
неприємностей. Лікування, яке призначив нарколог, допомогло, і хлопець 
позбувся залежності. 

Отже, коли робите важливі кроки в житті, треба дуже гарно все 
обмірковувати, щоб потім не жалкувати про свої вчинки. 
 

Не зроби помилку! 
Людина, яка всерйоз захопилася наркотиками, поступово потрапляє до 

злочинного середовища. Світ наркоманів і злочинців жорстокий, і людське 
життя тут нічого не варте. Відомо, щоб знайти гроші на наркотики, 
доводиться красти, грабувати людей, продавати наркотики, навіть 
займатися проституцією. 

Наркотики і злочинність йдуть у парі. Звичайно, усе починається з 
дрібних крадіжок у магазинах або з кишенькового злодійства, а 
закінчується більш серйозними злочинами - пограбуванням, розбоєм і 
насильством. 

У всіх країнах торгівля наркотиками контролюється злочинним світом. І 
майже скрізь виробництво, зберігання, розповсюдження та вживання нар-
котиків знаходиться поза законом. 

У наркоманів виникає велика матеріальна залежність від тих, хто 
забезпечує наркотиками. Уникнути її практично неможливо. Ніколи не 
підтримуйте стосунків із торговцями наркотиками. За законом суворо 
переслідуються навіть ті, хто виконує їхні дрібні доручення як плату за 
наркотики, А в результаті - ув’язнення. 

 
Наш організм і наркотики 

 
Звичайно, люди, які вживають наркотики, не відзначаються міцним 

здоров'ям. Якщо людина про вела вечір у наркотичному тумані, то навряд 
чи во на ранком побіжить у тренажерний зал. Достатньо придивитися до 
передчасно постарілого обличчя наркомана, щоб переконатися, до чого 
призводить та кий спосіб життя. 

У людей,, які вживають наркотики, спостерігають ся «провали» пам'яті 
та галюцинації. Найбільш негативно наркотики впливають на психіку. 
Багато : тих, хто «підсів» на екстезі або героїн, упадають у депресію і навіть 
думають про самогубство, тому ще їм стає все складніше отримати «заряд 
бадьорості) від наркотиків. 

Дуже небезпечно вводити наркотик за допомого» шприца, особливо 
коли використовуються голки, як вже були у використанні. Багато 
наркоманів хворіють на вірусні інфекції, гепатити В, С та СНІД. Ц 
захворювання практично не лікуються і призводять до смерті. 
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Вірус гепатиту В руйнує клітини печінки. Ефективних ліків проти 
нього не існує. Щоб стан хворого поліпшився, йому доведеться провести 
багато часу у лікарні. Але тривале лікування зовсім не гарантує позитивних 
результатів. 

Причина захворювання на СНІД - зараження, вірусом імунодефіциту 
(ВІЛ), що руйнує імунну систему людини. Організм, уражений вірусом, не 
може протистояти інфекціям, і будь-яке захворювання стає смертельним. 
ВІЛ передається через кров. Наркомани, які використовують один шприц 
для введення наркотиків, неминуче заражають один одного цією страшною 
хворобою. 

Люди часто не усвідомлюють загрози, яка пов'язана зі вживанням 
наркотиків, не думають про наслідки поганої звички. Ті, хто став на дорогу, 
що веде від експериментів до узалежнення, зазнають значних змін. Вони 
відсторонюються від друзів і родичів, перестають цікавитися школою, 
спортом, ізолюються, стають агресивними і некомунікабельними. 

Тим, хто бажає спробувати наркотики, слід пам'ятати, що відмовитися 
від цієї звички буде нелегко. У наркомана виникає психічна та фізіологічна 
залежності, він мріє тільки про те, як здобути нову дозу. Потяг до 
наркотиків не зникає за одну мить. Спочатку людина страждає від 
нестерпного болю, її лихоманить, в організмі відчувається «ломка», все тіло 
зводить судомами. Багато людей не витримують цього стану і знову 
починають вживати наркотики. Але з кожною новою дозою зупинитися 
стає все складніше. 
 

Чи реально сказати «Ні»? 
Не тільки у підлітків, а й у багатьох 

дорослих людей виникають проблеми, коли 
необхідно відмовитися від пропозиції 
випити чи спробувати наркотики. Іноді 
люди кажуть алкоголю «так» тільки через 
те, що сказати «ні» їм досить складно, бо 
постійно відчувається тиск: із боку друзів, 
традицій, обставин. А щоб сказати «ні» 
потрібна сила волі. 

А що означає мати силу волі? Це, насамперед, були людиною 
впевненою у собі та у власних можливостях. Тоді набагато збільшуються 
шанси залишилися собою, не зрадити свої життєві принципи. Розглянемо 
типи поведінки і спробуємо зрозуміти, який І них є найпродуктивнішим.  

                  Пасивна поведінка: 
• поступається іншим, нехтуючи свої інтереси; 
• завжди у всьому поступається; 
• людина нічого не намагається зробити для ствердження своїх прав; 
• зберігає мовчання, коли її щось не задовольняє; 
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• часто вибачається. 
       І як наслідок: не отримує того, що хоче; відчуває самотність; втрачає 

самоповагу; накопичує образи та невдоволення. 
                     Агресивна поведінка: 
• захищає свої права, зневажаючи права інших; 
• самостверджується за рахунок інших; 
• пригнічує оточуючих. 
Це призводить до того, що людина втрачає повагу та добре ставлення до 

себе, відчуває дискомфорт у колективі, не може розслабитися. 
                     Впевнена поведінка: 
• людина не дозволяє порушувати свої права, але й не іґнорує права 

інших; 
• поважає себе та інших; 
• вміє не тільки говорити, а й слухати; 
• впевнена у собі та своїх діях; 
• відповідає за свої вчинки; 
• відкрита почуттям і вміє вільно їх висловлювати. 

Впевнена поведінка є найбільш ефективною,  бо здатна викликати 
замість агресії та нерозуміння щиру повагу та захоплення. Людина, яка 
впевнено відмовляється від небажаної пропозиції, спроможна бути 
незалежною, сильною і, навіть, загадковою особистістю. Особистістю, яка 
відрізняється від інших ще й у позитивному плані. Також завжди може ста-
ти в пригоді почуття гумору. 

А що ж робити тим, хто хоче, але не може сказати «ні», тим, хто не 
відчуває себе настільки сильним, щоб протистояти тиску з боку оточую-
чих? По-перше, необхідно почати працювати над підвищенням власної 
самооцінки. А для цього потрібно засвоїти окремі навички. З першої спроби 
можливо не вийде повністю змінити свій стиль поведінки. Але згодом 
упевненість стане природним засобом самореалізації. 

Існує декілька етапів набуття навичок упевненості. Якщо ви 
опинилися в ситуації, де необхідна відмова, спробуйте: 

1. Усвідомити суть проблеми. Що вам не подобається в ситуації, яка 
склалася, і чого ви хочете насправді. 

2. Поясніть своє ставлення до ситуації. Висловіть свої думки і почуття 
щодо проблеми та поведінки вашому співрозмовнику. Опишіть, що вас 
хвилює. (Наприклад: «Я не люблю, коли...», «Мені не подобається...»). 

3. Сформулюйте свою відповідь. Чітко поясніть, як ви хочете бачити 
ситуацію. (Наприклад: «Я б хотів, щоб ти...», «Не міг би ти...», «Будь лас-
ка, ні...»). 

4. З'ясуйте, як ставиться співрозмовник до вашого висловлювання. 
Попросіть описати що він (вона) почуває або думає із даного приводу. 
(Наприклад: «Ти не заперечуєш?», «Що ти про це думаєш?», «Яка твоя 
реакція?» ). 
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5. Уважно вислухайте співрозмовника. Нехай він висловить свої 
думки і почуття. 
     6. Подякуйте. Незважаючи на реакцію співрозмовника, закінчіть 

розмову словами вдячності. (Наприклад: «Спасибі...», 
«Чудово. Я дуже вдячний...», «Я щасливий, що ти не 
заперечуєш...» ). 

Зрозуміло, кожна людина в реальних життєвих 
ситуаціях знаходить відповіді та приймає рішення 
самостійно. І відповідальність за вчинки лежить, в 
першу чергу, на ній. 

Катя та Ірина — подруги, їм по 15 років. Катя 
пробувала курити марихуану, а Ірина -  ні. Катя 
неодноразово намагалася переконати Ірину, спробу-
вати: «Зараз усі курять «травку», вона розслаблює, 
буде «кайфово», весело». 

    Але Ірина відмовлялася, тому що знала про небезпечні наслідки вживання 
наркотиків. І остаточно вирішила поговорити з Катею. 

1. Ірина: «Мені неприємно, що ти весь час примушуєш мене почати 
курити. Я тобі вже казала, що я цього не хочу!». 

2. Ірина: «Я б хотіла, щоб ти більше не вмовляла мене курити». 
3. Ірина: «Будь ласка, облич вмовляти». 

4. Катерина: «Я не знала, що ти так це сприймаєш. Я більше не буду 
тобі пропонувати, якщо це тобі не подобається». 

5. Ірина: «Спасибі, це було б чудово». 
 

Варіанти відповідей на пропозицію випити 
• Ні! У мене інші плани; 
• Ні! Якщо я вип'ю, ви будете мати проблеми; 
• Ні!!! (твердо); 
• Я сьогодні вже прийняв(ла). З мене досить! 
• У мене сьогодні не той настрій; 
• У мене відповідальні змагання і я до них готуюся; 
• Я вживаю ліки, які несумісні з алкоголем; 
• Я від пива хочу спати; 
• Я це не п'ю; 
• Сьогодні модно бути здоровим; 
• Не хочу, я знаю чим це закінчиться; 
• Що я тобі зробив? 
• Нове покоління вибирає «Pepsi»; 
• Чому я повинен (повинна) тобі пояснювати, що я не хочу! 
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Варіанти відповідей на пропозицію спробувати наркотики. 
• Я вже пробував; 
• Кайф проходить, проблеми лишаються; 
• Це також, як і ВІЛ - кров та біль! 
• Мій знайомий недавно вмер від передозування; 
• Наркомани рано вмирають; 
• Боюсь народити чудовисько; 
• Це пахне ув'язненням; 
• Я краще   куплю собі подарунок; 
• Моя собака мене не зрозуміє; 
• Я знаю, що навіть від однієї «дози» можна  стати наркоманом. 

 
Життя у твоїх руках 

Ти тільки вступаєш у повноцінне життя, яке наповнене  багатьма  
приємними  подіями.  Так  багато треба   встигнути   зробити   корисного,   
стільки обхідно побачити й пізнати. Але, насамперед, треба навчитися 
правильно вирішувати життєві проблеми, не уникати відповідальності та не 
бути байдужим. 

Ті, хто вже втягнувся, але вирішив позбутися шкідливих звичок, 
потребують підтримки, особливо спочатку, коли буде найважче. 

Відмовитися від цих звичок не просто, люди навіть намагаються 
виправдати себе, чому вони не можуть чи не хочуть позбутися їх. Якщо ти 
знаєш кого-будь, хто намагається кинути курити, відмовитись від вживання 
алкоголю чи наркотиків, підтримай його і запевни у тому, що він зробив 
правильний вибір. Іноді добре слово та співчуття допомагають легше 
пережити важкі часи. 

Людина у молодому віці майже не має досвіду 
ходу зі стресових станів. У цей період вона 
настільки переймається своїм визнанням серед 
однолітків, не вважає за можливе звертатися до 
них за якоюсь допомогою. Тому що це може бути 
сприйнято як ознака слабкості. Не бійся виглядати 
слабким. Друзі, якщо вони справжні, завжди 
зрозуміють та допоможуть пережити будь-які 
труднощі. 

І взагалі, якщо ти відчуваєш, що не в змозі 
подолати свої проблеми сам, звернися до людини, 
якій ти можеш довіритися. Також знай, що у 
кожному місті є спеціалізовані заклади, де тобі 
допоможуть. Про них можна дізнатися за 
телефоном довіри. 

Пам'ятай, що завжди є люди, яким ти не 
байдужий! 
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Десять хороших причин  
сказать «нет» наркотикам 

 
Жизнь, и кошелек! 

 
Вырваться из их тисков нелегко, это связано со многими страданиями. В 

книге «Наркотики в Америке» сказано: «На Диком Западе бандиты 
наставляли на жертву пистолет со словами: «Жизнь или кошелек!» 
Торговля наркотиками страшнее тех бандитов: она отбирает у человека и 
то, и другое». 

Наркотики дают фальшивое представление о счастье. 
Наркотики не дают человеку мыслить. 
Наркотики часто приводят к несчастным случаям. 
Наркотики уничтожают дружбу. 
Наркотики делают человека слабым и безвольным. 
Наркотики толкают людей на кражи и насилие. 
Наркотики являются источником многих заболеваний. 
Наркотики разрушают семьи. 
Наркотики приводят к уродствам детей. 
Наркотики  являются  препятствием  на  пути  к  духовному развитию. 
 

Героин 
 
Зрачок суженный (на сленге - «упавший»), взгляд - сонный и вялый. На 

лице - абсолютная и непоколебимая отрешенность. После «прихода» 
начинается состояние прострации, сопровождаемое постоянным чесанием 
всевозможных мест. Случается, что человек «втыкает», - это похоже на сон 
с открытыми глазами. В этом состоянии он может просидеть несколько 
часов, уставившись в одну точку и не меняя позы. Если человек сподобится 
заговорить с вами, вашему слуху откроется низкий, тихий и как бы 
уставший голос. Новичок в этом деле начинает постоянно, извиняюсь, 
блевать. А героинщик со стажем вычисляется по хроническим запорам. 

 
Анаша 

 
Курение травы на зрачок не влияет, зато глаза становятся стеклянными, а 

порой и красными. Такие «красивые» глаза сопровождаются не менее 
красивой, но абсолютно идиотской улыбкой. IQ «укурка»  катастрофически 
падает. Поэтому человека можно вычислить по простейшим вопросам. А 
еще он начинает излишне торопиться (потому что кажется, что он все 
делает медленно), чем и выдает себя.  
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Кислота (LSD) 
 
Зрачок выдает человека мгновенно - его диаметр увеличивается до 

размеров радужной оболочки. Но не только взгляд кажется безумным, - в 
голове человека происходит настоящая «революция». Клиент попадает в 
другой мир и забывает некоторые законы этой реальности. Такие, как 
гравитация, инерция и т. д. Постоянные галлюцинации в голове и поток 
алогичного бреда изо рта. Внешне похоже на шизофрению. 

 
Таблетки 

 
Человек, слопавший, например, димедрол или феназепам, сначала 

молчит, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, затем начинает 
«тупить» и видеть разнообразные картины, в реальности которых не 
сомневается. Потом - самое страшное - в голове у «фармацевта» наступает 
полный бардак, он разговаривает с предметами и несуществующими 
людьми. На зрачок «колеса» могут влиять по-разному. 
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Матеріали до бесід з учнями 
 

 
 
 

Алкоголь – це 
небезпечно 
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Історія виникнення алкоголю 
 

Викрадач   розуму   -  так  іменують   алкоголь   
із давніх часів. Про п'янкі властивості спиртних 
напоїв люди дізналися не менше ніж за 8000 років 
до н.е. 

Поява керамічного посуду дала можливість 
виготовляти   алкогольних   напоїв   із   меду,   
плодових соків і дикого винограду. 

Чистий спирт почали одержувати у VI-VII  
століттях араби і назвали його «аль коголь», що 
означає «одурманюючий». (Першу пляшку 

горілки виготовив араб Рагез у 1860 році. Переробка вина для одержання 
спирту різко збільшила пияцтво. Не виключено, що саме через це 
Мухаммед, засновник ісламу (мусульманської релігії), заборонив вживання 
спиртних напоїв. Ця заборона ввійшла згодом у звід мусульманських 
законів - коран (VII ст.). З того часу протягом 12 сторіч у мусульманських 
країнах алкоголь не вживали, а порушників цього закону (п'яниць) 
жорстоко карали. 

У епоху Середньовіччя в Західній Європі також навчилися одержувати 
міцні спиртні напої шляхом змішування вина з іншими цукристими 
рідинами, що бродять. Відповідно до легенди вперше цю операцію здійснив 
італійський чернець, алхімік Валентиус. 

З тих часів міцні алкогольні напої поширилися по всіх країнах світу, 
насамперед, за рахунок промислового виробництва алкоголю з дешевої 
сировини (картоплі, відходів цукрового виробництва і т. п.). 

У Древній Русі пили дуже мало. Лише на окремі свята варили медовуху, 
брагу або пиво, міцність яких не перевищувала 5-10°. Чарка пускалася по 
колу, кожен робив декілька ковтків. У буденні дні жодні спиртні напої не 
вживалися, пияцтво вважалося найбільшою ганьбою і гріхом. 
Але з XVI сторіччя почалося масове завезення з інших країн горілки і вина. 
При Івані IV і Борисі Годунові засновувалися «цареві шинки», що давали 
значні надходження грошей у казну. Проте й тоді намагалися обмежити 
споживання спиртних напоїв. Так, у 1652 році вийшов наказ «продавати 
горілку тільки  по  одній  чарці  на чоловіка».   Заборонялося подавати вино 
«питєхам» (тобто питущим), а також усім іншим під час постів, у середу, 
п'ятницю і неділю. Однак через фінансові міркування незабаром до наказу 
була внесена поправка, що відміняла обмеження і фактично сприяла 
пияцтву. 

Сьогодні можна стверджувати, що в нашій країні, як це не прикро, 
склалася своєрідна «питійна процедура», без якої не відбувається жодна 
більш-менш знаменна подія. Народилася дитина - хрестини. Померла 
людина - поминки. Святкують народження - п'ють за здоров'я, 
проводжають людину з життя - за упокій. Приводом для випивки може 
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стати як релігійне свято, так і найменша побутова подія, наприклад купівля 
особистих речей, які необхідно «обмити». Завдяки таким «традиціям» на 
даний момент значно зріс рівень вживання алкогольних напоїв, і, як 
наслідок, збільшилася кількість людей, хворих на алкоголізм. 

До розряду міцних спиртних напоїв належить і продукція кустарного, 
домашнього виробництва (самогон, грузинська чача, домашні вина). Як 
правило, алкоголь кустарного виробництва містить багато шкідливих 
домішок, головним чином - сивушних масел. 

Більше того, помилково замість етилового спирту, або свідомо нехтуючи 
небезпекою, люди п'ють і різноманітні сурогати. Наприклад, такі рідини, як 
метиловий спирт і етиленгліколь здатні викликати 
сп'яніння, а через 10-12 годин після їхнього вживання 
з'являються ознаки важкого отруєння: головний біль, 
нудота, блювота, хистка хода, слабкість (або ко-
роткочасне збудження), затьмарення або, навіть, пов-
на втрата свідомості. Від мозкових розладів (через 1-2 
доби) або ушкодження нирок (через 1-2 тижні) може 
настати смерть. Навіть невеликі кількості цього 
спирту вражають зоровий нерв і сітківку ока, 
викликаючи сліпоту, а 100 г - смертельна доза. 

Отже, алкоголь і його сурогати досить небезпечні,  
а наслідки їхнього вживання згубні, особливо для ор-
ганізму, що розвивається. 

Етиловий  спирт -  чистий  алкоголь,   
застосовується   в   медичній   та технічній практиці, з 
нього також виробляють міцні напої, такі як горілка, 
лікер т. п. інші. 

 
 

Що люди п'ють і наслідки цього 
 
Алкогольні напої — це напої, що містять алкоголь (етиловий спирт) 

воду та речовини, що надають йому запаху та смаку. 
Алкоголь може бути виготовлений як природним шляхом (бродіння), так 

і штучно. 
Бродіння - найдешевший та найпоширеніший спосіб, який дозволяє 

перетворити рослинну сировину на алкоголь. 
Вихідним продуктом в одержанні етилового спирту є злаки, картопля, 

буряк. 
Сирий етиловий спирт (сирець) містить багато домішок, зокрема отруйні 

сивушні олії. Спирт очищують шляхом перегонки в особливих апаратах, 
але й в отриманому в такий спосіб спирті-ректифікаторі зберігаються 
частинки шкідливих для організму речовин. 
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Етиловий спирт широко застосовують у різних галузях народного 
господарства. Його використовують як розчинник, наприклад, при 
виготовленні лаків, політур у ряді хімічних реакцій для синтезу органічних 
барвників. 

Варто зупинитися на вживанні отруйних технічних рідин - різних 
сурогатів алкоголю. їх уживають або помилково, вважаючи, що це 
етиловий спирт, або свідомо, нехтуючи небезпекою, як це іноді роблять 
запеклі пияки. Подібно звичайному спиртові ці рідини здатні викликати 
сп'яніння, але через 10-12 год. після їх уживання з'являються ознаки 
важкого отруєння: головний біль, нудота, блювота, хитка хода, слабкість, 
запаморочення або навіть повна втрата свідомості. Смерть настає від 
мозкових розладів (через 1-2 доби) або враження нирок (через 1-2 тижні). 
Метиловий спирт - нервово-судинна отрута і його стограмова доза 
смертельна для людини. Навіть невелика кількість цього спирту вражає 
зоровий нерв і систему оболонок ока (зокрема сітківку). 

Ще  більше  небезпечний  дихлоретан   (хлористий етилен), 10-15 грамів 
якого викликають незворотні зміни в печінці і нирках. 

Як бачимо, алкоголь і його сурогати дуже шкідливі, а наслідки їх 
уживання дуже небезпечні. У різних алкогольних напоях неоднаковий вміст 
алкоголю: у пиві - близько 5%, у натуральному вині – 9-12%, а в міцних 
алкогольних напоях - мінімум 35%. Хоча це залежить від конкретного 
напою. 

Відрізняють об'ємний та ваговий вміст алкоголю. Оскільки 1 л алкоголю 
важить 790 г об'ємний вміст завжди буде більшим за ваговий. 

Об'ємний відсоток алкоголю - це той об'єм, який займає алкоголь у 
відсотках до об'єму всього вмісту. Ваговий відсоток показує, яку частину 
ваги продукту складає алкоголь. 

За прийнятим стандартом на етикетках усіх алкогольних напоїв має бути 
вказаний об'ємний відсотковий вміст алкоголю. 

Європейські фахівці вважають, що безпечний рівень вживання чистого 
100-відсоткового спирту коливається в межах 20-60 г на добу для чоловіків 
(50-150 г горілки) і 10-40 г для жінок (25-100 г горілки). 

Регулярне вживання алкоголю, що перевищує цю кількість, призводить 
до алкогольного отруєння організму. Алкоголь уживають, щоб зазнати 
позитивних емоцій, але часто результат буває інший - погіршується настрій, 
виникає агресивність. Можливо, тому що дія спиртного на організм не 
передбачувана. Усе залежить від багатьох чинників: випитого, його 
концентрації, якості, їжі, з якою випито спиртний напій, стану здоров'я. До 
шкідливих наслідків вживання алкоголю належить і виникнення залежності 
від нього, яка обумовлюється спадковістю, особливістю організму, 
перенесеними хворобами. 
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Ступені гострого алкогольного оп'яніння 
Початковий ступінь сп'яніння виявляється у відчутті тепла, легкого 

запаморочення. Поведінка людини майже не змінюється, але з'являється 
самовпевненість. Посилюється серцебиття, розширюються зіниці, судини 
обличчя. Зовнішні рухові розлади не помітні, але координація рухів дещо 
порушується, уповільнюється реакція на зовнішні подразники. 

При вживанні великої кількості алкоголю наступає середній ступінь 
сп'яніння. П'яний нервує, йому властиві спалахи гніву, озлобленості, 
буяння, він втрачає почуття відповідальності за свої вчинки, прихильний до 
вихваляння і агресії. Після витвережування наступає в'ялість, сонливість, 
головний біль. 

Важкий ступінь сп'яніння наступає при вживанні великої дози алкоголю. 
Для цього стану характерні дві фази: збудження і гальмування. У першій 
фазі мова стає невиразна, рухи некоординовані, вчинки беззмістовні, не 
рідко агресивні. Фаза гальмування проявляється у в'ялості, сонливості і 
закінчується глибоким наркотичним сном. У такому стані особа не реагує 
навіть на сильні больові подразники, вона може заснути на вулиці, а в 
холодну пору року замерзнути. Після пробудження вона майже не пам'ятає, 
що з нею було, з'являється сильне бажання випити ще. У таких осіб 
можлива нудота, блювота та інші ознаки отруєння. 

Внаслідок неодноразового прийняття спиртних напоїв у людини 
закріплюється умовний рефлекс. Після  забуття  і  пробудження  у п'яниць  
наступає важкий стан похмілля, симптоми якого знімаються при 
повторному вживанні спиртних напоїв. Це головна ознака хронічного 
алкоголізму. Вона супроводжується синдромом астенії - втомою, 
непрацездатністю. 

Хронічний алкоголізм, або алкогольна наркоманія - хвороба, при якій у 
людини з'являється неймовірний потяг до спиртних напоїв, спостерігається 
симптоми астенії і абстиненції та інші алкогольні розлади. Самопочуття 
алкоголіка дуже пригнічене, він невпевнений в собі, часом кається, 
лякається. Характер різко погіршується, сон короткочасний і поверхневий, 
він бачить жахливі сни. Водночас підвищується опір організму до 
алкогольного отруєння. У стадії побутового п'янства звичайні дози 
алкоголю вже недостатні. Ще одна ознака алкоголізму - ослаблення 
захисних рефлексів: блювоти, нудоти, слиновиділення. При вживанні 
великих доз алкоголю спостерігається галюцинації, гострі психози, втрата 
пам'яті. З'являється нестійкий мотив поведінки, хворий здійснює вчинки, не 
властиві йому раніше. У алкоголіка відсутня цілеспрямованість. Він ніколи 
не доводить розпочату справу до кінця. 

В останній стадії алкоголізму різко знижується опір до великих доз 
алкоголю. Хворі почувають себе погано, у них порушується кровообіг, 
з'являються гострі розлади серцево-судинної системи, печінкова 
недостатність. За зовнішнім виглядом вони нагадують хворих, яким 
властива психічна і соціальна деградація. 
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Стадії алкогольної залежності 
 

Розвиток алкогольної залежності має чотири фази: 
 
1. Початкова фаза. 
         Людина виявляє, що алкоголь покращує їй настрій, допомагає 

позбавитися від страху і укріплює віру в свої сили. Спочатку людина 
вживає алкоголь саме з цією метою, але поступово звикає, перерви між 
вживанням алкоголю скорочуються. Вона п'є швидко, особливо, коли 
починає, щоб швидше досягти певного рівня сп'яніння, не переживає, 
п'є стільки скільки їй потрібно. 

 
2. Попередня фаза. 
         Той, хто вживає алкоголь, прагне постійно збільшити дозу. Вживання 

алкоголю частішає. Все частіше виникає стан перепиття. 
 
3. Вирішальна фаза. 
         З'являється залежність від алкоголю. Особа, що п'є,  вже  не  здатна 

себе  контролювати,  не  може зупинитися. Інколи вона п'є і декілька 
днів підряд, часто перепиває. Виникають проблеми з оточенням. Люди 
засуджують алкоголіків, вони сприймають це як несправедливість і 
додатковий привід до випивки. Часто вирішує або обіцяє, що не буде 
пити або випиватиме менше, але йому це не вдається. 

 
4.      Кінцева фаза. 
         При алкогольній залежності індивід 
вже не може жити без алкоголю. Вже зранку 
змушений «пропустити склянку», щоб 
привести себе в робочий стан. Без алкоголю 
він почуває себе погано, дратівливий, 
нездатний зосередитися, у нього тремтять 
руки, болить голова. Він напивається тепер 
швидше ніж раніше, його ніщо не зупиняє. 
Все це призводить до розладу особистості, 
повної втрати працездатності, розриву 
відносин у колективі та сім'ї. 
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Вплив алкоголю на організм людини 
 
Алкоголь — це отрута, яка найбільше вражає головний мозок. Оскільки 

алкоголь циркулює в системі кровообігу, він потрапляє до всіх органів тіла. 
За кілька хвилин він досягає головного мозку. Дія алкоголю має 
заспокійливий та депресивний характер. Він також уповільнює роботу 
головного мозку. Він гальмує як накопичення, так і відновлення інформації 
в пам'яті. Алкоголь може призводити до галюцинацій та провалів у пам'яті.  

Особливо згубно алкоголь діє на організм підлітка, в якого ще не 
завершився процес формування деяких відділів головного мозку, а також й 
інших важливих органів: серця, легень, шлунка, печінки, нирок. Токсична 
дія алкоголю на організм підлітка у кілька разів сильніша ніж на організм 
дорослого, тому що у цьому віці тканини дуже насичені водою і швидко 
вбирають і розповсюджують алкоголь по всьому тілу. При концентрації 
алкоголю в крові 0,5-0,6% (це відповідно 0,5 л горілки) у підлітка може 
наступити смерть. Для дітей ця доза становить 100-150 г, для грудних дітей 
– 10-15 г горілки. 

Другою після мозку в організмі алкоголем уражається печінка, в якій 
відбувається його розщеплення. Накопичення алкоголю в печінці 
призводить до тяжкої хвороби - цирозу, яка майже завжди супроводжує 
хронічний алкоголізм. Перед виділенням з організму алкоголь має бути роз-
щепленим у печінці на двоокис вуглецю та воду. За одиницю часу печінка 
здатна розщеплювати лише невеликі кількості алкоголю. Решта циркулює у 
крові до повного її розщеплення печінкою. Одна порція алкоголю може 
розщепитися за період від однієї до трьох годин. Стан печінки настільки 
погіршується, що це може проявитися у виникненні тривожних симптомів у 
травному тракті та системі кровообігу. Цироз печінки — це таке її пош-
кодження, при якому гинуть здорові тканини і замість них залишається 
жирова тканина та рубці. Це захворювання   може   виникнути   внаслідок   
частого   вживання алкоголю. 

Алкоголь згубно впливає на стравохід і шлунок, порушуючи виділення 
і склад шлункового соку. Від цього гірше засвоюється їжа, що в свою чергу 
негативно впливає на ріст молодої людини. На відміну від їжі, алкоголь не 
перетравлюється у шлунку і тонкому кишечнику. Коли він надходить у 
шлунок,   частина   його   незмінною   проходить   крізь тканину  шлунка і 
потрапляє  безпосередньо до кровообігу. Решта надходить до тонкого 
кишечника і потім, у незміненому вигляді,— безпосередньо до кровообігу. 
Алкоголь може пошкодити оболонку шлунка та гортані. Навіть невеликі 
кількості алкоголю можуть викликати подразнення шлункової слизової 
оболонки. Кількість їжі у шлунку під час уживання алкоголю має велике 
значення для організму. їжа може уповільнити процес надходження 
алкоголю до кровообігу майже на 50%. їжа з високою місткістю жиру та 
протеїнів (як, наприклад, молоко або сир) може сприяти уповільненню 
процесу інтоксикації алкоголем.   Ступінь інтоксикації залежить від 
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швидкості вживання алкоголю та кількості випитого за один раз. При 
повільному прийомі алкоголю у малих дозах печінка швидше встигає 
окислити алкоголь,  аніж при швидкому вживанні великих доз. Результатом 
цього є зниження ступеня інтоксикації. 

Вживання алкоголю може призвести до пошкодження зору та слуху. 
Можуть також погіршитися відчуття смаку, нюху та дотику. Оскільки усі 
м'язи знаходяться під контролем мозку, вживання навіть найменших доз 
алкоголю призводить до погіршення ефективності цього контролю і 
людина втрачає почуття координації та швидкість реакції. 

Алкоголь отруює також бронхи і легені, вони стають ослабленими і 
відкривають «ворота» для інших інфекцій, що може призвести до 
захворювання органів дихання. 

Дуже чутливо реагує на алкоголь серце. Воно змінює свій ритм, частоту 
скорочень, обмінні процеси в серцевому м'язі. 

Нарешті, незворотні зміни відбуваються в крові. Знижується захисна 
властивість крові, уповільнюється рух еритроцитів, які розносять кисень по 
організму людини, погіршується властивість згортання крові. 

Отож можна зробити висновок, що вживання підлітками та дітьми 
алкоголю не просто не бажане, а не допустиме. 

П'янство і алкоголізм прямо і побічно згубно впливають на процеси 
відтворення населення, сприяючи зниженню народжуваності. Встановлено, 
що середня кількість абортів припадає на жінок, у сім'ях яких чоловіки 
систематично вживають алкоголь, у 2,5 рази більше ніж у благополучних у 
цьому відношенні сім'ях. 

Ще давньогрецький язичницький учений і філософ Аристотель висловив 
тверду впевненість у тому, що алкоголізм передається спадково. Упродовж 
довгого історичного періоду, коли були відсутні необхідні умови для 
планомірних наукових досліджень, і численні висновки робились лише на 
підставі спостережень і логічних умовиводів окремих вчених, така думка 
розділялась багатьма медиками у різних країнах. Сучасна медицина 
прийшла до підтвердження висловлених Аристотелем думок та виявила ще 
цілий ряд негараздів, які чекають на дитя, народжене в сім'ї алкоголіків. 

Наука розрізняє такі основні шляхи впливу алкоголізму чоловіків і 
жінок на їхніх нащадків. 

1. Тератогенний. Народження неповноцінної дитини, завдяки вживання 
жінкою в день зачаття або в перші тижні вагітності спиртних напоїв. 
Алкоголь, проникаючи через плаценту, може проявити пряму 
токсичну дію на клітини ембріону і плоду, викликаючи різні аномалії, що 
дали назву «алкогольний синдром» або «алкогольна ембріонатія». 

2. Мутагенний. Різні пошкодження хромосом, розтяжки і розриви, 
утворення кільцевих хромосом статевих клітин у результаті хронічного 
зловживання алкоголю батьками. У плоду замість двох статевих хромосом 
утворюється три, що призводить до народження розумово відсталої дитини. 

3. Соматогенний. Пов'язаний із травмами і хронічними 
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захворюваннями батьків-алкоголіків, що негативно впливає на розвиток 
плоду. 

Грудні діти хворіють алкоголізмом через кров і молоко матері. 
Якщо вплив батька на плід визначається тільки в момент зачаття, то на 

розвиток зародку більше впливає організм матері. Передозована алкоголем 
і його токсичними продуктами кров матері легко проникає через плаценту в 
кров плоду, порушує обмін речовин. Що призводить до викиднів, 
передчасних пологів, народженню розумово відсталих дітей. 

Вплив алкоголю на дитину не обмежується внутріутробним періодом. 
Спиртне, випите матір'ю, що годує дитину, переходить у молоко і організм 
малюка, приносить йому непоправне лихо. Діти, що народилися від 
п'яниць, навіть без психічних патологій, ростуть ослаблені, нервозні, 
замкнуті, злобні, жорстокі. 
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Шкідливі наслідки вживання алкоголю 
                        
                       Фізичні: 

• Симптоми похмілля. 
• Головний біль. 
• Нудота. 
• Понос. 
• Отруєння. 
• Негативний вплив на репродуктивну функцію (у дівчат - 

порушення менструального циклу). 
• Зміни функцій печінкових клітин. 
• Порушення вуглеводневого обміну. 
• Негативний вплив на серцево-судину систему. 

 
        Психологічні: 

• Тимчасове притуплення пізнавальних здібностей. 
• Короткочасна або тривала втрата пам'яті. 
• Нещасні випадки, що призводять до травм. 
•  Негативний   вплив   на   центральну   нервову систему. 
• Зміни настрою. 
• Неадекватна поведінка. 
• Імпульсивна поведінка. 
•  Апатія,   депресія,    розв'язність,    цинічність, емоційна холодність, 

брутальність, агресивність. 
• Зниження рівня успішності в школі, прогули, втрата 

працездатності. 
 
Соціальні: 

• Підвищена конфліктність із родичами. 
• Асоціальна, а в крайніх випадках і антисоціальна поведінка; 

сварки, бійки, насильство, порушення громадського порядку, 
скоєння злочинів. 

                                 
 

Увага! Алкогольна атака 
 
Дія алкоголю на організм руйнуюча. Він впливає на органи травлення  і 

кровообігу,  на  головний  мозок та нервову / систему. У процесі прийняття 
алкоголю кровоносні судини людини розширюються,   відчувається  
приплив, тепла,   а  через  деякий  час   починається  уповільнення  мови,   
порушення координації рухів, подвоєння в   очах,   тремтіння   рук,   
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порушення свідомості  і,  як  наслідок,   втрата/ контролю над своїми 
вчинками. 

Алкоголь не лише затьмарює розум, але й убиває: тисячі людей щорічно 
помирають виключно через алкогольне отруєння. Помиляється той, хто 
вважає, що для смерті людини потрібна досить велика кількість алкоголю, 
цілком достатньо дози, яку не витримає серце, або з якою не впорається 
печінка! 

Ступінь сп'яніння залежить від ваги людини, кількості алкоголю та 
швидкості його вживання, його міцності, та стану здоров'я конкретного 
організму на даний момент. 

Увага: для сп'яніння підліткові треба набагато менше алкоголю, ніж 
дорослій людині. 

Дехто думає, що існує значна різниця між дією міцних спиртних напоїв 
(горілки, коньяку) та слабких (пива, вина). Наївна помилка: 330 мл пива 
(тобто одна холодненька «гарненька» баночка), 150 г вина (тобто келих) і 
50 г горілки (чарка) містять однакову кількість алкоголю. 

Пияцтво завжди супроводжується похміллям, симптоми якого є 
головний біль, пригніченість, нудота, невгамовна спрага, загальна 
слабкість. Дехто помилково вважає, що позбутися наслідків дії алкоголю 
можна, прийнявши додаткову дозу спиртного для поліпшення стану. Але це 
не так. Вживанням алкоголю в стані похмілля можна позбутися лише 
поганого самопочуття, проте людина буде п'яна доти, доки весь алкоголь не 
виведеться з організму. 

Часто люди не замислюються над наслідками впливу алкоголю на 
організм. Перечитай їх і зроби висновки. 

 
Швидкі наслідки впливу алкоголю на організм: 

• Уповільнення реакції на зовнішні подразники. 
• Послаблення координації. 
• Зниження здатності ясно мислити. Погіршення пам'яті. 
• Блювота. 
• Подвоєння в очах. 
• Затьмарення свідомості. Відсутність самоконтролю. Втрата 

свідомості. 
• Кома. 
• Смерть. 

 
Відстрочені наслідки впливу алкоголю на організм 

• Провали в пам'яті. 
• Погіршення травлення. 
• Серцеві захворювання. 
• Захворювання алкоголізмом. 
• Цироз печінки. 
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• Пошкодження головного мозку. 
• Пошкодження нервової системи. 
• Підвищення ризику нещасних випадків (напри лад, при керуванні 

автомобілем у нетверезому стан 
• Скорочення тривалості життя. 

 
Причини вживання алкоголю  

(Перші кроки до залежності) 
 
Якщо люди знають, що алкоголь небезпечний, чому ж вони тоді 

починають його вживати? 
Серед причин можна виділити: економічні, псих логічні, соціальні. 

Підраховано, що кожен підліток роки до досягнення повноліття переглядає 
по телевізору в середньому 75 тисяч сцен, у яких фігурує випивка. У дуже 
позитивному контексті показує алкоголь і реклама. 

Пиво, наприклад, у рекламі виглядає істинно «чоловічим» напоєм: 
сильні, засмаглі хлопці потягую пиво після спільної важкої роботи. Як 
здорово! 

А вино асоціюється з чимось романтичним: ніжна музика, м'яке світло, 
чоловік і жінка закохано дивляться один на одного, він наповнює її келих 
благ родною рідиною. Теж привабливо! 

Складається враження, що телевізійні рекламні герої не мислять життя 
без склянки спиртного! 

Ми часто наслідуємо героїв, яких нам нав'язую засоби масової 
інформації. 

Підлітки прагнуть якнайшвидше стати дорослим а вживання алкоголю, 
асоціюючись з можливостями дорослих, створює ілюзію незалежності і 
вседозволеності. 

Та не тільки кіно, телевізор, чи реклама сприяють випивці. Найбільшою 
мірою на процес становлення та виховання особистості впливає сім'я. Якщо 
в сім’ї є місце алкоголю, це значно підвищує ризик виникнення у дітей 
шкідливих звичок. 

Традиційно вважається, що алкоголь нібито надає відчуття впевненості, 
допомагає розслабитися. На вечірках, щоб подолати комплекси, молоді 
люди спочатку випивають пару склянок, а тоді спілкуються, вважаючи себе 
привабливішими, сильнішими, кмітливіший При цьому втрачається 
здатність адекватно сприймають реакцію оточуючих. Вони не помічають, 
що п'яна і поведінка викликає обурення і огиду. 

Юля завагітніла після останньої вечірки, де во так багато випила, що 
втратила над собою контроль. Жінка п'яніє значно швидше від чолові 
навіть, якщо випиває менше. До того ж, алкоголь впливає на жінку 
сильніше, діє довше. Коли люди напиваються, вони нерідко втрачають 
контроль над собою і здійснюють вчинки, на які у тверезому стані ніколи б 
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не наважилися. Так трапилось і з Юлею: вона не заперечувала, коли 
малознайомий молодий чоловік запропонував її підвезти. І, навіть, не 
змогла протистояти його бажанню зайнятися сексом. Як наслідок - 
небажана вагітність. Тепер дівчині доведеться приймати важливе 
рішення: залишити дитину або зробити аборт. 

Нудьга, бажання позбутися обридлих проблем теж зумовлює вживання 
алкоголю. Для багатьох підлітків випивка - це свого роду діяльність, спосіб 
прикрасити монотонне існування, а розповіді про те, як випивка 
здобувалася, як відбувалася і які були «приколи» після, стають головною 
темою розмов. Але невже це найцікавіше, що ти можеш розповісти про себе 
і почути від інших? 

Взагалі, зовсім необов'язково пити в компанії для того, щоб привернути 
до себе увагу та почуватися гарно і комфортно. Якщо зможеш 
зарекомендувати себе як цікаву, неординарну особистість, то успіх та 
справжнє захоплення - гарантовані. 

 
 

Стадії алкоголізму 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
Підлітки часто експериментують з алкоголем. Вони спостерігають, як 

змінюється настрій під час його вживання, вчаться знаходити приємність у 
питті. Іноді вони почувають себе добре, але часто цього не трапляється. їм 
трапляється пережити неприємні моменти від уживання алкоголю - на 
похмілля нудить, болить голова. 

 
ПОМІРНЕ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 

Підлітки, що помірно п'ють, роблять це задля того, щоб відчувати себе 
зручно у компанії. Вони добре розуміють, як вони себе почуватимуть після 
випивки, і тому п'ють тільки тоді, коли у цьому є потреба. Вони у певній 
мірі зберігають здатність самоконтролю стосовно того, коли і скільки 
можна випити. 

 
ПРИЗВИЧАЮВАННЯ 

ДО ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
Третя стадія - це вживання алкоголю з метою самозаспокоєння. 

Приміром, уявіть собі дівчину, яка тільки що дуже сильно посварилася зі 
своїми батьками. Вона дуже розлючена та сердиться як на них, так, мабуть, 
і на себе. Можливо, у неї є ще й інші проблеми. Вона виправдовує себе тим, 
що це її батьки винні у тому, що вона напилася. В дійсності, за допомогою 
алкоголю вона намагається позбутися негативних емоцій. 

Інший приклад: хлопець збирається на вечірку. Там буде багато дівчат 
та незнайомих йому людей. Він мріє справити гарне враження. Він може 
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відчувати нервозність, занепокоєння та сором'язливість. Це нормально, бо 
усі ці почуття становлять частину нашого щоденного життя. Але цей 
хлопець вирішує трохи випити, щоб їх подолати. Він сам призначає собі 
«лікування«. Він уживає наркотик для того, щоб позбутися почуттів 
нервозності, занепокоєння, сором'язливості. 

На цій стадії діти потроху починають втрачати контроль над собою. 
Вони п'ють через проблеми, з якими стикаються. Вони часто надають 
великого значення «вечіркам». їм здається, що їх репутація залежить від 
кількості випитого. Вони можуть навіть хвалитися своєю здатністю випити, 
тренують свою фізичну витримку щодо впливу алкоголю. Внаслідок такого 
тренування для досягнення звичного ефекту їх організм починає 
потребувати більшої кількості спиртного. Це є головною застережливою 
ознакою розвитку у них проблеми, пов'язаної з уживанням алкоголю, а, 
можливо, й алкоголізму. Все більше своєї життєвої енергії вони витрачають 
на вечірки та випивку. 

 
ХІМІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД АЛКОГОЛЮ 

Кінцевою стадією вживання алкоголю є хімічна залежність. На цій стадії 
люди втрачають контроль над собою. І ця втрата контролю є головною 
ознакою цієї стадії. Це не означає, що той, хто має хімічну залежність від 
алкоголю, кожного разу п'яніє. Іноді він виглядає як той, хто помірно п'є, і, 
в деякій мірі, контролює себе. Часто йому доводиться витрачати багато 
енергії для того, щоб створити подобу нормального самопочуття перед 
батьками та друзями. 

 
 

Шлях до залежності 
(Подальші кроки) 

 
Наступний перелік прочитай уважно: якщо якісь ознаки з нього 

притаманні тобі, - ти в групі ризику і можеш потрапити в цілковиту 
залежність від алкоголю. 
Людина вживає алкоголь, коли: 

• багато проблем; щоб вистояти в стресових ситуаціях; 
• їй подобається пити на самоті більше, ніж веселитися з друзями; 
• намагалася кинути пити, або пити менше, і спроби були невдалі; 
• починає пити зранку: перед заняттями або перед роботою; 
• випивка потрібна для нормального самопочуття; 
• ковтає випивку, немов хоче вгамувати спрагу; 
• хоче позбавитися наслідків похмілля.  

При цьому спостерігаються: 
• провали в пам'яті; 
• швидке сп'яніння; 
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• фахові та навчальні навички стають гіршими; 
• виникнення агресії; 
• втрата самоконтролю; 
• неприємності як результат випивки. 

Навіть одна із цих ознак значно підвищує ризик виникнення алкогольної 
залежності. А наявність у твоєму переліку кількох означає пряму дорогу до 
алкоголізму. 

Кожен, хто п'є, може стати алкоголіком. 
 
 

Жінка та алкоголь 
 
Запам'ятайте на все життя: жінка 

та алкоголь - поняття несумісні. Ви 
спитаєте, чому? Тому що горілка - 
найстрашніший ворог сім'ї, кохання 
та щастя. Чоловік, що п'є (а батько, 
син?), який збиткується над 
дружиною та дітьми, пропиває 
зарплатню, морально занепала 
людина, - що може бути для жінки 
страшніше за це лихо? «Скільки 
чоловіки випили Горілки, стільки 

жінки й діти пролили сліз» (Н.О. Семашко). 
П'яниця, як правило, до того ж і «не мужчина». За даними медиків, у 

43% алкоголіків було встановлено послаблення статевої потенції. Не маючи 
змоги вести нормальне статеве життя та не маючи покою від думки, що 
такої аномалії немає у їхніх дружин, алкоголіки звинувачують своїх дружин 
у зраді. 

Законами, що направлені на охорону здоров'я підростаючого покоління, 
передбачається суворе покарання — позбавлення волі терміном до 5 років - 
за залучення дітей, підлітків до вживання алкоголю. 

Заливати горе або радість, а частіше просто пустоту існування вином 
завжди вважалося «привілеєм» окремих чоловіків (справжні мужчини не 
вимірюють свою гідність кількістю випитих пляшок). Аж ось і дівчата, не 
соромлячись, а часто хизуючись, стали випивати «для настрою» перед тим, 
як іти на дискотеку, після вдало складеного іспиту й т. ін. Що це? Страх 
відстати від чоловіків? 

Жінка, яка п'є, - це страшно. Вона менш стримана, розв'язніша ніж 
чоловік, агресивніша, цинічніша, розпущеніша. Ще кілька десятиліть тому 
жіночий алкоголізм був рідким явищем, яке розвивалося під впливом 
якихось особливих, надзвичайних ситуацій. А вже в середині минулого 
століття вітчизняні психіатри налічують серед своїх пацієнтів, які 
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страждають на алкоголізм, до 17% жінок. Найнеприємніше те, що більшість 
дівчат починають пити у віці 14-17 років. І насамперед у себе вдома. 

Під впливом постійного вживання алкоголю зникає жіночність, 
привабливість, форми тіла втрачають характерну для жінок плавність, 
округлість, голос стає грубішим, шкіра - зморшкуватою та потрісканою. Це 
результат ураження алкоголем залоз внутрішньої секреції. А оскільки жінки 
більш чутливі до алкоголю, ніж чоловіки, то і зміни у них наступають 
швидше (жінки спиваються за 3-4 роки), більш виражені й протікають з 
ускладненнями. 
Зловживання спиртними напоями призводить до розладу діяльності 
серцево-судинної системи, нирок, печінки, шлунка, психіки. П'янство 
скорочує життя на 15-20 років. Під впливом алкоголю глибокі зміни 
виникають у статевій системі жінки. Різко послаблюється статевий потяг, 
порушується менструальний цикл, нерідко виникає безпліддя. 

Суспільство веде активну боротьбу з алкоголем. Заміжні жінки добре 
розуміють, що таке тверезість у сім'ї. А от дівчата в силу своєї молодості, 
несвідомості помилково вважають, що випивка в компаніях - обов'язковий і 
безперечний показник їхньої дорослості, «самостійності». І п’ють, щоби не 
здатися «маминою донькою», щоб у компанії бути «за свою». 

Жіночий організм беззахисний перед алкоголем. Алкоголь розгальмовує 
центри кори головного мозку, звеселяє, розв'язує язик, знімає заборони, 
напруженість, невпевненість у собі, притупляє совість, сором і навіть 
відчуття власної безпеки.. Дівчина, яка п'яніє, викликає неприязнь, відразу, 
неповагу до себе. Саме алкогольне сп'яніння найчастіше буває причиною 
небажаного навіть для самої дівчини вступу у статеві відносини. 

Дівчата, пам'ятайте, одна рюмка вина призводить до того, що ваш син 
або донька можуть народитися невиліковно хворими. 

Якщо п'янство батька призводить до народження розумово відсталих 
або не зовсім повноцінних дітей, то п'янство матері, і тим паче під час 
вагітності, веде до народження дітей-інвалідів, не здатних до нормального 
розумового і фізичного розвитку, до праці, які часто помирають в перші 
місяці життя. У кожної десятої жінки, яка зловживає алкоголем, - 
патологічні пологи. Ще частіші пологові травми, у кожної четвертої дитина 
народжується мертвою. 

Вживання алкоголю може стати причиною викидня, народження 
мертвої дитини, ранньої смерті дітей, розладу їхнього фізичного і ро-
зумового розвитку, епілепсії, психофізичний розвиток дітей уповільнюється 
при найменшому вживанні алкоголю матір'ю. 

За даними досліджень, в результаті обстеження 1,5 тис. матерів та їхніх 
дітей, з'ясувалось: відхилення від норми - у 2% дітей, матері яких зовсім не 
вживали спиртного. Цей відсоток підвищився до 9 серед дітей, матері яких 
пили «помірно» і до 74% - у матерів, які п'ють. До того ж у цих дітей 
виявилося багато дефектів. 
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За даними медичних обстежень, померли в перші місяці життя в сім'ях, де 
п'ють, 45,9%, у сім'ях, де не п'ють, 8,2%, виявились недорозвиненими 
відповідно 96,8% і 36,6%; здорові фізично і духовно 17,5% і 82%. Ці дані 
переконують: у сім'ях, де п'ють, здорових дітей у 5 разів менше, дитяча 
смертність у 5 разів вища і хворих дітей у 3,5 рази більше, ніж у «тверезих» 
сім'ях. І тут йдеться не про сім'ї алкоголіків, а про сім'ї, де випивають 
«вельми помірно», «ритуально», в особливих випадках. 

Ніхто не хоче зла своїй дитині, але постійно усвідомлювати, що цього 
могло б і не бути, - істинне горе для батьків. І це горе на все життя. 

Особливо чуттєвий до алкоголю зародок у перші тижні свого існування, 
коли він ще не має власного кровообігу і харчується безпосередньо з 
кров'яного русла матері. А це ж якраз той період, коли жінка до затримки 
чергової менструації ще не знає про вагітність і, не остерігаючись, може 
вживати спиртні напої, наносячи невиправну шкоду майбутній дитині. 
Найбільше алкоголь уражає мозок і печінку плоду 

Жінка, яка несе зло... Не випадкове прислів'я: «Чоловік п'є - пів-будинку 
горить, жінка п'є - весь будинок горить». 

Моторошно читати твори, в яких діти пишуть: «Я ненавиджу свою 
маму. Ненавиджу за те, що вона завжди п'яна...» Дитина соромиться свого 
батька, який п'є, але п'янство матері діти сприймають болючіше. П'янство 
матері - глибока травма для дітей. 

Соціологи підрахували, що подій, за які «не можна не випити», у 
людини може набратися 40-50 за рік. Чи не забагато? А така «вимушена» 
регулярність у вживанні спиртного сприяє розвитку алкоголізму. 

Алкоголізм - це ланцюгова реакція, яка передається від однієї людини 
до другої, від батьків до дітей. Ми знаходимося в зачарованому, 
замкненому колі. Хто розірве це коло? 

На наш погляд - жінка. Якщо не вона, мати своєї дитини і, відповідно, 
мати людства, то хто ж більше зацікавлений? Дівчата, жінки не повинні 
бути провокаторами чоловічого п'янства («Який же він мужчина, якщо не 
палить і не п'є?»), а, навпаки, повинні стати стримуючим началом. 
Алкоголь - це надто серйозно. 
 
 

Правда і міфи про користь алкоголю 
 

1 міф 
З допомогою спиртного можна зігрітися 

Чомусь люди переконані в тому, що алкогольні напої наділені 
зігріваючим ефектом. А для особи, яка перемерзла, ковток чогось 
міцненького - найкращі ліки. І справді, при охолодженні допомагають 
приблизно   50   грамів горілки чи коньяку. Вони розширюють   судини  і 
нормалізують кровообіг. Наступні дози алкоголю підсилюють 
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кровопостачання шкіри: вона червоніє, з'являється приємне відчуття тепла. 
Але тоді збільшується й тепловіддача, і організм починає замерзати ще 
більше. 
 

2 міф 
Алкоголь покращує апетит 

Неправда. Алкоголь перед їжею буде  агресивно поводитися щодо 
слизової голодного шлунка. Можна заробити  гастрит.  А тому варто  
подумати,  чи  не зависока ціна за те, щоб з апетитом поїсти? 
 

3 міф 
Алкоголь знімає стрес 

Це людям так здається, що вони піднімають собі настрій за допомогою 
горілки. Невеликі дози – 25-30 грамів горілки чи коньяку або  40  мл  вина  -  
знімуть  внутрішню  напругу  і допоможуть розслабитися. Хоча, на жаль, 
більшість знімає стрес за зовсім іншим сценарієм... 
 

4 міф 
Алкоголь підвищує працездатність 

Дехто каже, що під дією алкоголю краще працюється. Майте на увазі: 
йдеться не про середній чи важкий ступінь сп'яніння, коли повністю 
притуплюється реакція. Йдеться про легкий ступінь, за якого активізується 
розумова діяльність. 
Хоча, як довели вчені, працювати «під градусом» може  не  кожен,  
оскільки  притуплюється  реакція, знижується концентрація уваги 
  

5 міф 
Алкоголь понижує тиск 

Дехто вважає, що алкоголь розширює судини. Справді, незначна 
кількість алкоголю розширює судини, проте разом з цим збільшує частоту 
серцебиття. А артеріальний тиск безпосередньо залежить від об'єму крові, 
що «виштовхується» у кров'яне русло. Саме тому алкоголь у жодному разі 
не можна вважати ліками від гіпертонії. 
 

6 міф 
Якісний алкоголь не шкодить 

Будь-який алкоголь має на організм токсичну дію. А особливо неякісні 
напої, бо ж дешеві вироби не проходять  потрібного  очищення,   містять  
сивушні олії, які підсилюють токсичну дію алкоголю. 
 

7 міф 
Алкоголь – ліки від застуди 

Багато хто лікує застуду горілкою з яблуками, медом чи ще з чимось. 
Вважається, що така «мікстура» понижує температуру, зупиняє нежить, 
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зменшує біль у горлі... Усе це неправда, бо імунітету «вогняна вода» не 
додає, а спирт і зовсім не допомагає запаленому горлу. Воно починає боліти 
після такого лікування ще більше. Тому вірити у лікувальні властивості 
горілки не треба. А от невелику кількість підігрітого червоного вина можна 
випити — воно стимулює імунну систему організму. 
 

8 міф 
Пиво –не алкоголь 

Дехто думає, якщо пиво вважається слабоалкогольним напоєм, значить, 
воно не шкодить організму. У пиві й справді небагато спирту, але він 
викликає звикання. Недарма наркологи останнім часом діагностують 
пивний алкоголізм. Просто він розвивається повільніше, крім того, 
хмільний напій погано впливає на печінку і серце. Не можна пити пива 
щодня літрами, щоб потім не пошкодувати! 
 

9 міф 
Алкоголь не калорійний 

Багато жінок підраховують калорії, спожиті за день. А випитих чомусь 
не хочуть рахувати! Алкоголь має дуже високу енергетичну цінність, 
причому, чим більший градус має напій, тим більше у ньому калорій. 
Найбільше калорій має горілка. Вино має менше калорій і не так згубно 
впливає на зовнішність. Однак будь-який алкогольний напій дуже 
калорійний. 
 

10 міф 
Треба не запивати, а закусувати 

Більшість переконана, що міцні напої треба закусувати. І в жодному разі 
не запивати! Найкраще, звичайно, закусувати жирними стравами, оскільки 
вони не дають всмоктуватися етанолу, зменшують вираженість сп'яніння, і 
тому їх вважають найкращими закусками. З ними не може зрівнятися жодна 
«запивка». 
 
 
 

Світова історія лікування алкоголізму 
 
Хронічний алкоголізм є захворюванням, лікування якого, особливо у 

важких його ступенях, часом здається неможливим. Проте, при відомому 
умінні, наполегливості і терплячості лікаря, а також раціональному виборі 
відповідних методів лікування можна добитися лікування або ремісії навіть 
у найважчих випадках алкоголізму. 

Приведемо короткий історичний огляд лікування алкоголіків. 
Лікуванням алкоголіків займалися дуже давно. Багато вчених шукали 

«філософський камінь», який міг би зцілити алкоголіків від їх недуги. 
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Лікування іноді доходило просто до безглуздя. Збереглися цікаві дані із 
твору одного автора про лікування пияцтва 3,5 століття тому. Разом з 
іншими захворюваннями, в цьому творі описується і алкоголізм. 

Пияцтво цей автор вважав найжахливішою хворобою після чуми. Він 
вимагав відбирати у хворого алкоголь, щоб усунути основну причину 
хвороби. Виходячи з того, що організм п'яного перенасичений алкоголем, 
для його знешкодження рекомендувався антидот у вигляді лимонів, гіркого 
мигдалю. У творі вказується, що в стародавні часи для лікування пияцтва 
пацієнтові надягали на голову вінок із шафрану, фіалок, приписували також 
цілющі властивості аметисту. Автор відносився до цих засобів скептично; 
він радив викликати в алкоголіків блювоту та сон, а на голову класти 
компрес з огіркового соку. До того ж він рекомендував дієтичне 
харчування. 

За іншими твердженнями, один вельми знаний професор    медицини    
запевняв,    що    він    може викоренити звичку до алкоголю протягом 
одного тижня за допомогою турецької лазні. Як антидот алкоголю 
рекомендувалося також какао. У Німеччині в свій час пропонували як 
профілактичний засіб проти алкоголізму сире м'ясо. У Англії велике 
значення серед радикальних засобів проти алкоголізму приписували 
вегетаріанській кухні. 

У другій половині XIX сторіччя один анонімний винахідник так 
анонсував свій засіб від алкоголю: «Я можу вилікувати від пияцтва всякого 
хворого, який з'явиться до мене», указуючи, що його засіб не тільки 
виліковує саму хворобу, але і знищує потребу в спиртних напоях. 
Таємничий засіб виявився червоною хінною кіркою. Цей аферист в 
короткий термін так зумів розрекламувати свій засіб, що незабаром нажив 
на цьому сотні тисяч рублів. Проте нікому ніякої користі цей засіб не 
приніс. 

Видне місце в лікуванні пияцтва в кінці XIX сторіччя відводилося так 
званій «Богородицькій траві», яку лікар Сальваторі, що вперше описав 
дипсоманію, застосовував у вигляді настоянок, кладучи 50 г Богородицької 
трави у 600 г води. Ці ліки вживалися по чайній ложці кожної півгодини. 
Хворобливе ваблення до алкоголю зникало нібито через 13 днів. Цей засіб 
не тільки викликав блювоту, але й надавав послаблюючу дію і підсилював 
діурез. Вважалося, що при прийомі цього засобу підвищується апетит і 
спрага, яку утамовують кислим питтям. Іноді Богородицьку траву 
настоювали не на воді, а на горілці. 

Історія боротьби з алкоголізмом 

З алкоголізмом велася боротьба майже з того часу, як людство 
познайомилося з алкоголем. Ось уривок із давньоєгипетського листа. 
Батько пише своєму сину: «...Чую, що закинув книги і віддав себе розгулу. 
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Ночами бродиш вулицями, і запах спирту відгонить від тебе перехожих. 
Бачили, як перелазив через тин і ввірвався в чужий будинок. Викликаєш 
відразу у людей...». Очевидно, батько цієї молодої людини не підозрював, 
що слова його могли б бути написаними і через декілька тисячоліть. 

У Стародавній Греції пити не розведене водою вино (міцність його і 
так не перевищувала 10°) вважалося недостойним вільного громадянина. 

Китайський імператор Ву-вонг у 1220 р. до н.е. видав едикт, згідно з 
яким піддавалися страті всі особи, захоплені під час пиятики. Конфуцій в V 
столітті і Будда в VI столітті до нашої ери категорично забороняли 
споживання алкогольних напоїв. 

В Афінах правитель Солон запровадив закон, відповідно до якого 
архонти (посадові особи) каралися за пияцтво: перший раз — великим 
штрафом, а наступного разу - смертною карою. 
Давньоримський історик Пліній Старший (23-79pp.) писав про те, що перси 
та мідійці були переможені греками на чолі з Олександром Македонським 
тому, що вони, крім всього іншого, зловживали алкоголем. Враховуючи 
вплив алкоголю на боєздатність, римський імператор Доміціан (51-96 pp.) з 
метою скорочення виробництва вина навіть наказував вирубати половину 
насадженої виноградної лози та заборонив висаджувати її надалі. 

Кожен римлянин мав право убити свою дружину, якщо заставав її 
п'яною. 

У Стародавній Спарті навмисне напували рабів і показували їх 
хлопцям, щоб вселити їм страх і огиду до вина. Правитель Спарти 
легендарний Лікург заборонив пити вино вищій знаті держави, але сприяв 
споюванню рабів, щоб тримати їх у покорі. 

У Давній Індії вживання спиртних напоїв представниками вищих каст 
було категорично заборонено. Служителів культу — брахманів, 
звинувачених у пияцтві, заставляли пити кипляче вино до тих пір, поки не 
наступала смерть. Якщо ж жінки вищих каст були причетні до пиятики, то 
їм на лобі випалювали клеймо у вигляді посудини для вина, виганяли з 
дому і ніхто не мав права надати їм притулок. 

У деяких, перш за все мусульманських країнах, були запроваджені 
релігійні заборони на вживання алкоголю. Пророк Магомет заборонив пити 
вино. Якщо цю заборону порушувала вільна людина, то вона піддавалася 40 
ударам палиці, а якщо раб - 80 ударам палиці. 

Карл Великий обходився з п'яницями так: спочатку їх карали в 
закритому приміщенні, потім публічно, а якщо ці засоби не допомагали, 
вони підлягали страті. 
В Англії колись існував звичай надягати на алкоголіків ярмо,   а  потім  
водити  їх  по  головних вулицях міста. А матросів, викритих у пияцтві, 
одягали в брудний одяг, вішали на них напис «п'яниця», примушували 
робити чорну роботу. 

У Ліверпулі в XIX сторіччі пробували публікувати в газетах імена і 
адреси алкоголіків. 
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У деяких місцях Нідерландів жінок-алкоголіків міцно прив'язували 
ременями до сидіння, укріпленого на блоці, і три рази занурювали у воду. 

У Росії пиятика також переслідувалася державою. За Петра І п'яницям, 
які потрапляли до тюрми, вішали на шию важку чавунну медаль із надписом 
«За п'янство». 

Коли ж зловживання алкоголем почало загрожувати   виробництву,   
правлячі   класи   стали 

застосовувати інші, більш рішучі заходи. У 20-х роках минулого століття 
в США було запроваджено «сухий закон», який забороняв виробництво та 
вживання спиртних напоїв. Але повна заборона була приречена на провал. 
Вже через кілька років «чорний» ринок США забезпечував спиртними 
напоями на будь-який смак. Нелегальне виробництво алкоголю стало 
найприбутковішою справою. В 1933 році «сухий закон» було відмінено. 
Цілком зрозуміло, що для результативної боротьби з алкоголізмом потрібні 
різнопланові заходи і в першу чергу велика просвітницька робота з 
населенням, а головне - з молоддю. 
 
 

Словник термінів 
 

А 
Аддукція — стан свідомості людини, що характеризується відходом від 

реальності за допомогою штучних, часто хімічних засобів (нікотин, алкоголь, 
наркотики і тому подібне). Стійке їх вживання формує аддиктивну поведінку і 
проявляється у вигляді куріння, алкоголізму, наркоманії тощо. Вивченням цього 
явища займається клінічна психологія і соціологія. 

 
Д 

Девіантна поведінка (від англ. deviation - відхилення) - система вчинків або 
окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві нормам (правовим, 
етичним, естетичним) і виявляються у вигляді незбалансованості психічних 
процесів, неадаптивності, порушенні процесу самоактуалізації або у вигляді 
ухилення від етичного і естетичного контролю за власною поведінкою. 

Деменція (лат. Dementia, від de - префікс, що означає відсутність, 
втрату, і mens - розум) - стійке зниження пізнавальної діяльності з втратою в 
тій або іншій мірі раніше засвоєних знань і практичних навиків зі скрутою 
або неможливістю придбання нових; те ж, що недоумство. 

Домінанта - стійкий осередок підвищеної збудливості нервових центрів, 
при якому сигнали збудження, що приходять у центр, служить посиленню 
збудження в осередку, тоді як в останній частині нервової системи широко 
спостерігаються явища гальмування. 
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І 
Інтоксикація - захворювання або інший розлад життєдіяльності організму, 

що виникло унаслідок потрапляння в організм отрути або токсину. 
 

П 
Психічна залежність - це усвідомлена або неусвідомлена потреба у 

вживанні психоактивної речовини для зняття психічної напруги і досягнення 
стану психічного комфорту. 

 
Р 

Реабілітація - лікувально-відновні заходи, які проводяться після 
захворювань. 

Редукція - зменшення, послаблення, зведення складного до простішого, 
більш доступному для аналізу або рішення. 

Ремісія (лат. remissio - зменшення, послаблення) - тимчасове або повне 
зникнення проявів (симптомів) хронічної хвороби. Для підтримки стану 
ремісії необхідне спостереження лікаря і певні медикаменти. Часто цей термін 
уживається по відношенню до наркоманів (як правило, що вживають 
ін'єкційні наркотики), які зменшують частоту прийому наркотиків або 
намагаються «зав'язати». Як правило, стадія «ремісії» супроводжується 
важким «поворотним» синдромом, депресією, знесиленням, м'язовими 
болями. 

Т 
Толерантність (від лат. Tolerantia - терпіння). Означає зниження 

чутливості до токсичних і фармацевтичних препаратів. 
Тремор (лат. Tremor - тремтіння). Мимовільні коливальні рухи всього тіла 

або окремих його частин. Частіше охоплює пальці рук, віка, мову, нижню 
щелепу, голову. 

 
У 

Ургентна допомога - швидка, невідкладна медична допомога. 
 

X 
Хронічна алкогольна інтоксикація - стан, що виникає при тривалому (1 рік і 

більш) систематичному вживанні алкоголю в дозах, що перевищують 
індивідуальні кордони безпечного вживання, що виявляється появою 
психічної (алкоголізм), соматичної, або поєднаної патології, прямо або 
побічно пов'язаною з токсичною дією алкоголю. 
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Матеріали до бесід з учнями 
 

 
 
 
 
 

Чотири страшні 
букви - СНІД   
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Історія виявлення хвороби 
 
У 1976 році в СІЛА, де порівняно добре розвинута медицина, уважні 

лікарі виявили доти не відому хворобу. Без видимої на той час причини 
хворі втрачали природний захист проти мікробів -імунітет. Мікроби, які 
відносно мирно співіснують на здоровому тілі, буквально підточували цих 
хворих. Ніякі антибіотики не допомагали. 

Перші виявлені хворі дещо відрізнялися своєю поведінкою: вони були 
гомосексуалами (секс чоловіка з чоловіком) та кололи в вену наркотики. 
Тож спершу вирішили, що ці нещасні догралися - їх Бог покарав, та й 
заспокоїлися горді чистотою власної моралі. 

Однак пізніше виявили нову хворобу в людей, яким переливали кров (із 
різних причин). У них також з'являлось нездужання, набрякали лімфатичні 
вузли на шиї, під руками, в паху, утворювалися виразки в роті. Трималась 
підвищена температура. Надмірно потіли навіть від найменшого зусилля, 
особливо вночі. Хвороба могла на деякий час відступити, але невдовзі 
починались різні інфекційні ускладнення: тривалий розлад кишечника, 
запалення внутрішніх органів. Особливо несприятливо протікали простудні 
хвороби верхніх дихальних шляхів, швидко починалось запалення легень. 
Хворі катастрофічно втрачали вагу. Досить часто на шкірі ніг та в інших 
місцях розвивались специфічні червонувато-сині пухлини - саркома 
Капоші. І ніяке лікування не допомагало. 

Допитливі вчені під керівництвом Галло та Монтаньє в крові хворих 
виявили антитіла проти невідомого інфекційного збудника. Незабаром під  
електронним   мікроскопом   (який   збільшує, образно кажучи, сантиметр 
до кілометра) розгледіли вірус, який має прямо-таки жахливі властивості. З 
кров'яної клітини, яка в нормі вбиває мікроби (лімфоцит), цей вірус робить 
потвору, що розмножує такі ж віруси за зразком свого вбивці. 
Новонароджені віруси швидко знищують усі захисні клітини. Кров нікому 
рятувати від мікробів. Це і є імунодефіцит - найстрашніший з усіх 
дефіцитів. Це - смерть під назвою «синдром набутого імунодефіциту» 
(СНІД). 

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) паразитує в кров'яних, нервових 
клітинах покривів прямої кишки. 

Спочатку ВІЛ частіше виявлявся у чоловіків-гомосексуалістів. Але 
оскільки ВІЛ передається із крові в кров,  то біда починається,  коли кров, 
сперма,   виділення  із  статевих  органів,  молоко хворої мами, слина і 
навіть сльози (все куди можуть проникнути заражені лімфоцити) потрап-
ляють на пошкоджений шкіряний покрив людини. Небезпечно переливати 
неперевірену кров, користуватися нестерильними голками, шприцам* та 
іншими інструментами, що травмують покриття тіла.   Від   хворої   мами   
в   50%    внутріутробне інфікуються діти. Але в 60% хвороба починається 
після  звичайного сексу з  хворою людиною Навіть за ледь сумнівних 
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випадків (а це майже завжди) слід користуватися презервативами. Щі 
ліпше мати розумну голову і знати з ким маєш справу. 

Оскільки умови нашого життя не дуже стерильні, то цілковитої 
впевненості бути не може н в кого. 
 

                                                      СНІД та гіпотези його  
походження 

 
Із моменту виявлення першого в 

світі хворого СНІДом у 1981 році в 
науковому світі не вщухають 
суперечки з приводу того, як же 
виникла ця хвороба. 

Однозначної відповіді на це 
питання, на жалі немає. Є лише 
гіпотези. Кожна з них має своє 
обґрунтування, але в науковому світі 
всі вони з лишаються лише 

припущеннями - можливими для когось досить суперечливими версіями 
того що відбулося. 

Найперша версія походження ВІЛ пов'язана мавпами. її висловив більше 
20-ти років тої американський дослідник Б. Корбетт. На думі цього 
науковця, ВІЛ вперше потрапив у кров лі дини в 30-х роках минулого 
сторіччя від шимпанзе - можливо, через укус тварини або в прощ 
розділення людиною туші. У цієї версії є серйозні аргументи. Один із них - 
у крові шимпанзе знайдено вірус, який, потрапивши в людський організм, 
може спричинити виникнення захворювання, що схоже на СНІД. 

На думку іншого дослідника, професора Р. Гері, СНІД є набагато 
старшим: його історія налічує від 100 до 1000 років. Один із 
найсерйозніших аргументів на користь цієї гіпотези - саркома Капоші, 
описана на початку XX сторіччя угорським лікарем Капоші як «рідкісна 
форма злоякісного новоутворення», свідчила про наявність у хворого вірусу 
імунодефіциту. 

Багато науковців вважають батьківщиною СНІДу Центральну Африку. 
Ця гіпотеза в свою чергу поділяється на дві версії. Згідно з першою, ВІЛ 
давно існував в ізольованих від зовнішнього світу районах, наприклад у 
племінних поселеннях, у джунглях. Із часом, коли міграція населення 
зросла, вірус вирвався «назовні» і почав швидко поширюватися.  Друга 
версія полягає в тому, що вірус є наслідком впливу на організм людини 
підвищеного радіоактивного фону, який зареєстрований у деяких районах 
Африки, які багаті на поклади урану. 

Порівняно нещодавно виникла ще одна гіпотеза, автором якої є 
Е.Хупеору: вірус з'явився на початку 50-х років минулого сторіччя, як 
наслідок помилки науковців, які працювали над створенням вакцини від 
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поліомієліту. Помилка була в тому, що для виробництва вакцини вико-
ристовувалися клітини печінки шимпанзе, які, ймовірно, містили вірус, 
аналогічний ВІЛ. Одним із найвагоміших аргументів на користь гіпотези є 
той факт, що вакцину тестували саме в тих районах Африки, де на сьогодні 
найвищий рівень інфікування вірусом імунодефіциту. 

І, нарешті, остання з відомих версій, не доведених, але й не 
спростованих, - ВІЛ був створений в результаті генно-інженерних 
маніпуляцій, у процесі розробки чергового типу зброї. 

 
Що таке ВІЛ та СНІД і яка між ними різниця 

 
Дійсно, багато хто дотепер не знає, що таке СНІД і ВІЛ, і плутають ці 

поняття. 
Слово СНІД утворилося з початкових букв назви захворювання - 

«синдром набутого імунодефіциту». Що ж означають ці незрозумілі і за-
гадкові слова? 

• «Синдром» означає, що мова йде не про окрему хворобу, а про 
цілий комплекс різних порушень в організмі. 

•    «Набутий» означає, що це те, що можна «придбати» чи чим можна 
«заразитися». 

• Слово «імунодефіцит» - складне. Перша його частина означає, що 
мова йде про імунну систему людини, а друга - що ця система 
порушена і не функціонує нормально. 

У хворого на СНІД уражається вся імунна система, у результаті чого 
організм перестає протистояти інфекції і пухлинним процесам. Відбуваєть-
ся це тому, що в нього проникає дуже небезпечний вірус, що називається 
«вірус імунодефіциту людини», скорочено - ВІЛ. 

Що таке взагалі «вірус»? Вірус - це дрібний мікроорганізм, який можна 
розглянути тільки під дуже сильним мікроскопом. Віруси живуть усередині 
живих клітин, з яких складаються всі тканини організму людини. У нашому 
організмі нараховуються мільярди таких клітин. Вони об'єднані в групи і 
виконують різні функції. 

Зовнішня сторона клітини називається мембраною. Це ніби шкіра 
клітини, що захищає її. Усередині клітини містяться рідина і ядро. Ядро 
грає дуже    важливу    роль.    Це    своєрідний    міні-комп'ютер, що 
програмує і контролює життєдіяльність клітини. 

Коли вірус потрапляє в організм людини, він знаходить клітину, що 
впускає його, і змінює в ній програму клітинного «комп'ютера». Тепер, 
замість того щоб функціонувати нормально і виконувати свої обов'язки, 
клітина починає робити віруси. Такі віруси можуть викликати різні хво-
роби: грип, кір, вітряну віспу. У цьому випадку людина на якийсь час 
занедужує, але швидко поправляється завдяки імунній системі, що негайно 
вступає в боротьбу з вірусом. Отже, вірус проникає в організм людини, але 
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йому відразу перепиняють шлях особливі клітини, чиє завдання - боротьба 
з вірусами. Ці клітини присутні в крові людини. Частина таких клітин 
називається Т-хелперами (від англійського слова help - допомагати, 
захищати). Призначення цих кліток - «запустити» чи «ввімкнути» імунну 
систему і тим самим допомогти організму відбити атаку вірусів. 

У житті це відбувається в такий спосіб. Підхопивши вірус, наприклад 
грипу, людина на якийсь час занедужує: у неї піднімається температура, 
болить горло і т.д. Але потім починає діяти його імунна система, яка 
вступає в боротьбу з вірусами, і людина видужує. 

Якщо той самий вірус знову спробує проникнути в організм цієї 
людини, клітини-захисники довідаються і перепинять йому шлях. 

От чому не можна повторно занедужати вітрянкою чи корем. Грипом же 
люди можуть хворіти по кілька разів,  тому що існують різні віруси грипу, а 
клітини-захисники можуть розпізнавати тільки той вид, з яким вони вже 
зустрічалися. 

Вірус імунодефіциту людини відрізняється від інших вірусів і становить 
велику небезпеку саме тим, що атакує клітини, які і повинні боротися з 
вірусом. 

Головна небезпека при СНІДі полягає в тому, що ВІЛ «нападає» саме на 
Т-хелперів - клітини, які відповідальні за «включення» імунної системи. 
Вірус змінює програму життєдіяльності клітин і, замість того щоб захищати 
організм, Т-хелпери починають робити точно такі ж віруси ВІЛ. У підсумку 
Т-хелпери, захоплені ВІЛ, перетворюються в клітини цього вірусу, 
кількість не-ушкоджених клітин різко скорочується. Через катастрофічне 
зменшення Т-хелперів імунна система не спрацьовує й організм перестає 
боротися з хворобою. 

Якщо ВІЛ-інфекцію не лікувати, то через 6-10 (іноді до 20) років 
імунітет - здатність організму протистояти різним хворобам - поступово 
знижується і розвивається СНІД - синдром набутого імунодефіциту. 

Наявні на сьогодні методи лікування (високоактивна антиретровірусна 
терапія або ВААРТ) дозволяють людині з ВІЛ-інфекцією (ВІЛ-
позитивному) зберігати нормальний рівень імунного захисту, тобто 
запобігають виникненню СНІДу протягом багатьох років. 

Таким чином, лікування надає ВІЛ-позитивній людині можливість 
прожити довге та повноцінне життя. Людина залишається ВІЛ-позитивною, 
але СНІД не розвивається. За умови лікування також знижується ризик 
передачі вірусу. 

Механізм дії вірусу такий: потрапляючи в організм, ВІЛ вражає певну 
категорію клітин, які мають на поверхні так звані СВ4-рецептори. До них  
належать  імунні  клітини:  Т-лімфоцити  та макрофаги, а також клітини 
мікроглії, які належать до нервової тканини. Основний ефект вірусу 
виявляється на стадії СНІДу та полягає в тому, що імунна система стає 
слабшою, тобто розвивається імунодефіцит: людина стає вразливою до 
багатьох інфекцій, які називають опортуністичними. До опортуністичних 
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інфекцій належать пневмоцистна пневмонія, туберкульоз, кандідоз, 
оперізуючий лишай та ін. 

Лікування ВІЛ-інфекції розпочинають, коли концентрація вірусу у крові 
різко збільшується або в одному мілілітрі крові залишається менше двохсот 
клітин (Т-хелперів), які протидіють інфекції. До цього моменту імунна 
система ВІЛ-позитивної людини успішно протистоїть різноманітним 
захворюванням і немає необхідності у прийомі ліків. 

ВІЛ не стійкий у зовнішньому середовищі. Він інактивується за 
температури 56°С протягом ЗО хв., за температури 70-80°С гине через 10 
хв., під час кип'ятіння - через 1 хв. Вірус через 1 хвилину гине під впливом 
70% етилового спирту, 0,5% гіпохлориту натрію, ефіру, швидко 
інактивується під час обробки звичайними дезінфекційними засобами. 
Стійкий до висушування й заморожування за температури - 70°С, відносно 
стійкий до іонізуючої радіації, ультрафіолетового опромінення. 

В Україні прийнята класифікація СНІДу, згідно з якою розрізняють 5 
стадій: 

I. Гостре захворювання. 
II. Безсимптомна стадія перебігу хвороби. 
III. Персистуюча генералізована лімфаденопатія (ПГЛ). 
IV. СНІД-асоційований комплекс (СНІД-АК). 
V. СНІД (термінальна стадія ВІЛ-інфекція). 

     СНІД характеризується тривалим інкубаційним періодом - від 2-3 тижнів 
до 5 років. 

 
 

 
Україна на вістрі голки 

     
       Якщо у найближчі 10 років не 
знайдуть ефективний та недорогий 
засіб лікування СНІДу, половина 
населення України середнього віку 
(30-50 років) вимре. Така думка 
деяких експертів. За даними 
Всесвітньої організації охорони 
здоров'я (ВООЗ), Україна за 
темпами розповсюдження СНІДу 
випереджає всі країни колишньої 

Східної Європи, у тому числі і СНД. Кількість ВІЛ-інфікованих в Україні 
зростає у геометричній прогресії. І міжнародні, і вітчизняні експерти 
називають, найчастіше, три причини: наркотики, Чорнобиль, зубожіння 
нації. Головне - наркотики. В Україні СНІД - «шприцевий»,   тобто   
поширюється   він   ін'єкційними наркоманами. Нам страшенно не 
пощастило -транзитний маршрут, яким переправляли наркотики із країн 
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Золотого Трикутника (Бірма, Таїланд, Пакистан) до Європи проходить 
тепер через Україну. Раніше весь транзит йшов через Югославію, але там 
війна. Ми виявилися абсолютно непідготовленими до такого повороту 
подій. Неможливо за два-три роки створити життєздатну систему боротьби 
з наркомафією. Ми і не створили. У країну вільно прийшов наркобізнес, 
почалася епідемія наркоманії. А за наркотиками прийшов СНІД. Саме на 
наркоманів припадає 70% випадків зараження СНІДом. 29% - це зараження 
під час статевих контактів, і 1% - у процесі проведення медичних 
маніпуляцій. 

Крім наркотиків, у поширенні епідемії СНІДу відіграє серйозну роль 
Чорнобиль. Постійна радіація дається взнаки. Імунітет нації катастрофічно 
падає. Українці стають беззахисними перед хворобами. Зрозуміло, на цьому 
фоні СНІД косить значно більше жертв, ніж у розвинених європейських 
країнах. За даними ВООЗ в Україні за 1998 рік зареєстровано 110 000 ВІЛ-
інфікованих. У 1988 хворих на СНІД в Україні було всього два, обидва 
померли у 1988-му році. 

Ось стислий огляд епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні 
на 01.01.2009 р. 

За накопичувальним підсумком, з 1987 р. до 01.01.2009 р. в Україні 
офіційно зареєстровано 141 277 ВІЛ-інфікованих громадян України, у т.ч. 
26 804 хворих на СНІД. Померло від захворювань, зумовлених СНІДом, 15 
200 хворих. На 01.01.2009 р. під диспансерним наглядом в Україні 
перебувало 91 717 ВІЛ-інфікованих осіб, у т.ч. 10 410 хворих на СНІД. 
Показники поширеності ВІЛ-інфекції та СНІД становили 198,6 та 22,5 на 
100 тис. населення, відповідно. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції в 
Дніпропетровській (455,2 на 100 тис. нас), Одеській (454,0), Донецькій 
(442,9), Миколаївській (434,3) областях, м. Севастополі (334,8) та АР Крим 
(268,6). Кількість вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції з 1999 р. 
зростає щорічно. У 2008 р. в країні зареєстровано 18 963 нових випадків 
ВІЛ-інфекції серед громадян України, у 2007 р. число таких випадків 
складало 17 669, у 2006 р. - 16 078. Показник захворюваності на ВІЛ-
інфекцію в Україні в 2008 р. становить 40,9 на 100 тис. населення проти 
38,0 у 2007 р. та 34,4 у 2006 р. Кількість хворих на СНІД в Україні 
збільшувалося щорічно до 2006 р. За період 2002-2006 pp.  захворюваність 
на СНІД зросла з 2,8 до 10,1 на 100 тис. населення. Внаслідок 
впровадження широкомасштабної антиретровірусної терапії за 
результатами 2007 р. в країні вперше було зареєстровано зниження рівня 
захворюваності на СНІД з 10,1 на 100 тис. населення в 2006 р. до 9,8 на 100 
тис. населення в 2007 р. Позитивна тенденція до зниження кількості нових 
випадків СНІДу відмічається і в 2008 p.: зареєстровано 4 380 нових 
випадків захворювання на СНІД, у тому числі - 74 серед дітей віком до 14 
років (у 2007 р. - 4573 ma 115 у 2006 р. - 4723 ma 123, відповідно). Протягом 
усього періоду епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні 
спостерігається збільшення кількості осіб, які померли від захворювань зу-
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мовлених СНІДом. За період 2002-2007 pp. рівень показника смертності від 
захворювань, зумовлених СНІДом, збільшився з 1,7 до 5,4 на 100 тис. 
населення. У 2008 р. епідемія ВІЛ-інфекції забрала життя у 2 710 хворих на 
СНІД, з них - 14 дітей. Показник смертності від захворювань, зумовлених 
СНІДом, в Україні в 2008 р. становить 5,8 на 100 тис. населення проти 5,4 у 
2007 р. та 5,2 у 2006 р. 

Україна, відповідно до доповіді ООН (2005 p.), посідає 6-е місце у світі 
за рівнем поширення епідемії ВІЛ/СНІДу. 

За прогнозами деяких експертів, у разі збереження наявної тенденції 
кількість ВІЛ-інфікованих у 2010 році сягне майже 1,5 млн осіб, а кількість 
нових випадків СНІДу - 95 тисяч, при цьому від хвороби в цей рік загинуть 
до 90 тисяч осіб. Питома вага померлих від СНІДу в загальній кількості 
померлих 2010 року становитиме близько 10%, абсолютна більшість яких -
віком до 40 років. 

За результатами дослідження, до 2014 року загальна кількість ВІЛ-
інфікованих за оптимістичним прогнозом може скласти 479 тис. осіб (1,9% 
населення віком 15-49 років). 

2014 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих становитиме 479 тис. осіб 
за оптимістичним сценарієм, який передбачає доступність 
антиретровірусної терапії для 50% тих, хто її потребує, а також за умови 
успішного виконання Національної програми протидії ВІЛ/СНІД. 

У той же час за песимістичним сценарієм, антиретровірусна терапія буде 
доступна лише для 5% тих, хто потребує. За прогнозами, 2014 року це дасть 
820 тис. ВІЛ-інфікованих, що становитиме 3,5% дорослого населення. 

Щорічні витрати на лікування СНІД можуть досягнути в 2014 р. 630 млн 
грн (за найгіршим сценарієм). 

 
              Хронологія боротьби зі СНІДом 

 
1978 - у хворих чоловіків-гомосексуалістів в 

США, Швеції та на Гаїті було зареєстровано схожі 
захворювання, які в подальшому назвуть СНІД. 

1981 - в США виявлено велику кількість випадків 
саркоми Капоші (рідкісний вид раку шкіри)   у   
молодих чоловіків-геїв, які були названі 
«імунодефіцітом гомосексуалістів».   У  тому  ж 
році від цього захворювання загинуло 128 молодих   
людей   у   США.   Американським   лікарем Майклом 
Готтлібом введено термін «СНІД». 

1982 - уперше відслідковано зв'язок СНІД із 
переливанням крові, використано таку назву 
захворювання, як синдром набутого імунодефіциту 
(СНІД). 

1983 - Люк Монтаньє з інституту Пастера у 
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Франції відкрив та ідентифікував вірус імунодефіциту людини, як вірус, що 
призводить до СНІД. У США за цей рік померло від СНІД півтори тисячі 
людей. Вперше в США в Сан-Франциско відзначався День пам'яті 
померлих від СНІД (третя неділя травня). 

1984 - Роберт Галло (США) незалежно від Люка Монтанье 
ідентифікував вірус імунодефіциту людини. 

1985 - в США розроблено перший тест на наявність антитіл до ВІЛ, що 
дало змогу перевіряти донорську кров на наявність ВІЛ. Також були 
встановлені шляхи інфікування вірусом СНІД: кров, статевий шлях та від 
матері до дитини. У США цього року зареєстровано 6972 випадки смерті 
від СНІДу. 

1986 - у світі вперше велику увагу приділено просвітницькій діяльності 
з метою профілактики ВІЛ/СНІД, вперше створено в Америці недержавну 
організацію ACT UP, яка займалась такою діяльністю. Вперше збудники 
СНІДу названо ВІЛ - вірус імунодефіциту людини. 

1987 - на сесії Генеральної Асамблеї ООН Всесвітньою організацією 
охорони здоров'я (ВООЗ) прийнято глобальну стратегію боротьби зі 
СНІДом. Офіційно зареєстрований перший препарат проти ВІЛ-інфекції - 
АЗТ (ретровір). В Україні зареєстровані перші 6 випадків ВІЛ-інфікування 
серед громадян країни та 75 випадків серед іноземців. В Україні створено 
мережу кабінетів довіри з обстеження і консультування на ВІЛ/СНІД. У 
США в Сан-Франциско пошита перша КВІЛТ (клаптикова ковдра) в 
пам'ять про померлого ВІЛ-інфікованого друга. 

1988 - 1 грудня оголошено Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. 
Зареєстровано першу смерть від СНІДу в Україні. 

1989 - в Росії ВІЛ-інфіковано 270 дітей внаслідок непрофесійних дій 
медперсоналу. 

1990 - в Україні створено мережу СНІД-центрів. 
1991 - в Україні прийнято перший Закон «Про запобігання 

захворюванню на СНІД та соціальний захист населення». Цього року 
Франком Муром створено символ всесвітнього антиснідівського руху у 
вигляді червоної стрічки. 

1992 - в Україні прийнято першу програму профілактики ВІЛ-інфекції 
СНІД. 

1993 - кілька керівників Центру крові у Франції посаджені за грати у 
зв'язку з попаданням у Центр ВІЛ-інфікованих препаратів крові. В Україні 
вперше впроваджено до- й післятестові консультування - як обов'язкове 
при обстеженні на ВІЛ/СНІД. 

1987-1994 - в Україні офіційно зареєстровано 183 випадки ВІЛ-інфекції. 
1995 - в Україні поширення ВІЛ-інфекції/СНІД набуло епідемічного 

характеру, зареєстровано 1490 випадків інфікування за рік; прийнята друга 
програма з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІД. 

1996 -  створено програму ООНСНІД (ЮНЭЙДС). 
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1998 - прийнято Закон України «Про внесення змін до закону України 
«Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення». 

1999 - в Україні прийнято третю програму з профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу. 

2001 - в Україні прийнято четверту програму з профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу. Вперше проведено спеціальну сесію ООН з проблем 
СНІДу. 

2002 - помер від СШу Франк Мур, який створив червону стрічку - 
символ боротьби зі СНІДом. 

 
 

Шляхи передачі ВІЛ 
 

                                                   ЗАПАМ'ЯТАЙ! 
     На сьогодні відомі такі шляхи 
передачі ВІЛ від однієї людини до 
іншої: 
 При використанні несте-

рильних голок чи шприців (тих, які 
вже були у вживанні і заражені ВІЛ) 
для ін'єкцій. 
 При переливанні інфікованої 

крові неінфікованій особі. 
 Статевим шляхом. 
 Від інфікованої матері до 

новонародженої дитини під час 
виношування плоду, при пологах чи 
годуючи дитину грудьми (слід 

зазначити, що зараз існують ефективні препарати, що дозволяють 
запобігти передачі ВІЛ від матері до дитини. Ці препарати доступні в 
Україні). 

Знай, ВІЛ не передається: 
 Через чхання, кашель, при перебуванні в одному приміщенні з 

інфікованою людиною (вірус дуже нестійкий і гине поза організмом 
людини). 

 Через укуси комах. 
 Через домашніх тварин. 
 При використанні загального посуду (чашок, вилок, ложок), рушників, 

постільної білизни, телефону, унітазу, ванни, басейну і т.д. 
 При обіймах, рукостисканні, поцілунку. 

ВІЛ-інфекція на кожного впливає по-різному емоційно та фізично. Деякі 
почувають фізичний вплив ВІЛ майже відразу ж після інфікування і 
страждають захворюванням протягом усього життя, що залишилося. Інші 
відчувають слабкий вплив вірусу протягом багатьох років. Багато ВІЛ-
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інфікованих людей існують у проміжку «між» цими двома екстремальними 
випадками, періодично хворіючи і маючи проблеми зі здоров'ям та 
протягом тривалих періодів часу не відчуваючи дискомфорту. Різні люди 
реагують по-різному, дізнавшись, що він чи вона інфіковані ВІЛ. Деякі 
намагаються не думати про ВІЛ-інфекцію і живуть, як і раніше. Іншим ко 
ігнорувати цю проблему, і вона стає основною частиною їхнього життя. У 
даний час СНІД не лікується. При відсутності належного лікування в 
більшості ВІЛ-інфікованих людей ВІЛ переходить у стадію СНІДу через 5-
10 років із моменту зараження. Тому СНІД вважається смертельним 
захворюванням. Незважаючи на це, багато людей із ВІЛ-інфекцією живуть 
повноцінним життям упродовж багатьох років. 
 

Симптоми СНІДу 
 
Симптоми СНІДу найчастіше виявляються через збільшення 

лімфатичних вузлів.  
Симптоми СНІДу: 

• Лихоманка нез'ясованої етіології тривалістю більше 1 місяця. 
• Надокучливий сухий кашель. 
• Збільшення лімфовузлів 2-х і більше груп (крім пахових) понад 1 

місяця. 
• Різке і безпричинне зниження ваги. 
• Тривала діарея (більше 1-2-х місяців). 
• Частий головний біль. 
• Загальна слабкість, зниження пам'яті та працездатності. 
• Запалення слизової оболонки порожнини рота, білуватий наліт, 

виразки. 
• Нез'ясоване зниження зору і сліпота. 
• Пневмонія, стійка до стандартної терапії. 
• Пітливість вночі. 
• Бронхіальний і легеневий кандидоз. 
• Постійний кашель понад 1 місяць. 
• Недоумство у раніше здорових людей. 
• Лімфома головного мозку. 
• Інші, більш важкі хвороби. 
Перші ознаки СНІДу - це хвороби, які у здорових людей проходять самі 

чи легко виліковуються. 
Які можливі інфекції та хвороби супроводжують СНІД? 
Їх багато. Можна схопити одну чи кілька хвороб, або майже усі разом. 

  Ось великий, але не повний перелік можливих хвороб: 
• Саркома Капоші - це рак шкіри, що розповсюджується і на внутрішні 

органи людини. 
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• Пневмонія, що збуджується пневмоцистами Карінії (форма пневмонії, 
при якій у легенях з'являються цисти). Хвороба забрала чимало людей 
з імунодефіцитом, бо цисти перешкоджають легеням нормально 
функціонувати. 

• Цитомегаловірус - інфекція, яка призводить до сліпоти, може уразити 
центральну нервову систему, інфікувати печінку та легені. 

• Менінгіт - ушкодження зовнішньої оболонки мозку. 
• Енцефаліт - ушкодження речовини мозку. 
• Кандидоз ротовий - грибкове ураження ротової порожнини, шлунка та 

стравоходу (грибок, який має форму цвітної капусти, затрудняє 
ковтання). 

 
 

Як людина може дізнатися, 
чи інфікована вона вірусом 

СНІДу 
 
Дослідження крові на ВІЛ 

проводять у спеціальних 
лабораторіях, які є в кожному 
обласному центрі і великих 
містах. В Україні такі ла-
бораторії організовані на 
станціях переливання крові, у 
лікарнях, санепідемстанціях та 
науково-дослідних інститутах. 

Щоб кров попала на дослідження, досить звернутися або в поліклініку за 
місцем проживання, або в кабінет анонімного обстеження на СНІД, де 
можна без яких-небудь попередніх умов і анонімно здати кров на обсте-
ження і через 1-2 дні отримати результат (особисто або за телефоном). 

Процес дослідження зразка крові на СНІД займає близько 5 год. У 
деяких випадках, коли результат потрібно отримати терміново, наприклад, 
перед трансплантацією органу або екстреною операцією, застосовують 
спрощені методи експрес-діагности, тоді результат отримують через 1-2 хв. 

При виконанні діагностичних досліджень на СНІД інколи спостерігають 
так звані хибнопозитивні результати. їх причиною є як недосконалість 
використовуваних тест-систем (навіть кращих зарубіжних), так і ряд інших 
чинників, наприклад, вагітність, супутні захворювання (туберкульоз, 
ревматизм та ін.). 

Отримання хибнопозитивної реакції не настільки вже небезпечно, 
оскільки в таких випадках тут же проводиться повторне дослідження зразка 
крові за іншою діагностичною тест-системою. Цю додаткову процедуру 
проводять з метою надання абсолютно достовірного результату. Але і вона 
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не є остаточною. Якщо і в другому випадку результат реакції буде 
позитивним, матеріал досліджується втретє за допомогою особливо точної 
реакції, так званого імуноблоту. 

 
Види тестів на визначення наявності ВІЛ 

 
Визначити наявність ВІЛ можливо за допомогою спеціальних тестів. 

Процес тестування полягає у виявленні антитіл, які виробляються ор-
ганізмом у відповідь на проникнення вірусу. 

1-й тест - імуноферментний аналіз (ІФА). Це найбільш 
розповсюджений метод діагностики. Через три місяці після того, як вірус 
потрапить у кровотік, в організмі людини накопичується та кількість 
антитіл, яку може виявити імуноферментний аналіз. Приблизно в 1% 
випадків аналіз дає хибнопозитивний чи хибнонегативний результати. 
Хибнонегативний результат може бути отриманий, якщо антитіла до вірусу 
не встигли виробитися чи на термінальній стадії СНІДу, коли вірусу в крові 
так багато, що клітини CD-4 та антитіла практично відсутні. Якщо ви 
бажаєте переконатися у тому, що ваш негативний результат не є насправді 
хибнонегативним, має сенс перездати ІФА ще раз через три місяці. 

Хибнопозитивний результат, здебільшого, виявляється при обстеженні 
пацієнтів із хронічними інфекційними, аутоімунними, онкологічними та 
деякими іншими захворюваннями, а також у випадку вагітності. Тому 
кожний позитивний результат обов'язково перевіряється на більш чут-
ливому тесті - імуноблоті. Позитивний результат імуноблоту після 
позитивного ІФА є достовірним на 99,9% - це максимальна точність для 
будь-якого медичного тесту. 

2-й тест - імуноблот (IB). Цей тест визначає наявність специфічних 
антитіл до ВІЛ. Результат може бути позитивним, негативним та сумнівним 
(або невизначеним). 

Невизначений результат може означати, що у кровотоці людини є ВІЛ, 
але ще не весь спектр антитіл вироблено організмом. Здебільшого, за 1-3-6 
місяців з моменту отримання сумнівного результату у сироватці 
з'являються одне за одним всі антитіла та ВІЛ. У цьому випадку сумнівний 
результат є свідченням початкової стадії ВІЛ-інфекції. Невизначений 
результат імуноблоту також може означати, що людина не інфікована ВІЛ, 
але в її організмі є антитіла, схожі на антитіла до ВІЛ. Такий результат 
буває у хворих на туберкульоз, онкохворих реципієнтів, які отримують 
багаторазові гемотрансфузії (переливання крові), у вагітних жінок. При 
невизначеному результаті ІБ пацієнт знаходиться під спостереженням 
лікаря-інфекціоніста та повторює аналіз через 1, 3 та 6 місяців. 

3-й тест - полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Він 
використовується для визначення РНК та ДНК вірусу. Це дуже ефективна 
та чутлива реакція, яка дозволяє отримати результат, досліджуючи ДНК 
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усього лише однієї клітини, шляхом множення (чи — ампліфікації) спе-
цифічних послідовностей ДНК. ПЛР використовується: 

• для визначення наявності чи відсутності самого ВІЛ за сумнівного 
результату імуноблоту; 

• для визначення того, який вірус присутній в організмі - ВІЛ-1 чи 
ВІЛ-2; 

• для визначення та контролю вірусного навантаження; 
• для визначення ВІЛ-статусу новонароджених,  які народилися від 

ВІЛ-інфікованих матерів; 
• у службах переливання крові. 
Чутливість даного тесту є дуже високою: він виявляє сам вірус, 

причому за дуже короткий час (в середньому близько 10 днів) з моменту 
імовірного інфікування. Однак ця ж висока чутливість дозволяє тесту 
реагувати і на багато інших інфекцій, що призводить до частих хибно-
позитивних результатів. Тому за результатами цього тесту ніколи не 
встановлюється остаточний діагноз. 

Проведення ПЛР вимагає складного лабораторного обладнання та 
високої кваліфікації спеціалістів. Крім того метод є дуже дорогим і тому у 
масовому тестуванні на ВІЛ, яке згідно з законодавством проводиться для 
населення безкоштовно, застосовуватися не може. 

4-й тест - так званий експрес-тест. Його застосовують в екстрених 
ситуаціях (наприклад, під час операцій за життєвими показниками чи при 
пологах). Проведення експрес-тесту не вимагає складного обладнання та 
високої кваліфікації персоналу, але його результат має потім бути 
підтверджено стандартним тестуванням на ВІЛ. 
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Детям о СПИДе           
 

 
СПИД – серьёзная проблема.  
Всех волнующая тема:  
Как болезни избежать 
 И других не заражать? 
 

Знают взрослые и дети – 
СПИД гуляет по планете,  
Вирус ВИЧ тому причина.  
Будь то женщина, мужчина, 
 

Будь ты взрослый иль ребёнок. 
Страшен СПИД уже с пелёнок.  
Вирус ВИЧ всему виной – 
В кровь попал — и ты больной… 
 

Если кто-то заражён – 
Вирусоносителъ он.  
В организм ВИЧ попадает  
И защиту ослабляет. 
 

Сниженный иммунитет – 
Никакой защиты нет.  
Вез защиты бесполезно  
Избежать других болезней. 
 

Организм слабеет очень,  
Но никто из нас не хочет  
Заразиться, заболеть,  
Мучиться и умереть. 
 

Ты внимательно прочти  
И запомни три пути,  
Заболеть как СПИДом можно.  
Всем их соблюдать не сложно. 
 

I путь: 
Половой путь. Не забудь – 
Это самый главный путь.  
Тут возможно зараженье,  
Если секс без предохранения. 
 

II путь: 
Вирус хитрый, неприметный, 
Крошечный и незаметный 
Маскируется в крови. 
Кровь такую перелив, 
Чтобы жизнь спасти больному – 
Передастся ВИЧ другому. 
 

 
Я скажу вам без обмана:  
Страшен СПИД для наркомана.  
Если «сядешь» на иглу – 
Это точно не к добру. 
 

Вы запомните, ребята,  
Вирус ВИЧ в крови запрятан.  
Пользуясь одним шприцом,  
Вы «играете с огнём». 
 

III путь: 
Инфицированная мать  
Может вирус передать.  
Грудью кормит — при кормлении  
ВИЧ находиться в движении. 
 

Каждый должен это знать,  
Как возможно пострадать.  
Птиц не бойся и зверей,  
Собак, кошек, лошадей.  
Комары хоть кровь сосут – 
Они СПИД не принесут. 
 

Знай, что нет причин бояться  
С инфицированным общаться.  
Тот, кто знает – он согласен:  
В быту вирус не опасен. 
 

Можешь смело руку жать,  
Книгу вместе прочитать, 
Поздороваться, обнять,  
Можно и поцеловать. 
 

Нельзя вирус передать  
Ни при кашле и чиханье,  
Ни в бассейне при купанье,  
Ни в метро, ни в самолёте,  
Ни в лесу и ни в болоте. 
 

Пусть тебе не много лет,  
Но запомни наш совет:  
За здоровьем кто следит – 
Тем не страшен даже СПИД. 
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ВІЛ-інфекція або ВІЛ — 

це  Вірус Імунодефіциту 
Людини, який, потрапляючи в 
її організм, пригнічує 
діяльність імунної системи. 

Призначення імунної 
системи – захищати організм 
від вірусів, бактерій, грибків 

та інших мікроорганізмів. ВІЛ діє таким чином, що імунна система не може 
ефективно боротися із захворюваннями, в результаті чого може настати 
остання стадія захворювання, яка називається СНІД. 

СНІД призводить до смерті. У жодної людини це захворювання не 
розвинеться, доки вона не уражена ВІЛ. Наскільки відомо, контакт з ВІЛ не 
обов’язково призводить до інфікування. Також не обов’язково інфікування 
ВІЛ призводить до СНІДу. 

Як передається ВІЛ-інфекція? 
ВІЛ передається лише від людини людині. 

ВІЛ відноситься до інфекцій, які живуть лише в організмі людини. ВІЛ 
не може знаходитися поза організмом людини. Потрапляючи в повітря, він, 
як медуза, втрачає здатність рухатися і майже моментально руйнується. 
Якщо говорити точніше, то вірус загалом не здатний рухатися самостійно. 
Єдиним місцем, де цей вірус почувається добре і має можливість рухатися, 
є рідини організму людини. 

СНІД означає синдром набутого імунодефіциту. 
Синдром – тому що в інфікованих людей виникає багато різних 

симптомів та опортуністичних хвороб (тобто тих, які розвиваються, 
користуючись послабленням імунної системи) 

Набутий – тому що цей стан виникає як наслідок зараження, а не пере-
дається генетично 

Імунний – тому що вражає імунну систему організму, яка бореться з 
хворобами 

Дефіцит – тому що імунна система перестає працювати належним 
чином. 
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Рідини організму людини, через які може передаватися ВІЛ: 
• кров; 
• сперма; 
• вагінальні виділення у жінки (у тому числі й менструальна кров); 
• грудне молоко. 

Вірус може знаходитися й в інших рідинах (сечі, слині, поті), але його 
концентрація там дуже низька. Від концентрації вірусу залежить і обсяг 
рідини, яка повинна потрапити в кров іншої людини, щоб відбулося 
зараження. Так, необхідна для зараження кількість вірусу міститься в 
краплі крові, що вміщується на кінці швейної голки. Обсяг слини, в якому 
міститься така ж кількість вірусу, становить 4 літри. 

Вірус у високій концентрації знаходиться в спинномозковій рідині, але 
вона не витікає з організму, а тому не становить загрози. 

 
Можна заразитися ВІЛ: 
• вступаючи в сексуальні стосунки — вагінальні, анальні або оральні 

з інфікованою людиною без запобіжних засобів; 
• через спільне користування голкою, шприцом або іншими 

медичними інструментами для проколювання шкіри або для 
введення наркотиків людиною, інфікованою ВІЛ; 

• при передачі від ВІЛ-інфікованої матері дитині; 
• під час вагітності, пологів або годування грудьми; 
• через контакт з кров’ю ВІЛ-інфікованої людини; 
• під час нещасних випадків або медичних процедур; 
• через переливання крові, пересадку органів або тканин від 

інфікованої людини. 
Високий ризик ВІЛ-інфікування існує під час: 
• спільного використання голок,та шприців для вживання 

наркотиків, для татуювання тощо; 
• анального або вагінального статевого контакту без презерватива; 
• перерваного анального або вагінального статевого контакту 

(припинення до викиду сперми); 
• мінету із викидом сперми в рот; 
• оральної стимуляції ануса; 
• орально-вагінального контакту; 
• будь-якого виду діяльності, який допускає контакт крові, сперми та 

вагінальних виділень обох партнерів. 
Наявність у людини інших хвороб, які передаються статевим шляхом 

(сифіліс, гонорея та ін.), підвищує ризик інфікування. 
 ВІЛ не передається: 
• через потискання рук; 
• через повітря; 
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• через слину; 
• через піт; 
• через сльози; 
• через туалет; 
• через кашель або чихання; 
• через спільне використання посуду, одягу, грошей тощо; 
• через укуси комах: комарів, кліщів; 
• через продукти або воду (наприклад, у басейні). 

Неушкоджена шкіра є чудовою перешкодою на шляху ВІЛ. 
У випадку статевих контактів той, хто отримує сперму, піддається 

більшому ризику зараження ВІЛ, ніж той, хто віддає її. Однак це не означає, 
що той, хто віддає сперму, зовсім не ризикує. 

Вірус ВІЛ — це нестійкий вірус: 
• він втрачає свою активність після обробки протягом 10 хвилин 

70%-м розчином спирту; 
• його знищують домашні відбілюючі засоби; 
• він гине при безпосередньому впливові дезінфікуючих речовин; 
• на поверхні неушкодженої шкіри вірус швидко руйнується; 
• гине під впливом захисних ферментів організму та бактерій; 
• він швидко гине при нагріванні вище 75°С; 
• миттєво гине при кип’ятінні. 

Методи профілактики: 
• безпечний секс, тобто із використанням презервативів; 
• невживання або «безпечне» (завжди із використанням 

стерильного інструментарію) вживання наркотичних речовин; 
• тестування донорської крові; 
• діагностика у вагітної жінки ВІЛ-інфекції до пологів дозволяє 

значно знизити ризик інфікування дитини. 
 

Як дізнатися, чи ви інфіковані ВІЛ? 
 
Найбільш поширеним способом виявлення вірусу є тест на наявність 

антитіл до ВІЛ: у відповідь на проникнення ВІЛ в організм у крові 
починають вироблятися антитіла (реакція організму на появу чужорідних 
тіл) до цього вірусу, і тест-система визнає їх. 

Антитіла — це виявлені у крові білки, які виробляються організмом при 
інфікуванні вірусом. Для вироблення антитіл до ВІЛ імунній системі 
потрібен деякий час для «дослідження» вірусу. 

У більшості ВІЛ-інфікованих людей достатня для виявлення кількість 
антитіл утворюється через 2-3 місяці після інфікування. У деяких випадках 
період розвитку антитіл може затягтися до шести місяців. 
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Проміжок часу між інфікуванням та виробленням достатньої для 
виявлення кількості антитіл називається періодом «вікна». 

Оскільки не існує чітко визначеного терміну для розвитку антитіл, 
людям, які стурбовані своїм ВІЛ-статусом, рекомендують проходити тест 
на виявлення антитіл до ВІЛ декілька разів з проміжком часу не менше як 
три місяці. 

 
Період розвитку антитіл у немовлят 

 
Якщо вагітна жінка ВІЛ-інфікована, то у неї виробляються антитіла, які 

вона автоматично передає своїй дитині в утробі. 
Таким чином, усі малюки, народжені ВІЛ-позитивними матерями, 

спочатку будуть ВІЛ-позитивними, оскільки у них в організмі присутні 
антитіла. 

Однак лише 10-20% немовлят насправді будуть ВІЛ-інфікованими. 
Новонародженій дитині необхідно від 9 до 18 місяців для втрати 
материнських антитіл і вироблення своїх. 

 
Зроби свій вибір! 

 
У 1987 році в Україні було вперше зареєстровано випадок інфікування 

ВІЛ-інфекцією. 
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) може існувати у людському 

організмі протягом 10-12 років, не спричиняючи симптомів клінічного 
захворювання. Більшість ВІЛ-інфікованих людей не виглядають хворими і 
можуть передавати вірус непередбачено. Захворювання розвивається 
повільно. Із 40 млн. людей у світі, які живуть з ВІЛ, 9 із 10 не знають про 
те, що вони інфіковані. 

ВІЛ є причиною синдрому набутого 
імунодефіциту (СНІД), що робить 
організм беззахисним перед багатьма 
іншими хворобами. 

СНІД – це смертельна хвороба. 70% 
ВІЛ-інфікованих — це молодь віком від 
15 до 29 років. 

За даними експертів, близько 500 тис. 
українців живуть з ВІЛ/СНІДом. 

Щодня близько 150-200 осіб в Україні інфікуються ВІЛ. 
Щорічно у світі 2,6 млн. людей інфікуються ВІЛ, а кожну хвилину ВІЛ-

інфікуються 5 осіб у віці 10-24 роки. 
85% батьків ВІЛ-позитивних дітей мають менше 30 років. 

20% дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, залишені на 
державне піклування та перебувають у дитячих будинках або медичних 
закладах. Шанси на всиновлення у цих дітей – мізерні. 
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Тож захистіть себе від СНІДу!!! 
Найкращий захист від ВІЛ-інфекції – здоровий, розважливий спосіб 

життя. Не будьте бездумними, поводьтеся відповідально = і лихо вас 
обмине! 

 
Кому доцільно робити аналіз крові на ВІЛ? 

 
Потрібно кілька місяців, щоб можна було виявити ВІЛ у крові. Кожний, 

хто хоче знати, чи він інфікований, може здати кров на аналіз. Знову ж таки 
той, хто має ризиковані статеві стосунки, повинен здавати аналіз крові на 
ВІЛ кожні шість місяців. 

Аналіз крові на ВІЛ показаний у таких випадках: 
• якщо особа мала незахищені презервативом ризиковані статеві 

стосунки; 
• наркомани, передусім ті, що вживають наркотики ін’єкційним 

шляхом; 
• вагітні жінки. 

На необхідність аналізу крові на ВІЛ можуть вказувати такі 
підозрілі симптоми: 

• підвищення температури тіла до 37-39°С; 
• розлад травлення; 
• недостатнє збільшення або раптова втрата ваги тіла; 
• збільшення лімфатичних вузлів; 
• висипи на шкірі, на слизовій оболонці ротової порожнини або на 

статевих органах. 
 

Протікання ВІЛ-інфекції 
 
Дуже складно буває визначити, коли і де була інфікована людина. 

Причина в тому, що одразу після зараження ВІЛ до моменту перших 
проявів хвороби має пройти певний час. 

Перші ознаки зараження можуть проявитися через 6-8 тижнів (а іноді 
через декілька місяців) після інфікування. Людина у цей період може 
переживати стан, який характеризується підвищенням температури, 
головними болями, збільшенням лімфатичних вузлів, кашлем, пітливістю. 
В цілому цей стан нагадує звичайну простуду, яка минає через 2-4 тижні. 

Наступний період розвитку ВІЛ називають латентним, або прихованим. 
Тривалість його буває різною: від декількох місяців до декількох років (5-
15 років). Латентний період характеризується відсутністю проявів хвороби. 

Після латентного періоду в організмі людини може розвинутися 
інфекційний процес. Серед перших ознак прогресування хвороби – 
збільшення лімфатичних вузлів. 
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Коли ВІЛ переходить у стадію СНІД, у людини можуть бути такі 
симптоми: 

• зниження маси тіла; 
• нездужання, втома та сонливість; 
• втрата апетиту; 
• діарея (пронос); 
• підвищення температури; 
• головний біль; 
• збільшення лімфатичних вузлів; 
• свербіння; 
• кашель. 
Пізніше до цих ознак, які посилюються, додаються різні опортуністичні 

інфекції (інфекції, які при здоровій імунній системі не чинять шкоди 
організму, але на тлі імунодефіциту викликають серйозні захворювання, 
наприклад, пневмонію, туберкульоз, різні грибки тощо. У перекладі з 
латинської мови «опортуністичний» означає «той, що користується 
випадком»). 

Опортуністичні інфекції та захворювання розвиваються тільки на тлі 
ослабленої імунної системи. Якщо імунна система працює нормально, то 
вони або взагалі не розвиваються, або проявляються у безпечній для життя 
формі. 

Внаслідок ураженої імунної системи вірусом імунодефіциту можуть 
розвиватися опортуністичні інфекції, які важко піддаються лікуванню. 

 
Лікування ВІЛ-інфекції 

 
На ВІЛ можна впливати за допомогою антиретровірусних (АРВ) 

препаратів, які вповільнюють прогресування ВІЛ-інфекції, - аж до 
попередження розвитку СНІДу. Антиретровірусна терапія (АРВ-терапія) не 
може видалити ВІЛ з організму людини, але вона може зупинити 
руйнування імунної системи і продовжити життя людині на десятки років. 

Для того щоб АРВ-терапія мала позитивний ефект, необхідно приймати 
препарати суворо за схемою, визначеною лікарем, і практично все життя. 

Прихильність до терапії означає, що людина: 
• дотримується безперервного режиму лікування; 
• вчасно приймає ліки; 
• приймає ліки в тих дозах, які приписав лікар; 
• дотримується рекомендацій щодо дієти. 
Коли починати лікування, якими препаратами, якою має бути схема 

лікування — все це визначається лікарем! Якщо людина пропускає хоча б 
декілька прийомів, терапія перестає діяти. 

Але не всі ВІЛ-інфіковані люди потребують АРВ-терапії. 
Вітамінні препарати, правильне харчування, здоровий спосіб життя 

також допомагають віддалити СНІД. 
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ВІЛ-інфекція та вагітність 
 
Народити дитину чи перервати вагітність — таке рішення кожна ВІЛ-

інфікована жінка приймає сама. Ніхто не має права тиснути на неї. Але до 
прийняття рішення про вагітність необхідно підійти з усією 
відповідальністю, враховуючи такі фактори: 

• здоров’я жінки може погіршитися в результаті вагітності та пологів; 
• безсимптомна стадія ВІЛ-інфекції може перейти в стадію СНІДу; 
• є    вірогідність   народження   дитини   з    ВІЛ-інфекцією. 

Наскільки великим є ризик передачі ВІЛ-інфекції дитині? 
Чим вищий рівень вірусу в крові матері і чим нижчий її імунний статус, 

тим вищий ризик передачі вірусу дитині. 
У цілому ризик народження дитини з ВІЛ можна максимально 

знизити, поєднуючи: 
• антиретровірусну терапію; 
• народження дитини  за допомогою  кесаревого розтину; 
• лікування інфекцій пологових шляхів. 

 
Що повинна робити ВІЛ-інфікована вагітна жінка? 

 
Інфікована мати може передати вірус своїм дітям під час вагітності, 

пологів або при годуванні немовляти своїм молоком. Медичні обстеження 
під час вагітності мусять включати також і аналіз крові на ВІЛ, адже нині 
існують доступні медичні засоби, спроможні захистити немовля від 
передачі інфекції в разі своєчасного її виявлення. Відповідне лікування 
інфікованих матерів перед пологами і під час пологів сучасними 
препаратами дає змогу в 90% випадків захистити немовля від материнської 
ВІЛ-інфекції. Інфікована мати також не повинна годувати дитину своїм 
молоком. За більш вичерпною інформацією про ВІЛ-інфекцію та 
діагностику й лікування СНІДу потрібно звернутися до свого лікаря. 

Інформаційний матеріал, поданий у цій статті, не може замінити порад, 
які може дати тільки ваш лікар. 

 
Що робити, щоб не заразитися? 

 
Ніхто не захистить Вас від інфекції краще, ніж Ви самі. Захист — це 

вибір вірного партнера та правильне використання доброякісних 
презервативів. 

Важливо пам’ятати й про те, що будь-який колючий чи ріжучий 
інструмент, котрим Ви користуєтеся при медичних процедурах, татуажі, 
пірсингу, проколюванні вух, голінні, педикюрі й манікюрі, також повинен 
бути стерильним, тобто знезараженим. Звичайно, краще мати особисті 
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інструменти, однак стерилізація надійно захищає від зараження: ВІЛ 
миттєво гине при температурі 100°С, тобто при кип’ятінні. 

У випадку виявлення ВІЛ-інфекції потрібно звернутися в міський центр 
профілактики СНІД, де Вам нададуть медичну допомогу, доступну сьогодні 
в Україні. 

 
Як поводитися ВІЛ-інфікованій людині та її близьким? 

 
Обов’язково звернутися до спеціаліста з цієї проблеми. Такі лікарі є у 

центрах профілактики СНІДу. Це допоможе отримати об’єктивну 
інформацію про стан здоров’я, про ВІЛ-інфекцію як захворювання. 
Додаткову підтримку можна одержати у Всеукраїнській мережі людей, які 
живуть з ВІЛ. Головне — уникати паніки! 

Пам’ятайте, що ВІЛ не передається побутовим шляхом. 
Застосовуйте лише необхідних застережних заходів: 
• користуйтеся високоякісними презервативами при проникаючому 

сексі; 
• користуйтеся індивідуальними лезами для гоління, манікюрними 

наборами та зубними щітками. 
Як часто людям потрібно перевірятися, щоб дізнатися, чи прогресує 

хвороба? 
Відвідувати лікаря потрібно 1 раз на три місяці. Також потрібен 

контроль стану захисної (імунної) системи й активності вірусу. 
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Досвід профілактики шкідливих звичок 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Добірка матеріалів  
на допомогу вчителям при проведенні 

позакласних заходів 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 94 

Біда великою буває 
 
Вчитель. Останнім часом у суспільстві виникло, чи то стало більш 

помітнішим, багато явищ, пов’язаних із дітьми та молоддю. Ці проблеми 
змушують дуже серйозно замислитися над їхніми наслідками у 
майбутньому. Йдеться про наркоманію, алкоголізм, токсикоманію, 
венеричні захворювання, паління і дитячу проституцію. Не можна сказати, 
що колись цих проблем не існувало, але сьогодні усе виглядає інакше. 
Запанувала якась нездорова атмосфера вседозволеності та апатії. А 
навколишні реалії немов провокують дітей і молодь якнайшвидше 
скуштувати забороненого плоду. При цьому немає перепон. 

Мозковий штурм: (продовж речення): 
1. Паління – це…….., тому що…….  
2. Цигарка  в  руці  -  не  ознака………, тому що……….  
3. Наркоманія – це……, тому що…………  
4. Алкоголь – це………, тому що………..  
Діти заповнюють піктограми: 

 
Шкідливі звички, що формуються у підростаючого покоління в 

шкільному віці, катастрофічно впливають на подальше особисте життя 
людини, соціальний та економічний стан суспільства, моральне та фізичне 
здоров’я нації. Однією з причин появи негативних звичок в учнів є 
відсутність нахилів до змістовної діяльності. Поведінка таких учнів стає все 
більше ситуативною, такі школярі легко піддаються випадковим впливам, 
спокусам. Відомо, що найбільш поширеною шкідливою звичкою серед 
школярів є паління.  

Учень. 
Дитя цигарку витягає, 
Бо хочеться дорослим стать. 
Та сильним, гарним він не стане! 
Бо зріст вповільнюватись став. 
Усе, що в світі є погане, 
Хлопчина в організм запхав. 
Та ще й в залежність від цигарки 
Потрапив хлопець, як в капкан. 
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Робота в групах за методом «Акваріум» 
Вчитель.    Паління    справедливо    називають епідемією людства, яка 

не припиняється. До середини минулого століття тютюн вживали переваж-
но чоловіки. У наступні десятиліття до цього захоплення чоловіків почали 
приєднуватися жінки, молоді люди, підлітки і навіть діти. 

(Прочитати інформацію на картці, дати стисле повідомлення з 
прочитаного). 

Завдання для І групи. 
Дослідження в багатьох країнах засвідчили, що паління значно 

помолодшало і темп росту вживання тютюну дівчатами відбувається 
швидше, ніж у юнаків. Під час опитування тільки 7% курців вказували на 
те, що вони можуть обійтися без цигарки. Для решти цигарка – насущна 
потреба, і якщо позбавити їх цього задоволення, то у них змінюється навіть 
психіка: вони стають агресивними, роздратованими, нервовими. 

Головним діючим складником тютюну є нікотин. Цей алкалоїд уперше в 
чистому вигляді виділили німецькі вчені 1828 року. 

У хімічному чистому вигляді нікотин виглядає як прозора, масляна 
речовина з пекучим присмаком. Саме такий смак відчуває курець, коли 
докурює недопалок, де осідає нікотин. У фільтрі цигарки нагромаджується 
така кількість нікотину, якої досить, щоб убити мишу. 

Нікотин — надзвичайно сильна отрута, він діє на нервову, серцево-
судинну та дихальну системи, систему травлення. 

Завдання для II групи. 
Ось як влучно описав Л. Толстой симптоми отруєння тютюном у повісті 

«Дитинство, отроцтво, юність»: «Запах табака был очень приятен, но во рту 
было горько и дыхание захватывало. Однако, скрепив сердце, я довольно 
долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться, скоро 
комната вся заполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала 
хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в 
голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреть в 
зеркало с трубкой, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; комната 
пошла кругом, а, заглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я 
увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на 
диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что вообразил 
себе, что трубка для меня смертельная, мне показалось, что я умираю, я 
серьезно испугался… и со страшной головной болью, расслабленный долго 
лежал на диване». 

І це тільки від затяжки однієї порції тютюну у трубці! Відомий випадок 
(США), коли один молодий чоловік на конкурсі випалив 60 цигарок, а після 
того замість нагороди він помер, а інші учасники конкурсу були доставлені 
в лікарню в тяжкому стані. 

Завдання для III групи. 
З’явився навіть новий термін - «хвороби курців». За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, щорічно на планеті гине 2,5 млн осіб. 
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Медичні дослідження засвідчили, що із 205 людей, померлих від 
інфаркту у віці 44 років, тільки 2 не курили. Ще паління призводить до 
такої страшної хвороби, як гангрена ніг, коли вражаються кровоносні 
судини. 

Особливої шкоди завдає нікотин жіночому організму. Жінки-курці рано 
старіють, у них утрачається колір обличчя, грубішає голос. 

Слід зауважити, що курці соціально небезпечні для оточуючих. Мало 
того, що вони втягують у своє згубне заняття оточуючих, залучають до 
паління своїх друзів, створюють загрозу пожежі, вони ще й отруюють усе 
живе навкруги. 

Людина, яка довгий час знаходилась у прокуреному приміщенні, 
скаржиться на головний біль, часте серцебиття, погіршення загального 
стану. 

Завдання для IV групи. 
Діти, батьки яких палять, удвічі частіше хворіють на бронхіт, запалення 

легенів. 
Підліток 11-15 років, який щоденно вдихає дим батька-курця, «випалює» 

80 цигарок за рік, маленька дитина – цигарку за 3 дні. 
У всіх країнах світу вживають заходів для боротьби з палінням. У СІЛА 
заборонено палити в автомобілях. Дослідження свідчать про те, що у 
прокуреній машині швидкість реакції водія знижується, навіть у тому 
випадку, коли палить не він сам, а пасажир. Курці потрапляють в аварію в 
2,5 рази частіше, ніж некурці. 

У канадській провінції Квебек заборонено палити у лікарнях, школах, 
коледжах, концертних залах, бібліотеках, автобусах, метро. Інакше –штраф 
від 20 до 2000 канадських доларів. Аналогічна заборона діє на Філіппінах. 

Якщо шведський студент навчається в Осло або Копенгагені й хоче 
отримати стипендію, то він мусить розпрощатися з цією звичкою. 
(Виступи представників груп). 

Вчитель. Діти, давайте занотуємо почуту інформацію у криптограмі: 
 
 

 
 
 
 

Учні записують тільки результати впливу тютюну на організм). 
Вчитель. Діти часто беруть до рук цигарки як забавку, наслідуючи 

когось, не замислюються про тяжкі наслідки. Крім того, учні, які вже мають 
таку звичку, важко навчаються в школі, адже вони не можуть зосередитися 
на навчальному матеріалі, мають погану пам’ять. 

Є ще одна звичка, яка приносить людям зло, горе, руйнує життя, долі, 
позбавляє радощів та розуму, це – алкоголь. Ось як про це говорить на-
родна мудрість (діти читають написані не дошці прислів’я): 
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- Що у тверезого на умі, те у п’яного на язиці 
- Хміль не вода – чоловіку біда! 
- Як до праці – руки дрижать, а чарочку – добре держать! 
- Де чарка, там і сварка. 
- П’яному море по коліна. 
- Намогоричився до самого підборіддя! 
- Хто горілку любить, той сам себе губить. 
- Хвали себе не при чарці, а на косарці. 

На розвиток пияцтва серед молоді значною мірою впливають художні 
фільми, в яких досить часто демонструються ситуації вживання спиртного. 
Поступово ці «сцени» формують позитивне ставлення молоді до вживання 
алкогольних напоїв. 

Вчитель. Як впливає алкоголь на організм людини, розкаже нам група 
експертів. 

1-й експерт. Із давніх-давен алкоголь називають викрадачем розуму. 
Про п’янкі властивості спиртних виробів люди знали ще близько 10 тисяч 
років тому. Відомий мандрівник Міклухо-Маклай спостерігав за папуасами 
Нової Гвінеї, які не вміли ще добувати вогонь, але вже володіли прийомами 
виготовлення хмільних напоїв. 

Історія не зберегла для нащадків ім’я першої людини, яка відкрила світу 
алкоголь. Але ті, хто відкрили спирт, напевне, були настільки вражені його 
надзвичайними властивостями, що дали йому постійну назву – алкоголь 
(«ніжний», «благородний»). Деякі алхіміки охрестили його «вогняною 
водою» і «водою життя», оскільки людина у стані алкогольного сп’яніння 
ставала веселою, рухливою. 

Але дуже скоро приходило розчарування - «вода життя» дуже жорстоко 
жартувала з людиною: свідомість її одурманювалася, а насолода була не 
справжньою, а уявною. І тоді вчені та лікарі перейменували алкоголь у 
«аквамотіс», тобто «вода смерті». 

2-й експерт. Особливо небезпечний алкоголь молодому організму. 
Підтвердженням цього може служити сумний факт. Фізично здоровий 15-
річний підліток випив на весіллі своєї сестри чарку горілки і келих вина. По 
дорозі додому він утратив свідомість і помер. Поставлений лікарем діагноз 
був однозначний: смерть наступила внаслідок впливу етилового спирту. 

3-й експерт. У підлітків, які зловживають алкоголем, спостерігаються 
різні розлади в емоційній і вольовій сферах. Падає суспільна активність, 
зникають трудові навички, страждає здоров’я. Вони стають грубими, 
запальними, безтурботними, безініціативними. Вони стають неуважними до 
близьких, а інколи й жорстокими, у стосунках із друзями – нещирі, холодні, 
замкнуті, недовірливі. 

Суд над алкоголем 
(За сценою чути шум). 
- Що це за шум? 
- Це дівчата з дискотеки повертаються. (4 рядки пісні «Напилася я п’яна» ). 
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Виходять дві дівчини (переодягнені хлопці), назустріч іде гурт хлопців, 
вони співають пісню А. Укупника «Я на тебе никогда не женюсь…». 

Вчитель. Діти нині прилучаються до алкоголю в середньому в 11,5 
років, а до повноліття спиртні напої практично відомі всій молоді. Цей факт 
не може позначитися на їхній поведінці. За різними даними, 40-70% 
злочинів підлітки скоюють у стані сп’яніння, при цьому 8 із 10 порушень, 
як правило, припадає на протиправні дії, вчинені після пиятики в компанії 
старших. 

(Учні записують тільки результати впливу). Проте найбільш 
загрозливим явищем на сьогодні є наркоманія, зокрема серед шкільної мо-
лоді. Якщо алкоголізм призводить до втрати соціально-духовних якостей, 
то наркотики, як правило, - до швидкої втрати морального і фізичного 
життя. Наркомани, які звикли збуджувати себе зіллям, стають соціально-
небезпечними, йдуть на все, щоб придбати необхідний для них препарат. 
Якщо наркоман не пройде спеціального лікування, то наступає передчасна 
смерть. 

 Учень. 
Дівчата і хлопці – слабаки, 
Під вплив частенько підпадають, 
Спочатку все це, наче сміх, 
Та час летить, вони страждають. 
Наркотики – страшна біда. 
І молодими помирають… 
А вороття нема… Шкода… 

 
Робота в групах методом  

«Ажурної пилки»  
Завдання 1. 

Наркотики – це речовини, які викликають токсичне отруєння, 
психологічну і фізичну залежність організму.  

Вживання наркотиків створює загрозу для здоров’я людини, суспільства, 
призводить до скоєння правопорушень. Речовини, які вважаються 
наркотиками, визначені міжнародними конвенціями від 1961, 1971, 1988 
років та Національним переліком речовин, що визнаються наркотиками. 

Наркотики – це такі речовини, які за трьома критеріями (медичними, 
соціальними, правовими) завдають величезного лиха як особі, так і 
суспільству в цілому. Замість назви «наркотики» використовуються 
терміни «наркотичні речовини», «психоактивні речовини». 

Згідно з Класифікацією ВООЗ десятого перегляду (1989 року) до 
переліку наркотичних речовин включено: 
- алкоголь; 
- опіати; 
- седативи (гіпнотичні); 
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- кокаїн; 
- стимулятори (у тому числі кофеїн); 
- галюциногени; 
- тютюн; 
- легкі речовини (клей, аерозолі, розчинники); 
- неідентифіковані речовини, що приймаються з наркотичною метою. 

Головна ознака наркотичних речовин – наявність визначеного або 
невизначеного психоруйнівного (психоделічного) ефекту. 

Відповідно до специфіки дії їх можна поділити на такі групи: 
- гіпотетичні засоби (алкоголь, екстрагований опій, морфін, кодеїн, 

героїн, барбітурати, транквілізатори ); 
- стимулюючі засоби (амфетаміни, кокаїн, крек, екстазі); 
- галюциногенні засоби (марихуана, гашиш, інгалятори – бензин, клей, 

аерозоль); 
- неідентифіковані засоби (наркотичні речовини вибіркової дії: тютюн, 

деякі з інгалянтів); 
- незаборонені наркотичні речовини (це група рослин, грибів, мінералів). 
Наркотичні речовини можна диференціювати і відповідно до соціальної 

оцінки. 
Легалізовані: тютюн, алкогольні напої, ліки, кава, чай, засоби побутової 

хімії, рослини та гриби. 
Нелегалізовані: конопля, героїн, кокаїн та інші. Нелегальні наркотики 

умовно поділяються на легкі та важкі. 
 
Завдання 2. 
Структура наркотизації в Україні представлена наркотичними 

речовинами різних видів і груп. Наркотики, які виготовляють із певних 
видів конопель, мають особливо велике поширення. Вони відомі під такими 
назвами: анаша, гашиш, марихуана тощо. Особливо поширене вживання 
цих наркотиків у колективній формі. Сигарета з наркотиком, як правило, 
передається по колу, нібито символізуючи єднання. Така сигарета, що є 
сумішшю конопель і тютюну, згорає нерівномірно з різних боків, тому на 
жаргоні вона носить назву «косяк». Анаша, марихуана, гашиш бувають 
різних кольорів: зеленого, сірого, коричневого, чорного, червоного. 

Стероїди. Поширеним є міф про те, що вживання стероїдів підвищує 
продуктивність фізичної діяльності, тому їх потрібно вживати для досяг-
нення значних спортивних результатів. Насправді стероїди збільшують вагу 
і масу м’язів, проте водночас спричиняють важкі наслідки для організму 
людини. Вони погіршують настрій, призводять до запалень шкіри, 
ушкодження кісток, зниження потенції. 

Під дією психостимуляторів (кокаїн, фенамін, ефедрин) людина часто 
вчиняє безглузді акти насильства, проявляє нічим невмотивовану озлоб-
леність, бажання завдати болю іншому, познущатись. 
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Завдання 3. 
Транквілізатори належать до групи ліків, які застосовуються для 

розслаблення або заспокоєння центральної нервової системи. Вживання 
препаратів цієї групи може викликати ціаноз – нестачу кисню в крові. 
Одночасне вживання транквілізаторів і алкоголю є однією з 
найпоширеніших причин передозування. При одночасному вживанні ал-
коголю та депресантів призводить до незворотного ушкодження мозку. 
Хворі перебувають у коматозному стані протягом декількох днів, місяців, 
років і навіть можуть взагалі не опритомніти. Зловживання цими 
препаратами або снодійними, людина, в першу чергу, впливає на 
порушення власної інтелектуальної діяльності. Це виявляється у висна-
женні, розладах уваги, неможливості зосередитись, порушення пам’яті, 
розлади мови, в ряді випадків виникають затяжні депресивні стани. 

Барбітурати – лікарські препарати, які використовуються як снодійний 
засіб. Вони не є менш шкідливими наркотиками, ніж опіум. При вживанні 
цих речовин короткочасний стан розслаблення тривалістю 1-2 хвилини 
змінюється етанол збудження,   який   характеризується   зниження» 
самоконтролю,   гальмуванням   рухів,   різким] змінами настрою, 
з’являється страх переслідування. Через таку дію їх називають «скаженими 
таблетками». Зловживання барбітуратами cyпроводжується  найтяжчими,  
порівняно  з  дією іншими лікувальних препаратів, емоційними порушенні 
ми – напади злоби, агресії, суїцидальні депресії. 

Швидкодіючі  барбітурати можуть паралізувати частину мозку, яка 
контролює процес дихання, і тим самим причинити смерть. 

 
Завдання 4. 

Інгаляційні наркотичні речовини та засоби побутової хімії. Йдеться про 
ряд органічних речовин, таких як розчинники, клеї, бензин, ефір, легкі 
речовини, що потрапляють в організм унаслідок їх вдихання. Це 
призводить до виникнення відчуттів, близьких до алкогольної інтоксикації. 
Вживання таких речовин може призвести до серйозного незворотного 
ураження нервової системи, мозку, шлунка, легенів, кісткового мозку, 
печінки, часто викликає і смерть. Інгалянти проникають в організм через 
ніс, що може спричинити нежить і кровотечу з носа. Можуть постраждати 
також очі та дихальна система. Інгалянти настільки уповільнюють 
діяльність дихальної системи, що людина перестає дихати. Смерть може 
настати від зупинки серця. 

В Україні найбільш поширені речовини ошатної групи, їх отримують з 
олійного та опійного маку. 

Останнім часом у молодіжному середовищі різних країн набули значного 
поширення синтетичні наркотики. Ці речовини синтезуються на основі 
лікарських препаратів. Підлітків приваблює їхня порівняно невисока ціна та 
значний ейфорійний ефект, але часто молодь не знає про наслідки. 
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Завдання 5. 
Наркоманія – це захворювання, під час якого психічний і фізичний стан 

людини, її самопочуття та настрій цілком залежать від наявності наркотиків 
у організмі. За його відсутності розвивається абстинентний синдром, або 
синдром позбавлення (відміни) – дуже тяжкий стан, який супроводжується 
судомами, сильним болем у м’язах і внутрішніх органах. 

Як же виявляється психічна залежність? Стан психічної залежності 
виявляється в тому, що людина за допомогою наркотику бажає досягти 
внутрішньої рівноваги і прагне знову і знову випробувати дії наркотику. 
Наркотик, його дія поступово замінюють собою всі звичайні для людини 
позитивні емоції. На цьому етапі людина ще зберігає здатність 
контролювати вживання, вона ще може вибрати, в яких ситуаціях і в який 
момент прийняти наркотик, але бажання вжити зберігається завжди. 
Часткова можливість контролювати прийом наркотику створює в людині 
ілюзію того, що наркотик ще не впливає на її життя, а вона вільна у своїх 
рішеннях і зможе припинити вживання в будь-який момент. 

Завдання 6. 
Механізм розвитку залежності. Залежність стає згубною, коли вона: 
1) обмежує можливості особистості в самореалізації; 
2) негативно впливає на стосунки з людьми; 
3) руйнує сімейний бюджет; 
4) створює конфліктні ситуації між особистістю і суспільством; 
5) веде до тенденції постійного збільшення дози; 
6) спричиняє також психологічну і фізіологічну залежність. 
Розвиваючись, залежність послідовно проходить кілька стадій – 

соціальну, психологічну, фізіологічну. 
Соціальна залежність – людина ще не почала вживати наркотичні 

речовини, але потрапила в середовище тих, хто їх вживає. Вона переймає 
стиль поведінки, ставлення до наркотиків. У такій ситуації людина часто 
внутрішньо вже готова почати вживання наркотичних речовин. Не-
одмінною умовою цієї стадії є наявність групи, де вживають наркотики. 

Психологічна залежність – на цій стадії змінюється поведінка людини. 
Вона починає вживати наркотики з метою відчути певні емоції. Ця стадія 
формується після одного-двох прийомів. 

Фізіологічна залежність – настає після того, як організм включає 
наркотики у процес обміну речовин. Це – непереборна фізична потреба, яка 
виникає в результаті постійного або періодичного вживання наркотиків. У 
цьому випадку різке припинення вживання наркотичної речовини викликає 
фізичний розлад різного ступеня тяжкості, який називають абстинетним 
синдромом, або синдромом позбавлення. На цій стадії людина потребує 
лікування. 

Вчитель. Слід зауважити, що більшість наркотичних речовин 
викликають залежність вже після 1-2 спроби. 

(Учні записують тільки результати впливу наркотиків). 
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Вчитель. Діти, впишіть у кола спільні риси шкідливих звичок. 
Склалося так, що ми більше знаємо про навколишній світ, ніж про самих 

себе. А незнання себе, невміння керувати собою призводять до помилок, 
конфліктів, розчарувань та життєвої безвиході. Кожному доводиться 
вибирати, якою дорогою йти. Для того щоб зробити правильний вибір, 
людина повинна усвідомити: хто вона є, ким хотіла б стати в житті, що слід 
зробити, щоб досягти цього. Тоді вона може відмовитися від шкідливих 
звичок. 
 
 

Знати, щоб жити 
 

Ведучий. Звали його Парацельсом. Це він перший сказав, що організм 
людини складається з трьох основ – ртуті, сірки та солі. 

І баланс між ними є профілактикою від усіх хвороб. І хоча сьогодні вже 
відомо, що організм людини складається із значно більшої кількості 
елементів, основа теорії Парацельса залишилася незмінною – порушення 
балансу хімічних елементів призводить до різноманітних захворювань. 

Які ж хімічні елементи найважливіші для людини? 
Хімік. У порівняно великих кількостях організму необхідні кальцій, 

фосфор, калій, сульфур, натрій, хлор. У невеликих кількостях він ви-
користовує магній, ферум, йод і в мінімальній кількості – силіцій, фтор, 
купрум, кобальт, бром, цинк, манган, арсен, алюміній. Всі ці елементи 
безпосередньо або опосередковано впливають на кислотно-лужну 
рівновагу. Але якщо розмістити їх за ступенем важливості, то на першій 
сходинці незмінно виявляються натрій та калій. 

Солі натрію та калію в організмі людини неможливо замінити ніякими 
іншими. Вони забезпечують нормальне функціонування всіх клітин. 

Найбільша кількість натрію поступає у вигляді кухонної солі, 
оптимальна добова доза якої 10-15 г. Якщо людина вживає солі більше від 
цієї норми, це може стати причиною захворювання на гіпертонічну 
хворобу. 

Сіль калію організм отримує з рослинною їжею, особливо картоплею. За 
недостатності іонів калію відбувається порушення скорочень серцевого 
м’яза. 

Кальцій необхідний для будови кісток. Він також впливає на згорання 
крові, яка доставляє кисень тканинам організму. 

Цинк – присутній у підшлунковій залозі, яка регулює білково-
вуглеводневий обмін. 

Мідь – забезпечує нормальне функціонування клітин головного мозку та 
печінки. 

Хлоридна кислота – входить до складу шлункового соку, бере участь у 
процесах перетворення їжі,  знищує хвороботворні мікроорганізми. Щоб 
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зберегти рівновагу внутрішнього середовища, людині необхідно дот-
римуватися режиму харчування, використовувати різноманітні продукти. 

Однак ця рівновага навіть за умови раціонального харчування 
порушується вживанням алкоголю, нікотину, наркотиків. 

Ведучий. Алкоголь, нікотин, наркотики –відомі та підступні вороги 
людства. Значна його частина перебуває у полоні цих речовин, недарма 
названих дурманом, зіллям, травою. 

Історик. Тютюнопаління – один із видів побутової наркоманії. Це 
шкідлива звичка, сутність якої – одержання задоволення від вдихання диму 
від тютюну, що тліє. 

Паління тютюну має майже 500-річну 
історію. Відкриття Колумбом у 1492 
році Америки пов’язане з відкриттям 
європейцями багатьох нових рослин, 
серед яких був тютюн. Незважаючи на 
сувору заборону великого мореплавця, 
дехто з його моряків таємно привозив 
листя та насіння тютюну в Європу. 
Спочатку тютюн вважали зцілювальною 
лікувальною травою. Іспанці ретельно 
охороняли монополію на його 
виробництво і торгівлю. Але 1558 року 
один із придворних лікарів вивозить в 
Португалію насіння тютюну, хитро сховане у перуці. Таким чином Іспанія 
втратила свою монополію на тютюн, який дуже швидко розповсюдився по 
всьому світу. Приблизно в середині XVIII століття у Бразилії з тютюну 
починають виробляти цигарки, а на початку XIX століття – сигарети. 

За останні 20 років зросла кількість курців в Україні. Особливо це 
стосується жінок, які проживають у містах. Так, вчетверо підвищилася по-
ширеність цієї шкідливої звички серед 20-29-річних жінок. Згідно зі 
статистикою, палить майже кожна третя жінка та більш ніж половина чо-
ловіків цього віку. Цей факт загрозливий не тільки для їхнього здоров’я, а й 
для здоров’я їхніх дітей, адже означений вік – репродуктивний. 

Ведучий. Лікарі, які краще за інших знають страшні наслідки паління, 
піднімають свій голос проти цієї суспільної загрози. 

Біолог. Хоча куріння відоме давно, лише в останні десятиріччя було 
доведено, що дія тютюну на організм різнобічна, тому є всі підстави назва-
ти його ворогом людства. На жаль, багато курців недооцінюють 
токсикогенний вплив тютюну на організм. 
Відомо понад 4200 речовин, які входять до складу тютюнового диму. 
Багато з них канцерогенні. Але найбільший канцерогенний ефект мають 
знайдені в тютюновому димі арсену III оксид та радіоактивний полоній-
210. Тютюновий дим можна поділити на дві фази: газоподібну та тверду. В 
газоподібній фазі міститься 90% речовин тютюнового диму. Це чадний газ, 
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аміак, сірководень, метан та багато інших. До твердої фази тютюнового 
диму відносять нікотин, сполуки арсенію, різноманітні смоли (тютюновий 
дьоготь). Заядлі курці впродовж року вдихають біля 800 г тютюнової 
смоли у завислому стані. Кислоти тютюнового диму (масляно-пропіонова, 
оцтова та інші) легко розчиняють осаджені в дихальних шляхах 
канцерогені і з кров’ю розносять їх по всьому організму. Статистика 
свідчить, що рак легенів у курців зустрічається в ЗО разів частіше, ніж у 
тих, хто не палить. Окремо необхідно дати характеристику нікотину – 
головного компоненту тютюнового диму, який має наркотичні властивості 
й є сильною нервово-паралітичною отрутою. Смертельна доза нікотину для 
людини – 100-125 мг, а в одній цигарці міститься 1-2,5 мг нікотину. Він 
легко потрапляє через легені в організм людини, де всмоктується кров’ю. 
Там він, в першу чергу, діє на центральну нервову систему. В малих дозах 
нікотин збуджує дихальні м’язи. Він сповільнює серцеву діяльність, 
зменшує кількість гормонів, впливає на кровообіг у судинах серця. Так, 
1936 року на змаганнях курців переможець, який викурив 60 цигарок, після 
досягнення свого «рекорду» помер. Порівняно з основною дозою диму, яку 
вдихає курець, повітря навколо нього більш шкідливе для оточуючих, 
оскільки містить удвічі більше нікотину. Медична статистика засвідчила, 
що 75% людей, які померли від інфаркту міокарда, були курцями, що один 
із 10 курців помирає від раку легенів, що кожний курець вкорочує собі 
життя на 5-10 років. Для організму людини і підлітка тютюнопаління особ-
ливо шкідливе, адже вплив його – в затримці росту та розвитку організму. 
Крім того, діти та підлітки, які курять, погано переносять інфекційні 
хвороби, внаслідок зниження захисних функцій організму, ослаблення 
імунної системи. То чи варто людині ризикувати своїм здоров’ям і 
вкорочувати собі життя через сумнівне задоволення – тютюнопаління? 

Доцільно продемонструвати дослід. Для цього беремо прозору 
пластикову пляшку, яка імітує легені. В горловину пляшки кладемо трохи 
зволоженої вати. Далі пляшку закриваємо корком, у якому робимо два 
отвори. В один із отворів вставляємо цигарку і підпалюємо її. Кілька разів 
злегка стискаємо пляшку і відпускаємо її, імітуючи вдих та видих. Пляшку 
заповнює дим, а волога вата стає чорною від тютюнового диму. 

Ведучий. У наш час важко знайти людину, яка б не знала, що пристрасть 
до спиртних напоїв згубна для здоров’я. За своєю фізіологічною дією на 
організм етанол є небезпечним наркотиком, оскільки при його 
систематичному вживанні, особливо з поганим харчуванням, дуже швидко 
розвивається хворобливий потяг до нього – алкоголізм. 

Історик. Вважають, що вино та інші спиртні напої міцністю не більше 
10-13 градусів стало можливим виготовляти приблизно за 8 тис. років до 
н.е. – з появою керамічного посуду. До того часу, коли людина прилучилася 
до спиртного, її еволюція була в основному закінчена. Завдяки властивості 
викликати ейфорію, вино розповсюджене в багатьох країнах стародавнього 
світу. Цьому сприяло використання його під час багатьох свят та обрядів. 
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Вино виготовляли із соку плодів та ягід, з меду та зерна. В Росії 
виробництво та продаж міцних алкогольних напоїв відоме з XVI століття. 
Право виробляти спиртні напої спочатку належало казні. В часи Івана 
Грозного у Москві, а потім і по всій країні, були створені так звані цареві 
шинки. Щоб збільшити прибуток держави, казенний продаж горілки 
поступово замінили відкупною. Купуючи право на продаж горілки, 
відкупщик отримував цілий ряд пільг. Усе це швидко породжувало 
алкогольні традиції. «П’яним народом легше керувати», - говорила 
Катерина II. 

На жаль, в Україні існує тенденція до надмірного вживання алкогольних 
напоїв. Аналізуючи загальну тенденцію до зростання загальної кількості 
хворих на алкоголізм, слід зробити висновок, що вона досить стабільна. 

Біолог. Слово «алкоголь» - має арабський корінь - «Al-kogol», що 
означає: «те, що одурманює». Це наркотична речовина, яка викликає у 
людини, що випила, розслаблення, полегшення, приємні відчуття – так 
звану ейфорію. Завдяки цьому алкоголь привернув увагу і отримав роз-
повсюдження в усьому світі. Дослідами І. Павлова доведено, що алкоголь 
не має збуджувальної дії на центральну нервову систему, а навпаки, 
гальмує клітини кори великих півкуль. Чутливість людини до токсичної дії 
алкоголю тим вища, чим людина молодша. Так, для дітей смертельна доза 
алкоголю становить приблизно 3 г (на кг маси тіла) для однорічної дитини 
– 100 г горілки, для підлітків – 4-5 г (0,25-0,5 л горілки). Підраховано, що 
люди, які систематично вживають алкоголь, скорочують своє життя на 10 
років, а хронічні алкоголіки живуть в середньому на 15-20 років менше. 

Лікар-нарколог. Відомо, що 90% вжитого алкогольного напою поглинає 
мозок. Алкоголь гальмує утворення хімічних медіаторів та нейрогормонів, 
які відіграють велику роль у діяльності мозкових структур. Після 
всмоктування в кров і проходження через печінку алкоголь потрапляє в 
загальний кровообіг і шкідливо впливає на кров, судини, серце. Алкоголь 
руйнує еритроцити та лейкоцити, що погіршує імунобіологічні властивості 
крові. 

Слід відзначити, що алкоголь згубно діє не лише на кровоносну та 
нервову систему, а й на всі інші життєво важливі органи і системи людини: 
травну, видільну, дихальну, репродуктивну. Так, часте вживання алкоголю 
призводить до жирового переродження серцевого м’яза. Алкоголь підвищує 
зсідання крові, судини стають ламкими, що може призвести до 
різноманітних хвороб (інфаркту, інсульту, тромбофлебіту), печінка для 
алкоголю – орган-мішень. Токсичні продукти, вражаючи клітини печінки, 
викликають запальні процеси та її жирове переродження. 

Можуть заперечити, що спирт широко використовують у медицині, що 
він знижує збудників багатьох хвороб, є ідеальним розчинником для ба-
гатьох ліків, але, щоб отримати в крові пацієнта концентрацію спирту, 
достатню для знищення хвороботворних мікробів, потрібно зразу випити 25 
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л горілки. Кожному зрозуміло, що вже на початку цього загине хворий, а не 
мікроб. 

Алкоголізм – це хронічна хвороба. Вона вражає всі органи та тканини 
організму. Хворі на алкоголізм у 60% випадків страждають на панкреатит, у 
20% випадків – на гастрит та виразку шлунку, в 15-20% - на туберкульоз. У 
питущих в 22 рази частіше виявляються хвороби серцево-судинної системи, 
у 18 разів кишково-шлункового тракту. Особливо шкідливе вживання 
алкоголю для підлітків, адже їхній організм досить вразливий до дії 
алкоголю. Якщо у дорослої людини період розвитку хвороби може тривати 
від З до 5 років, то підліток, за умови регулярного вживання алкоголю, стає 
хронічно хворим уже через рік. 

Чому ж люди п’ють? 
За результатом соціологічних досліджень, наведених В. Левіним у статті 

збірника «Думка небайдужих», причини такі: 38% опитаних не могли 
назвати причини («хотів і напився»); 26% -зустріч із друзями; 10% - свято; 
3,1% - самотність, не щастить у житті; 0,7% - сімейні драми. Жодний не 
назвав тяжкий матеріальний стан або погані умови праці. При цьому у 90% 
опитаних не мали чіткої уяви про дію алкоголю на організм. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ведучий. Наркоманія – це порожні очі, що оживають, тільки побачивши 

шприц або таблетки. Це тіла, які корчаться в судомах «ломки» - важкого 
стану наркотичного голоду. Це важке враження мозку, серця, печінки, всіх 
внутрішніх органів. Це інфекційні та венеричні хвороби. Це СНІД – 
найстрашніше захворювання. Це страшні злочини заради миттєвого 
полегшення фізичного та духовного страждання. Це горе мільйонів батьків 
та матерів, чоловіків та жінок, це зруйновані сім’ї, невикористані таланти, 
зламані долі. І все це – страшна плата за дуже коротку мить хімічної 
радості. 

Історик. Наркоманія – слово грецького походження (заціпеніння, 
безглуздість). Цим терміном об’єднують групу захворювань, для яких 
характерний потяг до постійного вживання наркотичних речовин. У 
давнину використання наркотичних речовин та рослин обмежувалося 
релігійно-племінними традиціями та моральними нормами. Тому впродовж 
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довгого часу наркотики використовували головним чином з лікувальною 
метою, в основному як знеболюючі, а також для проведення релігійних 
обрядів. Найдавнішою наркоманією є алкогольна наркоманія, пізніше 
з’явилась опіоманія, яка швидко розповсюдилася серед народів Сходу. За 
останніми даними в Україні на офіційному обліку перебуває більше ніж 800 
000 хворих наркоманічного профілю, що становить 1,6% від кількості 
всього населення. Але слід відзначити, що кількість наркотично залежних 
людей зростає великими темпами, мовою математики – у геометричній 
прогресії. 

Нарколог. Класифікація наркотичних речовин за способом дії на 
організм має умовний характер. Кожна наркотична речовина діє 
специфічно та вибірково на ЦНС. Тому, залежно від виду речовини та від її 
кількості, організм людини зможе бути доведений до різних станів, від 
простого заціпеніння до уявної смерті – повного наркозу, від сну до 
гіпнозу, від часткового знеболювання – місцевого наркозу, до галюцинацій. 
Головною метою використання наркотиків у сучасній медицині є 
подолання реакції організму на хірургічну операцію і перш за все – почуття 
болю. Більшість із них викликає ейфорію, і людина дуже швидко звикає до 
них. Ось чому вважають, що наркотики можуть грати подвійну роль: бути 
помічником людини, коли їх використовують у медицині, і бути ворогом, 
коли свідомо або несвідомо зловживали ними. 

На сьогодні відомо декілька сотень природних або отриманих штучно 
речовин, які мають наркогенні властивості. Їх поділяють на 4 групи. 

ДО ПЕРШОЇ ГРУПИ входять препарати, виготовлені з опіумного маку, а 
також синтетичні препарати, що мають морфіноподібні властивості. 
Найдавніший наркотик – це опіум. Він паралізує ЦНС та різні центри 
системи травлення. З нього виготовляють морфій та кофеїн. Це важкі 
наркотики. Вони бувають причиною загибелі багатьох наркоманів. 

ДРУГА ГРУПА об’єднує різноманітні стимулятори ЦНС (кокаїн та його 
похідні). 

ТРЕТЯ – барбітурати та інші заспокійливі речовини. 
ДО ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ входять речовини, які добувають з коноплі 

(гашиш, анаша, марихуана). 
Хвороблива тяга до наркотиків – так звана психічна залежність – 

характеризується великою силою і звичайно переважає над усіма 
нормальними інтересами та потребами. Вчені довели, що під дією різних 
наркотиків порушуються складні біохімічні процеси, які впливають на 
психіку людини, вони блокують природні захисні сили організму, 
обеззброюють його. Щоб підтримати уявну рівновагу, необхідно знову і 
знову використовувати наркотики. Так поступово утворюється хибне коло. 
Поганий емоційний настрій — наркотик; поглиблення пригніченого 
настрою – збільшення дози наркотику, іншими словами – наркоманія. 
Лікувати наркомана дуже важко. І не тільки через «ломку». Людину 
немовби ламає, все всередині болить – кістки, суглоби немовби розла-
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муються, розтікаються, розриваються. Справа в тому, що наркомана, який 
зробив наркотик єдиною метою свого життя, доводиться вчити жити 
спочатку. Психічну залежність від наркотиків нейтралізувати дуже важко. 

Кінцева стадія захворювання – загальне виснаження, незворотні зміни 
ЦНС, як наслідок – смерть. Як свідчать учені, більшість наркоманів –
молоді люди. Пояснюється це тим, що основний приплив у середовище 
наркоманів здійснюється в основному за рахунок молодих людей: один нар-
коман залучає 6-7 осіб. Крім того, тривалість життя наркоманів досить 
обмежена: 3-10 років вживання наркотиків – і більшість із них просто не 
доживає до зрілого віку. 

Ведучий. Ми сподіваємося, що допомогли вам зорієнтуватися в 
складних і гострих проблемах, які торкаються кожного з нас окремо; а 
також всіх у нашій сім’ї, школі, у всьому суспільстві в цілому. 

 
 

Пити чи не пити – то не все одно.  
Нікотин – отрута 

 
Тема. Вплив алкоголю на організм людини. 
Мета. Дати загальне уявлення про шкідливий вплив алкоголю на 

організм людини, звернути увагу учнів на його згубний вплив на органи 
травлення, дихання, серце, мозок, нервову систему; виховувати морально й 
фізично здорових дітей. 

Хід уроку 
 Організація учнів до уроку. 
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 

 
Лекція 

Людина, що ніколи не вживала наркотиків, алкоголю, нікотину, не 
відчуває в них і потреби. Більш того, перше знайомство з ними буває дуже 
неприємним. Усі курці або п’яниці пам’ятають відчуття огиди, нудоти, 
головного болю після першої чарки та сигарети. Виняток становлять лише 
наркотики, які навіть позбавляють від сильного болю, щоправда, тільки на 
певний час, але саме із цією метою їх використовують у медицині. 
Уживання без медичної необхідності дуже швидко призводить до 
наркоманії, хоча медична необхідність за тривалого вживання призводить 
до того ж результату. 

За умови тривалого вживання алкоголю організм звикає до постійного 
отруєння, й людина починає відчувати позитивні емоції, ейфорію — 
піднесений настрій. Здається навіть, що після чарки стаєш сильнішим, 
сміливішим і красивішим, словом, усе навколишнє постає в рожевому 
кольорі, А насправді це все — самообман. Бо п’яна людина й слабкіша, й 
менш спритна, й нерозсудлива, тому не розуміє справжньої небезпеки й 
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переоцінює свої можливості. Через те випадки каліцтва й навіть загибелі 
найчастіше трапляються саме внаслідок сп’яніння. Мабуть, не треба казати, 
що й зовнішній вигляд у п’яної людини не викликає поваги до неї. 

Що ж спонукає до вживання першої чарки? Причин дуже багато, хоч 
жодну з них не можна вважати поважною. Це й звичка в сім’ї та серед 
навколишніх, це свято й горе, це знаменна дата чи збіг обставин, 
досягнення чи невдача, традиція чи випадок. Молоді прикладаються до 
чарки в пошуку незвичних відчуттів, для сміливості й впевненості в собі. 
На превеликий жаль, останнім часом п’ють і жінки. Ще жахливіше, коли 
дозволяють випити дитині. Адже жіночий і дитячий організми менше 
захищені від впливу алкоголю, тому жінки й діти спиваються й гублять 
своє здоров’я швидше, ніж дорослі чоловіки. Між іншим, чим пізніше за 
віком починає вживати алкоголь людина, тим більше в неї шансів не стати 
алкоголіком. 

Алкоголь – це отрута, яка впливає на організм людини, зокрема, на 
центральну нервову систему, надто на кору головного мозку. Зміни 
діяльності кори головного мозку, загальмування набуття нових умовних 
рефлексів, послаблення раніш утворених відбувається, коли вжито 
порівняно невеликі дози спирту, коли концентрація його в крові досягає 
лише 0,01%. Досліди довели, що алкоголь паралізує наймолодші нервові 
механізми, перешкоджаючи виробленню нових. 

Уживання алкоголю впливає на зміну координації рухів, призводить до 
зменшення в крові кількості лейкоцитів та еритроцитів і зниження в ній 
місткості гемоглобіну на 40-50% викликає порушення імунітету. Особливо 
негативно впливає алкоголь на серце й судини, спричиняє набрякання тіла, 
порушення ритму серцевих скорочень. 

Пари алкоголю та продукти його розпаду чинять токсичний вплив на 
легеневу тканину, призводять до зниження життєвої ємкості легень, 
ускладнюють лікування інфекційних захворювань. 

Негативно впливає алкоголь і на кишечник, і на печінку, і на шлунок, 
викликаючи гастрит, цироз печінки, виразки. Порушується також діяльність 
нирок, вони не справляються зі своїми функціями, тому в крові 
нагромаджуються отруйні речовини. 
Алкоголь впливає також на статеві клітини. Проникаючи в кров плоду 
через плаценту матері, алкоголь порушує обмін речовин, що може 
призвести до народження дітей з різними вадами розвитку. 

Уживання спиртних напоїв викликає зниження саморегуляції людини, а 
це призводить до нещасних випадків у побуті, на виробництві, у транспорті. 

(Наведіть приклади із життя. Отже, алкоголь – це отруйний змій, з яким 
нам усім слід боротися). 

Ви не раз чули застереження: «Куріння шкідливе для здоров’я». 
Проте найбільшої шкоди тютюн завдає підлітковому організму. Люди, 

що почали курити після 15-річного віку, помирають від раку легень у 5 
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разів частіше, ніж ті, які закурили після 25. Учені дослідили, що в цигарках 
міститься близько 1200 отруйних сполук. 

Протягом кількох років здійснювалися спостереження над 200 
школярами, які долучилися до цієї поганої звички, і 200 учнями, що не 
курять. З’ясувалося, що серед перших було в 15- 20 разів більше з поганою 
пам’яттю, слабким фізичним станом та розумовим розвитком. Виявилося 
також, що на організм дівчаток нікотин впливає значно згубніше. У них 
«в’яне шкіра», стає хриплим голос. 

У курців притупляється реакція, смакові відчуття. Людина втрачає 
можливість сприймати аромат квітів, трав. 

Медики довели, що значній частині таких людей дуже важко курити. 
Тому ні за яких умов не беріть у руки цигарку. Пам’ятайте, що від цього 
залежить ваше життя та здоров’я, щастя рідних і близьких. 

Ось кілька практичних порад. Якщо хочете назавжди позбутися 
шкідливої звички, по-перше, ви повинні переконати себе, що куріння 
шкідливе для вашого здоров’я. По-друге, щодня треба зменшувати кількість 
викурених цигарок. По-третє, корисно вранці почати бігати, а коли 
з’являється бажання закурити – випийте півсклянки води, зробіть фізичні 
вправи чи займіться цікавою справою. Частіше відвідуйте кіно, музеї, де 
заборонено курити. 

Якщо ж ви відчуєте потяг до куріння, краще кинути одразу. За день чи 
два до цього викуріть приблизно удвічі більше цигарок, ніж звичайно. 
Відбувається перенасичення організму нікотином, і ви відчуваєте шкідливу 
дію цигарок на організм. Кинути буде легше, ніж звичайно. 

Пам’ятайте: якщо людина викурює в день лише 1 чи 2 цигарки, вона вже 
скорочує своє життя на 4,6 року. Нікотин — отрута, що повільно вбиває 
ваші таланти, красу, працездатність. 

Ваше здоров’я – у ваших руках. 
Наш клас – за здоровий спосіб життя, 
Іде в світле, прекрасне, нове майбуття. 
Ми хочемо жити найкращим життям, 
Тому кожен учень у школі затям: 
Пиятика згубна, до добра не веде, 
Тягне в болото, підніжку дає, 
Розум забирає, на «подвиги» пхає, 
А п’яниця опісля тяжко зітхає. 
Куріння не стиль, не мода, не клас. 
Куріння – це лиш заборона для нас. 
І що ж ти такого в курінні знайдеш, 
Нічого лише, сам себе ти уб’єш. 
Як хочеш сховатись, втікти від сім’ї, 
Забути всі біди й проблеми свої — 
В наркотиках відповіді ти не шукай, 
А краще сідай і книги читай. 
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Спокуса це справді велика для нас, 
Але краще думай про нинішній час, 
Про школу, сім’ю та про цінність життя, 
Не бійся дивитись в своє майбуття. 

 
 

Вплив шкідливих чинників  
на організм  людини 

 
Мета. Ознайомити учнів зі шкідливим впливом на організм людини 

нікотину, алкоголю, наркотичних та аналогічних речовин; формувати 
вміння категорично відмовитися від вживання алкоголю, тютюну та 
наркотиків; усвідомлення необхідності вести здоровий спосіб життя; 
розвивати творчі здібності учнів; продовжувати формувати вміння 
працювати з додатковою літературою, оцінювати роботу товаришів. 

Обладнання. Малюнки з серії «Антиреклама шкідливих звичок», газети 
і плакати з антинікотинової, антиалкогольної, антинаркотичної тематики; 
вислови відомих людей про шкідливі звички. 
На урок запрошені лікарі — нарколог та психолог. 
На дошці вислови та афоризми: 

«Важко собі уявити ті благодійні зміни, які відбулися в усьому 
людському житті, якби люди перестали одурманювати та отруювати 
себе горілкою, вином, тютюном та опіумом». 

Л.М.Толстой 
 «Алкоголізм робить більше спустошення, ніж три історичні лиха, 

разом узяті: голод, чума і війни». 
У.Гладстон 

«Людина часто сама собі найзліший ворог». 
Цицерон 

«Пияцтво є вправляння у безумстві». 
Піфагор 

(Перед класом сидять учні з табличками: «Лікар-нарколог», «Історик», 
«Психолог», «Соціолог»), 

Хід уроку 
  
 Мотивація необхідності проведення конференції. 
Вчитель. Наша наукова конференція присвячена вивченню впливу 

шкідливих звичок на організм людини (дитини). Ці речовини руйнують 
здоров’я, послаблюють волю, позбавляють людину життєвих, моральних 
цінностей, викликають апатію до життя взагалі. З давніх-давен їх називають 
викрадачами розуму та здоров’я. 

Підростаюче покоління повинно уникнути цих небезпек, жити здоровим 
і щасливим, щоб мати можливість повністю розкрити свою особистість. 
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Діти, слухаючи повідомлення наших «гостей» (учні з табличками), ви 
повинні записати у зошитах важливі, на вашу думку, факти. Можете також 
задавати питання виступаючим. Наприкінці уроку ми підведемо підсумок 
про нові знання, які ви отримали на уроці. 

II. Вплив шкідливих звичок на здоров’я людини. 
Вчитель. Народна мудрість говорить: «Щоб перемогти ворога, треба 

знати його в обличчя». Тож давайте спочатку заслухаємо виступ історика. 
 

 Із історії вживання алкоголю, тютюну, наркотиків. 
Учень-історик. Із щоденника Христофора Колумба: «Висадившись на 

берег, ми рушили вглиб острова. Нас зустріло багато майже голих людей, 
дуже струнких та сильних, які йшли зі своїх сіл з тліючими головешками в 
руках та травою, дим якої вони пили. Інші несли одну велику сигарету і при 
кожній зупинці запалювали її. Потім кожен робив з неї 3-4 затяжки, 
випускаючи дим через ніздрі». 

Туземці пригощали мандрівників тютюном. Відмова від «трубки миру» 
розглядалась як недружелюбні дії. Іспанці ж не хотіли псувати стосунки з 
туземцями. Вірогідно, ці іспанці й були першими європейцями, що 
пристрастилися до куріння. 

На моряків, що повернулися до Іспанії, дивилися з підозрою: людина 
випускає з рота і носа дим, отже, сплутався з нечистою силою. 

Курці завезли насіння тютюну і почали його культивувати. Поширення 
тютюну зустрічало в країнах сильну протидію. В Туреччині куріння тю-
тюну розглядалося як порушення законів Корану, і винних саджали на кіл. 
У Росію тютюн потрапив у кінці XVI століття і теж зустріли його не дуже 
привітно. За куріння передбачалося дуже серйозне покарання - від ударів 
палицями до відрізання носа та вух і заслання у Сибір. Торговців тютюном 
чекала смертна кара. Про шкоду алкоголю відомо теж з прадавніх часів. У 
Стародавній Греції та Римі хлопцям до певного віку взагалі заборонялося 
пити вино. 

Алкоголь негативно впливає на потомство. Про це знали ще в глибоку 
давнину. У Грецькій міфології богиня Юнона народила від сп’янілого 
Юпітера кульгавого Вулкана. Правитель Спарти Лікург забороняв у день 
весілля вживання спиртних напоїв під загрозою серйозного покарання. 
Гіппократ вказував, що причиною ідіотизму, епілепсії та інших нервово-
психічних захворювань є п’янство батьків і т.д. 

 
2. Вплив алкоголю. 

Вчитель. Алкоголізм шкідливо діє на весь організм в цілому і на окремі 
його органи. Яким же чином виявляється його негативний вплив? 

Учень-соціолог. Дослідження вчених показали, що у підлітків 
алкоголізм, як важковиліковна, серйозна хвороба, виникає і розвивається у 
чотири рази швидше, ніж у дорослих. Деградація особистості також 
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відбувається набагато швидше. Злочини, скоєні у стані алкогольного 
сп’яніння, носять серйозний характер і особливо суворо караються законом. 

Запитання від аудиторії. Яка доза алкоголю смертельна для людини? 
  

 Вплив куріння на організм людини. 
Куріння – це справжня наркоманія, і тим більше небезпечно, що люди 

не сприймають її серйозно. Нікотин – одна з найнебезпечніших отрут 
рослинного походження. Він включається у процес обміну речовин в 
організмі людини і стає необхідним. 

У літературі описаний випадок, коли в кімнату, де лежав тютюн у 
пакунках, поклали спати дівчинку, і вона через декілька годин померла. 
Діти, що живуть в накурених приміщеннях, частіше страждають зах-
ворюваннями органів дихання, у них виникають різноманітні алергії. 
Тютюновий дим затримує сонячне ультрафіолетове проміння, яке важливе 
для зростаючого дитячого організму, впливає на обмін речовин, руйнує 
вітамін С, необхідний дитині у період росту. У віці 5-9 років у дитини 
порушується функція легень. У дітей, що починають курити, 
сповільнюється рост організму. Під впливом нікотину, гемоглобін втрачає 
здатність розносити кисень по організму. Настає кисневе голодування. Під 
впливом нікотину послаблюється сприйняття червоного кольору. У дітей, 
матері яких курили під час вагітності, спостерігається захворювання 
епілепсією. 

Соціолог. Статистикою встановлено, що кожен п’ятий школяр у 
Харківській області курить. І якщо раніше здебільшого курили хлопці, то 
зараз є багато дівчат-курців. Вчені встановили, що куріння — є основною 
причиною сліпоти, курці у чотири рази частіше помирають від раку легень, 
ніж ті, хто не курить. 

 
Запитання від аудиторії. Яка доза нікотину є смертельною? 
Смертельною є доза від 50 до 100 мг. Саме така доза може потрапити в 

організм після викурювання 20-25 сигарет. 
 

 Вплив наркотичних речовин на організм людини. 
Реферативне повідомлення учня. 

Наркоманія – це хвороба, яка виникає внаслідок вживання наркотичних 
та аналогічних речовин і призводить до глибокого руйнування організму і 
навіть смерті. Існує два види наркоманії – мононаркоманія (вживання 
якогось одного наркотику) і полінаркоманія (вживання декількох 
наркотиків одночасно). Якщо наркоман не отримує наркотик тривалий час, 
у нього з’являється абсистенція – болісні відчуття, які не кожен наркоман 
витримує і може навіть померти. Життєвий строк наркоманів невеликий. 
Після першої спроби наркотику вони живуть 4-4,5 року. Доза з кожним 
разом стає все більшою, і наркоман помирає від руйнування організму або 
від передозування. 
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5. Про причини наркоманії.  
(Виступ лікаря-нарколога про надання домедичної допомоги людині, 

що отруїлася наркотичними або аналогічними речовинами, про 
допомогу людям, що отруїлися алкоголем). 

Учень-соціолог. Сумна статистика говорить, що за останні сім років 
кількість наркоманів серед підлітків зросла у 165 разів. Дитячий алкоголізм 
та наркоманія «омолоджується». Тепер вікова планка споживачів того і 
іншого знизилась до 12-14 років. Щорічне збільшення кількості наркоманів 
серед підлітків складає 70-80%. В останні два-три роки від призову до лав 
армії було звільнено більше 18000 наркоманів. Підлітки вживають 
наркотики у шість разів частіше, ніж люди інших вікових груп. Рівень 
захворюваності наркоманією серед підлітків у два з половиною рази 
більше, ніж у всього населення. За останні десять років смертність від 
вживання наркотиків збільшилась у 12 разів, а серед дітей – у 42 рази. 
Середня тривалість життя наркоманів 4-4,5 року після першої спроби. 
Наркомани є джерелом поширення ВІЛ-інфекції. 70% ін’єкційних 
наркоманів є носіями вірусів СНІДу. В Україні зареєстровано 70 малюків, 
що народилися від ВІЛ-інфікованих матерів-наркоманок. 

Число злочинів, пов’язаних з наркотиками та сильнодіючими 
речовинами, за останні п’ять років збільшилось у шість разів. З десяти 
пограбувань кожні шість скоюються наркоманами. 

Запитання від аудиторії. Де проводились соціологічні опитування? 
(У ЗО країнах Європи та Америки. Україна серед них займає перше 

місце по вживанню алкогольних напоїв). 
 
         III. Збитки суспільству від шкідливих звичок. 
         Виступи психолога (вплив на сім’ю) та соціолога. 

Шкідливі звички завдають великих збитків фізичному і моральному 
здоров’ю людей. А також страждає і все суспільство. Останнім часом 
алкоголізм, наркоманія стають значно «молодшими». Те суспільство, де 
хворе підростаюче покоління, не може розраховувати на світле майбутнє. 
Задля здобуття чергової дози наркотику, алкоголю людина може піти на 
будь-який злочин. Особливо страшно, коли злочини скоюють підлітки. 
Адже після злочину настає покарання, а злочини, скоєні під впливом 
алкоголю, наркотику, караються особливо строго. Дитяча психіка більше 
піддається негативному впливу, і дитина, побувавши в колонії, частіше 
всього не виростає повноцінним громадянином суспільства. 
      
      IV. Підсумок уроку. 

Вчитель. Яку корисну інформацію ви винесли з уроку? Зробіть 
висновки. 

Висновки. (Учні записують у зошити). 
Для того, щоб зберегти здоров’я на довгі роки, треба: 
1. Не вживати алкоголю, тютюну, наркотичних та аналогічних речовин. 
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2. Вести активний спосіб життя. 
3. Усвідомлювати необхідність категорично відмовитися від вживання, 

зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. 
4. Уникнути стресових ситуацій. 
 
V. Заключне слово вчителя. 
1. Розумова праця та шкідливі звички — несумісні! 
2. Треба відноситися з повагою до свого організму та до організмів 

оточуючих, бо часто буває так, що шкідливі звички однієї людини 
негативно впливають на організм іншої. 

Треба займатися спортом, фізичною працею, бо недарма говорить 
народна мудрість: «Усі вади людські від неробства». 
 

 
Не будьте собі ворогом 

 
Мета. Виховувати в учнів негативне ставлення до вживання алкогольних 

напоїв, тютюнокуріння та наркотиків, бажання і вміння вести здоровий 
спосіб життя, критично ставитися до своїх негативних вчинків; спонукати 
учнів до роздумів. 
(На дошці запис). 
Майбутнє наше — то лиш наша справа, 
Лиш наших рук, і совісті, й ума. 
Кивать на когось – ми не маєм права, 
Та і кивать на кого нам нема! 

Класний керівник. У середньовічних лицарських романах про короля 
Артура розповідається, що на королівських банкетах лицарі сідали за 
круглий стіл, щоб не було суперечок із приводу того, хто сидить на 
почесному місці, а кому дістанеться непочесне місце. 

Згодом круглий стіл став неодмінним атрибутом на міжнародних 
конференціях, дипломатичних переговорах. Вислів «сісти за круглий стіл» 
тепер означає почати доброзичливий обмін думками, миролюбні 
переговори. 

У нас сьогодні є чудова нагода сісти за наш імпровізований круглий стіл 
для серйозної розмови про вміння вести здоровий спосіб життя, негативне 
ставлення до вживання алкогольних напоїв, тютюнокуріння та наркотиків. 

У роботі круглого столу беруть участь: учені, лікарі, статисти, історики, 
соціологи, правоохоронні органи, журналісти. 
Перше слово я надаю вченим медичної валеології. 

1-й учений. У кінці XX століття лідери світової науки визначили 
проблему здоров’я населення як одну з глобальних проблем. За сучасними 
уявленнями, здоров’я вже не розглядається як суто медична проблема. 
Більше того, комплекс медичних питань становить лише 10% феномена 
здоров’я. Тобто суто медичний аспект не є головним серед різноманітності 
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впливів на здоров’я людини. Медичне визначення здоров’я як відсутності 
хвороби, не відповідає життєвим реаліям. Здоров’я людини і тривалість її 
життя залежить у першу чергу від неї самої. 

2-й учений. Основними об’єктами управління в роботі, спрямованій на 
збереження та зміцнення здоров’я, є: 

1. Рівень гігієнічної культури різних верств населення. 
2. Рівень діагностично-оздоровчої і санітарно-освітньої роботи, яка 

здійснюється спеціалістами медичних і немедичних закладів. 
 Рівень науково-методичного забезпечення цієї роботи. 
4. Кадрові ресурси. 
5. Система соціально-економічного стимулювання здорового способу 

життя. 
6. Інфраструктура та індустрія здоров’я. 
7. Рівень добробуту. 
8. Житлові умови. 
9. Умови побуту. 
10. Стан довкілля. 
11. Кількість державних програм щодо збереження та зміцнення 

здоров’я. 
3-й учений. Найбільш повний зв’язок між способом життям та здоров’ям 

відбиває поняття здоровий спосіб життя – тобто, це все в людській 
діяльності, що стосується збереження, зміцнення здоров’я. 

Основним напрямком медичної діяльності є профілактично-оздоровчий. 
Він включає в себе медичні норми формування здорового способу життя, а 
саме: дотримання правил диспансеризації; володіння наданням першої 
медичної допомоги; своєчасне звернення за медичною допомогою. 
Необхідно сформувати у людини почуття відповідальності за власне 
здоров’я. До гігієнічних норм формування здорового способу життя 
належить: руховий режим; контроль маси тіла; відмова від куріння, 
алкоголю, наркотиків; укріплення центральної нервової системи; режим 
харчування; режими праці та відпочинку; дотримання гігієни праці та 
виробничої санітарії; загартування та інше. 

Класний керівник. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
понад 3 млн людей стають жертвами тютюнокуріння. Щодня сотні людей 
умирають від раку легенів, коронарної хвороби серця або інсульту і в 
багатьох випадках причиною смерті є тютюнокуріння. Це зло людства бере 
свій початок у далекому минулому. Про що нам розкаже історик. 

Історик. Хто не знає про доктора Фауста і його одвічного супутника й 
духовного супротивника Мефістофеля? Чудовий твір великого Й. Гете 
«Фауст» вивчається в школі. Проте, можливо, ви не звернули увагу на 
такий маленький цікавий епізод. Після відкриття Америки Фауст у супро-
воді Мефістофеля побував у Новому Світі. Вони виявили там багато 
цікавого, зокрема небачені рослини і поміж них тютюн. Вельми обізнаний, 
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як завжди, Мефістофель заявив: «Корисна травка, не лопух якийсь! Вона 
ощасливить Старий світ. Хто хоч раз закурить, той не покине цієї забавки». 

«Чи не набити вам тютюном люльку, шановний докторе? – Не треба. Це 
забавка для дурнів», - рішуче відповів Фауст. 

Класний керівник. Тютюн твердим кроком рухається світом. Є люди, 
яким це вигідно: тютюнові фабрики мають неабиякий прибуток. Але справа 
не в бізнесі, а в нас – у людях. Що дає людині куріння? Про це нам 
доповідають лікарі-наркологи. 

1-й лікар. Кажуть, що крапля нікотину вбиває   коня.   Чому   ж   людина   
витримує, адже в процесі хронічного  вживання тютюну,   організм  
одержує   не   одну   краплю нікотину?  Це  тому,  що  в  одній  сигареті 
мала доза нікотину (лише в разі викурювання кількох сигарет підряд може 
бути шоковий стан, що призводить до смерті). По-друге, до нікотину 
отрути, організм швидко звикає. Якийсь час людина може не помічати змін 
в організмі, але до 40-45 років ці зміни надто помітні. Одна викурена 
сигарета викликає звуження кровоносних судин на 25-35 хвилин. А це зна-
чить, що мозок не одержує достатню кількість поживних речовин. Тому, 
коли учень на перерві курить, на уроці його мозок не працює. 

2-й лікар. Серед хворих на бронхіт – 75%, а серед хворих туберкульозом 
95% курців. Нікотин діє на центральну нервову систему: з’являється   
головний  біль,   послаблюється   пам’ять, знижується працездатність.  Учні,  
які курять, здебільшого погано вчаться. А ще підлітки курять потай від 
дорослих, поспішають, глибоко затягуючись   тютюновим   димом.   При   
цьому тютюн згорає швидше, і дим більш насичений отруйними 
речовинами, радіоактивним полонієм. При  повільному   згоранні  тютюну   
в  дим   переходить 20% нікотину, а при швидшому – вдвоє більше. 
Тютюнова отрута дуже підступна ще через те, що ЇЇ пагубний вплив на 
організм якийсь час залишається непомітним.  Жінки,  які курять, 
виглядають набагато старшими, шкіра скоріше покривається зморшками, 
голос стає хриплим і грубим. 

Класний керівник. А вчені-статисти про це явище кажуть наступне. 
Статист. Тютюновий дим містить 4000 хімічних сполук, 40 з яких 

викликають рак, а також декілька сот отрут, включаючи нікотин, ціанід, 
миш’як, формальдегід, вуглекислий газ та радіоактивні речовини: полоній, 
свинець, вісмут. Пачка цигарок на день – це біля 500 рентген опромінення 
на рік! Температура запаленої цигарки 700-900 градусів! Легені курця зі 
стажем – чорні. Та, незважаючи на це, мільйони людей курять. 

Класний керівник. Пам’ятайте, в Європі зараз курити не модно. Ось 
послухайте слова Ольги Сумської, заслуженої артистки України: «Куріння 
– це антипод здоров’я, який нівечить красу і робить тебе сірим, непомітним 
у натовпі курців. Не крокуй із ним до передчасної старості. Життя таке 
прекрасне. Розвивай свої таланти. Тільки в цьому насолода, успіх, щастя». 

Олександра Ніколаєнко, «Міс Україна» про куріння говорить наступне: 
«Курити сьогодні не модно – в усьому світі! Давайте краще любити одне 
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одного і думати про майбутнє – своє і наших нащадків. Дайте їм шанс 
вирости здоровими! Не збагачуйте продавців диму!». 

Звичайно, кожен із вас знає, що крім куріння шкідливим для здоров’я є 
вживання алкоголю. Спочатку він знищує печінку,  а згодом і людину 
взагалі. Але незважаючи на це люди п’ють. Слово аналітикам. 

 1-й аналітик. 
Щоб випить, є для цього приводи:  
Хрестини, свято, зустріч, проводи,  
Мороз, відлига, рік Новий,  
Веселий настрій і сумний,  
Розлука, поминки, весілля,  
Одужання і новосілля,  
На службі успіх, новий чин,  
І так пияцтво – без причин.  
2-й аналітик. Як протистояти спокусам, як відмовитися випити за 

здоров’я на дні народження,   за  щастя  —  на весіллі,  за успіх, 
зустрічаючи Новий рік? Треба мати тверді переконання і вміння наполягати 
на своєму. 

Умій сказати «Ні!» і запиши на свій рахунок ще одну велику перемогу в 
боротьбі за власне здоров’я. 

Класний керівник. Я передаю слово соціологу. 
Соціолог.  В Україні спостерігається високий рівень вживання  алкоголю 
підлітками та учнівською молоддю, а також зростання обсягів споживання   
найпоширеніших   для   цього   віку пива, слабоалкогольних та міцних 
напоїв. Але запам’ятайте: 330 мл пива (одна пляшка), 150 мл вина (один 
келих) і 50 мл горілки (одна чарка) містить однакову кількість алкоголю. 

Для смерті людини достатньо дози, якої не витримає серце або не 
знешкодить печінка. 

Класний керівник. В уявленні багатьох підлітків вживання алкоголю є 
ознакою стильного життя, що стимулює бажання йти в ногу з часом. Але 
лікар-психіатр стверджує інше. 

Лікар-психіатр.   Під   час   вживання   алкогольних   напоїв 
спостерігаються   «провали»   в пам’яті, швидке сп’яніння; погіршення 
фахових та навчальних навичок; агресія, втрата самоконтролю, 
неприємності (бійки, сварки, конфлікти). 

Навіть одна з цих ознак підвищує ризик виникнення алкогольної 
залежності. А на явність кількох – пряма дорога до алкоголізму. 
Зупинитися важко! А чи варто було  починати? 

Класний   керівник.   Статистика  говорит: наступне. 
Статист. В Україні 10-15% працездатного населення страждає на 

хронічний  алкоголізм.   Практично  щоденно вживають алкоголь майже 3% 
юнаків і 1° дівчат. Таким особам лікарі діагностують «дитячий або 
підлітковий алкоголізм». 
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Класний керівник. Злочини скоюють дорослі, а страждають діти, які 
часто опиняються на вулиці. Про «дітей вулиці» розповідає начальник 
відділу сім’ї та молоді. 

Працівник відділу сім’ї та молоді. Що ми знаємо про «дітей вулиці»? 
«Діти вулиці» - діти, які законом не визнані як такі, що позбавлені бать-
ківського піклування, батьки яких із певних причин не займаються їхнім 
вихованням; діти, які не спілкуються з власними родинами і живуть у тим-
часових сховищах (покинутих будівлях, підвалах тощо) або не мають 
узагалі постійного притулку. Серед них: 

• менше половини мають обох батьків:  80% 
• рідну матір, 51% - рідного батька; 
• більша половина батьків «дітей вулиці» ведуть асоціальний 

спосіб життя, зловживають алкоголем, наркотиками, мають 
проблеми із законом; 

• кожна п’ята дитина заради отримання грошей іде на крадіжку 
та продає крадене; 

• 50% «дітей вулиці» щодня викурює до однієї пачки сигарет, 
64% вживають спиртні напої. Кожна п’ята дитина вживає 
токсичні речовини; 

• більшість «дітей вулиці» недоїдає, харчуються недоїдками на 
смітниках (22%); 

• кожна третя дитина страждає від насильства в сім’ї; 
• всі«діти вулиці»потребують навчання. 

Класний керівник. Найбільше зло суспільства – наркотики. Однією з 
причин поширення наркоманії є дефіцит знань про наркотики та їхній 
вплив на організм людини. У багатьох, особливо у молоді, неправильне 
уявлення про наркотики. Люди помиляються, вважаючи наркоманію роз 
вагою, що відносить у світ приємних відчуттів. Вони не підозрюють до якої 
життєвої трагедії призводять ці нешкідливі на перший погляд захоплення. 
Про цю небезпеку розкаже лікар-нарколог. 

Лікар-нарколог. Особлива небезпека підстерігає тих, хто вживає 
наркотичні речовини. Наркотична залежність формується дуже швидко, 
уже в 30—40 років наркоман перетворюється на стару розумово відсталу 
людину. Статистика свідчить, що 80% наркоманів - люди до 30 років. Ось 
лист-крик дівчинки-наркоманки. 

«Мені 15 років. Із 13 років я вживаю наркотики. Так, я наркоманка! І це 
страшно. Я боюсь сама себе, я боюсь померти, але нічого не можу подіяти з 
собою. Я насилу висиджую 6 уроків, біжу додому, щоб прийняти дозу. Із-за 
цього я втратила все: хлопця, подруг, з якими я дружила колись. Допо-
можіть мені, я хочу жити!». 

Класний керівник. Пам’ятайте, що наркотики ведуть не тільки до 
лікарняного ліжка, але й до відповідальності перед законом. А зараз 
передаємо слово правоохоронним органам. 
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Правоохоронець. Із метою недопущення розповсюдження наркотичних 
препаратів, незаконних посівів та вирощування наркотичної сировини, 
правоохоронці проводять оперативно-профілактичні операції. 
Однак, якщо суспільство не усвідомить біди, і не створить атмосферу 
загального осуду до вживання наркотиків, то наркоманію не перемогти. 

Гра в життя і смерть починається легко та весело з друзями й подругами. 
А з глухого кута доводиться вибиратися поодинці. Мало у кого на це 
вистачає сил. Жити або не жити? Ось в чому постає питання. Подумаймо… 

Класний керівник. Непереборна тяга наркотиків призводить до того, що 
людина втрачає пильність і вводить наркотик шприцом, який найчастіше - 
один на всіх. Хворий може заразити всю групу. ВІЛ-інфекція передається і 
через статеві стосунки. 

А зараз слово журналістам, які зачитають статті зі своїх журналів та 
газет. 

1-й журналіст. Я зачитаю уривок із статті «Життя у твоїх руках». 
«Ти тільки на порозі дорослого життя. Так багато треба встигнути 

зробити, стільки побачити і пізнати. Але насамперед, треба навчитися пра-
вильно приймати рішення, важливі для тебе. І першим серед таких рішень 
має стати «Ні – тютюнокурінню!», «Ні – наркотикам!», «Ні – алкоголю!», - 
раз і назавжди. 

Пам’ятай! 
Майбутнє наше — то лише наша справа, 
Лише наших рук, і совісті, й ума. 
Кивать на когось — ми не маємо права, 
Та і кивать на кого нам нема. 
Тож треба взять собі до тями: 
Здоров’я, краса і достаток — 
Усе залежить од нас із вами! 
Усе: і зокрема, і взагалі! 
Життя іде… Такий закон природи. 
Міняється усе, усе тече, 
На вищий свій щабель не страшно сходить, 
І ми цей факт вітає гаряче!». 

2-й журналіст. Я написав статтю «Життя – це шанс, спіймай його», 
пропоную уривок. 

«На жаль, куріння, алкоголізм, наркоманія, СНІД стали складовою життя 
суспільства і що найгірше – молоді. 

Зрозуміло, кожен у реальних життєвих ситуаціях знаходить відповіді і 
приймає рішення самостійно. Важливо зупинитися в потрібний момент і 
задуматися над тим, чи варто розмінювати своє здоров’я на цигарку, 
пляшку, шприц, лікарняне ліжко. 

Пам’ятайте слова Матері Терези: 
Життя — це шанс, злови його. 
Життя — це краса, милуйся нею. 
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Життя — це радість, насолоджуйся нею. 
Життя — це виклик, прийми його. 
Життя — це цінність, цінуй його. 
Життя — це скарб, бережи його. 
Життя — це любов, тішся нею. 
Життя — це таємниця, відкривай Ті. 
Життя — це обіцянка, виконуй її. 
Життя — це смуток, відчуй його. 
Життя — гімн, заспівай його. 
Життя — це боротьба, почни її. 
Життя — це трагедія, зрозумій її. 
Життя — це щастя, заслужи його». 
(Перегляд відеофільму «Модно бути здоровим!» ). 

 
 

Шкідливі звички — шлях у безодню 
 
Мета. Формувати вміння і навички учнів щодо власної безпеки, 

формувати в них розуміння відповідальності за власні необдумані вчинки 
та їхні наслідки. 

Обладнання. Усний журнал (4 сторінки), виставка учнівських плакатів 
про шкідливі звички. 

Бібліотекар. Без здоров’я немає щастя. Іноді учні наче навмисно все 
роблять для того, щоб загубити своє здоров’я. Вони набувають поганих 
звичок, які негативно впливають на них і яких потім не можуть позбутися, 
але про це не думають, а поки що хизуються перед друзями. Та тільки чим? 
Не дуже приємно і навіть шкода дивитися на таких дітей, знаючи, що через 
деякий час вони почнуть хворіти і втрачатимуть своє здоров’я. Бо негативні 
звички згубно діють на людей. 

- Які ви знаєте погані звички, що їх люди самі на 
бувають? (Куріння, вживання алкоголю, наркотиків) 

- А що таке звичка? (Звичка – це форма поведінки  людей, що виникає 
під час навчання і багаторазового повторення у різних життєвих 
ситуаціях ) 

- Які можуть бути звички? (Корисні і шкідливі) 
- Які звички є корисними? (Режим дня. Він сприяє зміцненню 

здоров’я, підвищенню працездатності і, врешті, довголіттю) 
Шкідливі звички, навпаки, дезорганізовують людину, послаблюють її 

волю, знижують працездатність, порушують здоров’я і скорочують три-
валість життя. 

Шкідливі звички, які негативно впливають на стан здоров’я людини, 
такі: куріння, алкоголізм, наркоманія. 
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1-ша сторінка. Куріння 
1-й учень. Є така казка. У далекому минулому, коли тютюн тільки 

завезли у Вірменію, біля підніжжя Арарату жив добрий і дуже мудрий 
старий. Він відразу ж не злюбив це зілля і намагався переконати людей не 
вживати його. 

Одного разу він побачив, як купці розклали свій отруйний товар. Вони 
кричали: 

- Божественне листя! Божественне листя! У ньому засіб від усіх хвороб! 
Навколо них зібралося багато народу. Підійшов і старий: 
- Це «божественне листя» приносить людям користь: у будинок курця 

не зайде лиходій, його не вкусить собака, він ніколи не постаріє. 
Купці з подивом подивилися на старого: 
- Ти правий, мудрий діду, - сказали вони. – Але звідкіля ти знаєш про 

такі чудові властивості божественного листя? 
Старий усміхнувся і пояснив: 
- Лиходій не зайде у будинок курця тому, що хто віддає багато грошей 

за тютюн, стає бідним, у нього нічого красти. Крім того, від куріння він 
буде кашляти всю ніч, а злодій не заходить у будинок людини, що не спить. 
Через кілька років куріння людина ослабне, в неї почнуть боліти ноги, вона 
ходитиме з паличкою. А який же собака вкусить людину із ціпком у руці? І, 
нарешті, курець ніколи не по старіє, тому що помре замолоду. 

Відійшли люди від купців. Якби всі прислухалися в наш час до порад 
мудрого старого! 

2-й учень. Люди, котрі курять, перш за все невпевнені у собі, не вміють 
протистояти тиску навколишніх. Підлітки починають курити саме для того, 
щоб відчути себе дорослими, самостійними людьми, справжніми 
«суперменами». Як правило, це такі хлопці і дівчата, що мають проблеми у 
спілкуванні або в навчанні. 

3-й учень. Основною дійовою складовою тютюну є нікотин. Нікотин – 
це надзвичайно сильна отрута, що діє переважно на нервову систему, 
травлення, в також на дихальну і серцево-судинну систему. 

Навіть одна сигарета шкідлива для всього живого. Отже, смерть від 
нікотину може настати, якщо підліток одночасно викурить півпачки 
сигарет, а для дорослої людини смертельна доза – пачка сигарет. Проте 
випадки смерті від викурювання навіть 2-3 сигарет відомі: настає зупинка 
роботи серця й органів дихання. 

4-й учень. Палаюча цигарка – це унікальна «хімічна фабрика», на якій 
виробляється понад 4 тисячі хімічних сполук, що завдають шкоди 
здоров’ю. 

Особливо негативно впливає куріння на організм жінки. Потерпає 
зовнішність – волосся стає ламким, неприємно пахне, зуби вкриваються 
темним нальотом, шкіра стає блідою. Але найголовніше, куріння згубно 
впливає на репродуктивну функцію жінки і майбутнє потомство. 
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Згубно воно впливає і на організм підлітка. У школярів, які курять 
тютюн, спостерігається задишка, відділення мокроти, вони важко 
переносять навіть легкі фізичні навантаження. 

5-й учень. Тютюновий дим шкідливий і для людей, що перебувають 
поруч із курцем, особливо для дітей. Часточки диму осідають в бронхах, 
легенях, подразнюють слизові оболонки очей, ротової і носової порожнин, 
викликаючи їх запалення. 

У чому виявляється нікотинове отруєння? Це слизотеча, нудота, 
збліднення шкіри, слабкість, запаморочення, сонливість. Сюди варто 
додати почуття страху, головні болі, шум у вухах, прискорення пульсу. 

Бібліотекар. У світі від куріння щорічно гине 2,5 млн осіб. За прогнозом 
спеціалістів, до 2050 року ця цифра сягне 12 млн. У середньому кожна си-
гарета зменшує життя регулярного курця на 5,5 хвилини, а значить, всього 
на 8,3 року. Людина, яка щоденно викурює пачку сигарет, за рік поглинає 
700-800 г тютюнового дьогтю, що призводить до захворювання на рак. До 
речі, перший власник фірми «Мальборо» помер від раку легень. 

2-га сторінка. Пияцтво — то зло! 
Бібліотекар. Алкоголь, як і нікотин, є наркотиком. Це означає, що 

людина, вживаючи ці речовини, поступово звикає до них настільки, що стає 
хімічно залежною. 

Людина вживає алкоголь, якщо вона нездатна знаходити розумні виходи 
з неприємних життєвих ситуацій, погано ставиться до людей і до самої 
себе, не вміє регулювати свою поведінку. 

6-й учень. Вино було винайдено людством раніше, ніж спирт. Розкопки 
археологів свідчать про те, що його виробляли ще в Стародавньому Єгипті, 
Стародавній Греції. У Спарті один із засобів виховання молодих спартанців 
був такий: юнаків саджали за стіл разом із молодими рабами й починали 
споювати рабів, щоб спартанці отримали наочний урок, який вигляд і 
поведінку має п’яна людина. 

7-й учень. Перші згадки про боротьбу з пияцтвом належать до 
царювання Петра І, який заснував спеціальну медаль «За пияцтво». Вона 
мала форму восьмикутної зірки завбільшки з тацю, була відлита з чавуну і 
важила 5 кг. За допомогою ланцюга медаль прикріплювали до роз’ємного 
обруча, який одягали на шию п’яниці незалежно від звання і соціального 
стану. «Удостоєний» цієї «нагороди» мав протягом тижня носити медаль на 
шиї. 

8-й учень. В Україні народ здавна зневажав п’яниць, розповідав про них 
смішні історії. По базарах водили ведмедя, який показував, як «п’яний чо-
ловік іде додому». Вершиною національного фізичного виховання, 
самовдосконалення тіла й духу була епоха Запорозької Січі. Тут 
загартовування у повсякденному житті і військових вправах відбувалося в 
постійних іграх, забавах, змаганнях. 

9-й учень. Алкоголь (етиловий спирт) впливає негативно на мозок, 
судини, серце, печінку та інші органи й системи організму, порушується 
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координація рухів, погіршується мовлення. На другій стадії алкоголізму 
виникають галюцинації, змінюється зовнішність, відбувається деградація 
особистості. А пізніше людина помирає від першої-ліпшої інфекції. 

Бібліотекар. Якщо людина в стані алкогольного сп’яніння вчинить 
правопорушення, то це є обтяжливою обставиною – збільшує термін 
позбавлення волі. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від алкоголізму 
щорічно вмирає близько 5 млн осіб – це більше, ніж вмирає від такої страш-
ної хвороби, як рак. 

3-я сторінка. Наркоманія 
Бібліотекар. Знайомство з наркотиками починається найчастіше із 

звичайного куріння тютюну. Наркоман не лише збільшує дозу наркотичної 
речовини, а й міняє її на іншу, сильнішої дії: тютюн –конопля – мак – 
ефедрин. 

10-й учень. Потяг до наркотику може сформуватися уже після разового 
прийому наркотичної речовини, що викликає природну реакцію організму – 
нудоту, блювання, свербіння, відчуття жару й запаморочення, болі в 
кістках, суглобах, сон майже відсутній. Іноді перший прийом наркотиків 
стає останнім – людина помирає, бо неможливо точно розрахувати 
індивідуальну дозу. 

Бібліотекар. Лікування наркозалежності – процес дуже складний і 
тривалий. 

В Україні передбачено відповідальність за ст. 229 Кримінального 
кодексу за збут, зберігання, крадіжку та виготовлення наркотичних речовин 
позбавленням волі на 10 років. 

4-а сторінка. Ми – за здоровий спосіб життя 
Бібліотекар. Здоров’я – найбільше багатство. Правильно говорить 

народна мудрість: «Бережи одяг, доки новий, а здоров’я – доки молодий». 
Бо поки ти молодий і в тебе здорове тіло, цей дар природи треба берегти. А 
втратити все легко, тільки повернути іноді важко, а то й неможливо. 
Кажуть люди: «Є каяття, та нема вороття». 

Всі  люди   хочуть   бути   здоровими.   Пам’ятайте, діти, що рости 
здоровими і сильними вам допоможуть уроки фізкультури, ігри на свіжому 
повітрі, а найбільше – здоровий спосіб життя. 
 

На гачку у нікотину 
Мета. Розповісти учням про вплив нікотину на дитячий організм та 

наслідки згубних звичок; виробляти в учнів навички здорового способу 
життя. 

                  План 
1. Що таке «ризик-фактор»? 
2. Шкідливість куріння для дітей. 
3. Історія виникнення куріння. 
4. Чому починає палити шкільна молодь? 
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Хід бесіди 
 Близько 10-15 років тому у медицині з’явився новий термін - «фактор 

ризику» або «ризик-фактор». Він означає, що у розвитку тих чи 
інших захворювань велику роль відіграють уразливі фактори 
навколишнього середовища: малорухливий спосіб життя, нераціональне 
харчування, стресове навантаження… 

Куріння, вживання алкоголю, наркоманія, окрім безпосереднього 
шкідливого впливу, стають універсальними ризик-факторами, здатними 
викликати сотні різноманітних хвороб. 

Куріння тютюну – одна з найшкідливіших звичок, небезпечних не лише 
для самих курців, але й для присутніх. 

Дедалі частіше жертвами тютюнового агресора стають молоді люди, 
учнівська молодь, а також жінки дітородного віку. 

Майбутні матері, які курять, не лише занапащають своє здоров’я, але й 
народжують неповноцінне потомство, тому що тютюнова отрута уражує 
його генетичний апарат, затримує фізичний і психічний розвиток. 

Куріння забирає здоров’я тисячі людей. Тютюн –причина 95% випадків 
захворювань на рак легенів. Ті, хто багато курить, хворіють на рак легенів у 
15-30 разів частіше, ніж некурці. Курці у 15 разів частіше хворіють на 
стенокардію (захворювання серця) і в 10 разів частіше – на виразку шлунка. 

З’явився навіть новий термін - «хвороби, пов’язані з курінням». Усі 
курці хворіють на хронічний запальний процес у бронхах (хронічний 
бронхіт курця – офіційний діагноз терапевта). На певному етапі 
систематичне куріння можна розглядати вже не як звичку, а як хворобу. 

Абстинентний синдром – хворобливі явища при припиненні куріння – 
призводить у подальшому до таких захворювань як бронхіт, пневмосклероз, 
злоякісні пухлини… 

У дитини, яка дихає тютюновим димом, порушується обмін речовин, 
насамперед – засвоєння цукру,   необхідного   для   живлення   тканин   
організму,  який розвивається.  Це проявляється у І швидкій втомі, 
млявості. 

Дим затримує дуже корисні для дитини ультрафіолетові промені. 
Перебування дитини в накуреній кімнаті нерідко є причиною головного 
болю, поганого апетиту, роздратованості, відставання у фізичному 
розвитку. 

У   декількох   взятих   під   контроль   школах найбільша кількість 
невстигаючих учнів виявилась у тих класах, де багато школярів курять. 

 Тютюн як представник дикої флори був відомий у стародавні часи і в 
Європі, і в Азії, і в Африці. Листя його спалювали на вогнищі і дим 
одурманююче діяв на людей. 

Поширення тютюну серед народів світу пов’язують з іменем Колумба, 
який разом із членами команди вперше побачив аборигенів, котрі курили 
або жували тютюн. 
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У другій половині XVI ст. насіння тютюну завезли в Європу, а на 
початку XVII століття тютюн одержав «прописку» на родючих землях 
України. Тютюн почали вважати ефективним лікувальним засобом, проте 
досить швидко виявилося, що він, особливо його дим ускладнює 
захворювання переважно легеневі. Пізніше переконалися, що тютюн 
негативно впливає на перебіг вагітності. 

 Одна з причин куріння серед молоді – цікавість. За даними 
соціологічних опитувань,курити з цікавості почали до 25% учнівської 
молоді. Друга причина – наслідування дорослих. Уродинах курців кількість 
дітей, що прилучились до сигарети, становить понад 70%. У поширенні 
цієї звички певну роль відіграє і своєрідна «спокуса» курцями, у ролі яких 
виступають «друзі» - старші за віком учні. У школах курці вважають 
некурців боягузами, несамостійними. 

Підсвідомо спрацьовує бажання здаватися дорослим, самостійним. 
Основна причина поширення куріння серед дівчат – мода, хочуть звернути 
на себе увагу. Більшість школярів знає, що куріння шкідливе, проте 
наслідки куріння здаються їм досить віддаленими і невідчутними у їх 
повсякденному житті. Це трапляється переважно у віці до 17 років. 

Отже, почати курити легше, ніж покинути. Французький філософ 
Ларошфуко казав: «Мудра людина розуміє, що краще заборонити собі 
захоплення, ніж потім із ним боротися». Тож краще не починати! Бережіть 
своє здоров’я та здоров’я інших! 

 
 

Цей день без куріння 
 

Мета. Показати негативний вплив 
куріння на стан здоров’я підлітків; 
формувати активну життєву позицію 
учнів, допомагати підліткам зробити 
правильний вибір відносно тютюно-
куріння. 

Перший етап – цілеспрямування 
(постановка цілей і задач). 

Вчитель. На засіданні екологічного 
клубу ви внесли пропозицію до кафедри 
природничих наук про проведення у 
третій четвер листопада акції «День без 
куріння». Кожний має право на вибір 
власної життєвої позиції, поведінки, 
способів самореалізації у різних сферах 
життєдіяльності.  
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Чи доводилося вам коли-небудь самостійно робити вибір? (Наприклад, 
що сьогодні одягнути; що вибрати з меню в їдальні).  

Яким був цей вибір? 
А чи доводилося вам робити вибір – курити чи не курити? 
Для того щоб зробити правильний вибір, необхідно багато знати про 

предмет вибору, а саме: знати про негативні наслідки тютюнокуріння; 
усвідомлювати, хто ви є, ким хочете бути в житті; що необхідно зробити 
для того, щоб досягти поставленої мети. Тільки тоді можна зробити 
правильний вибір відносно доцільності чи недоцільності куріння. 

(Вчитель підводить дітей до постановки цілей і задач акції). 
Мета формулюється разом із дітьми: розглянути вплив куріння на стан 

здоров’я людини; зробити власний вибір відносно тютюнокуріння. 
Другий етап – колективне проектування проведення акції. 
Колективне планування здійснювалось заздалегідь шляхом вибору 

варіантів проведення виховного заходу, а також вибору питань, що є 
найактуальнішими для обговорення: Чому людина курить? Чим шкідливе 
куріння? Екскурс в історію. Експеримент із відмови від куріння на один 
день. 

У процесі проектування учнями було висунуто такі пропозиції: 
• залучити до участі в заході всіх учнів школи, а також їхніх друзів, 

педагогів, технічний персонал, батьків; 
• провести шкільний конкурс плакатів «Антиреклама куріння»; 
• підготувати усний журнал «Хочеш довше жити –кидай курити»; 
• підготувати і випустити інформаційний бюлетень. 

Третій етап – організація заходу. 
Здійснювався шляхом підготовки питань і матеріалів для обговорення, 

проведення конкурсу плакатів. 
Четвертий етап – етап безпосереднього проведення заходу. 
Виступи екологічних кур’єрів, обговорення результатів конкурсу 

плакатів, проведення експерименту. 
Вчитель. Сьогодні ми проведемо нелегку розмову про підступного 

ворога – тютюн. Ви, напевне, чули про шкідливість куріння. Я добре ро-
зумію, що ви самі хочете навчитися критично ставитися до людських слів і 
справ. Звідси й прагнення на власному досвіді перевірити правильність 
твердження про шкідливість куріння. Найчастіше буває так, що людина, 
одного разу затягнувшись сигаретним димом, назавжди залишається її 
рабом. Недаремно тютюн здавна називали викрадачем розуму і здоров’я. 
Але хто в юності над цим замислюється? А варто. 

Наш усний журнал якраз і застерігає від того, що тютюн заважає стати 
повноцінною людиною. 

Перша сторінка – історична 
(На дошці вивішена карта). 
1-й учень. Тютюн родом із Америки. Історія долучення європейців до 

куріння розпочалася так. 12 жовтня 1492 року матрос Родріго Тріана з ко-
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рабля «Пінта» славнозвісної флотилії Христофора Колумба вигукнув: 
«Попереду – земля!». Серед подарунків, що піднесли острів’яни Колумбові, 
було сушене листя рослини «петум». Це розгорнуте листя вони курили. 

У пошуках золота Колумб поплив далі на південь і 28 жовтня 1492 року 
зійшов на берег Куби. Мешканці зустрічали прибулих із травою для 
куріння, яку вони називали «сигаро». 

Після другого плавання Христофора Колумба (1493-1496 pp.) насіння 
тютюну завезли до Іспанії. Потім воно потрапило до сусідніх європейських 
країн, і в період великих відкриттів морськими та караванними шляхами 
його доставили практично в усі куточки земної півкулі. 

Швидкому поширенню тютюну сприяла його дивовижна властивість – 
виробляти потяг до куріння, який дуже важко перебороти. Тепер ми знаємо 
про наркотичну дію нікотину, але за тих далеких часів цій рослині 
приписували незвичайні якості. Наприклад, вважалося, що тютюн цілющий, 
його дим відганяє хвороби, злих духів тощо. Це зілля вважали 
стимулюючим і заспокійливим засобом, його листя використовували як 
лікувальну речовину. 

У середині 30-х років XVIII століття славетний шведський 
природознавець Карл Лінней, класифікуючи тваринний і рослинний світ, 
дав тютюнові родову назву «нікотіана» - на честь Жана Ніко, який першим 
у Європі почав культивувати тютюн. 

Не можна сказати, що тютюн скрізь проникав без перешкод. Із 
релігійних (і економічних!) мотивів у ряді країн, наприклад, в Італії, його 
оголосили «добавкою диявола». Римські папи навіть пропонували 
відлучити від церкви тих, хто нюхав або курив тютюн. Відомо, що потом-
ство п’ятьох ченців, що спіймалися на курінні, замурували живцем у 
монастирській стіні. В Англії за указом Єлизавети І (1585 р.) курців 
прирівнювали до злодіїв і водили вулицями з мотузкою на шиї. Проте 
Уолтер Ролі, фаворит королеви Єлизавети, популяризував куріння тютюну. 
Після смерті Єлизавети правління перейшло до Якова Стюарта, який 
стратив Ролі з політичних мотивів, хоча, за переказами, його покарали саме 
за куріння. 

Яків І оголосив куріння шкідливим, неблагочестивим і непідходящим 
для цивілізованої людини заняттям. Свою знамениту працю «Про 
шкідливість тютюну», опубліковану в 1604 році, Яків І закінчив словами: 
«…звичка, на яку гидко дивитись, нестерпна для нюху, шкідлива для мозку, 
небезпечна для легенів…». Це була перша популярна книжка про 
шкідливість куріння. 

У Росії за царювання Михайла Федоровича вперше звинувачених у 
курінні карали 60 ударами палиць по ступнях, якщо вдруге – відрізували 
носа або вуха. Після спустошливої пожежі в Москві 1634 року, причиною 
якої було куріння тютюну, його заборонили під страхом смертної кари. За 
Олексія Михайловича, сина Михайла Федоровича, в спеціальному 
«Уложенні» від 1649 року було «велено всіх, у кого знайдуть богопротивне 
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зілля, брати на тортури і бити «на козлі» батогом доти, доки не зізнаються, 
звідки взяли зілля». Приватних торговців тютюном цар велів «шмагати, 
засилати у далекі міста». 

У Росії торгівля тютюном і куріння дістали дозвіл у 1697 році за 
царювання Петра І, який сам став запеклим курцем, побувавши в Голандії. 
Більше того, він усіляко схиляв до куріння своїх придворних і дозволив 
вільно ввозити тютюн з-за кордону, наклавши, на нього високе мито. 

Друга сторінка — хімічна 
2-й учень. Під час куріння відбувається і так звана суха перегонка: 

повітря, проходячи крізь шар тліючого тютюну, нагрівається до високої 
температури і виносить із нього різні речовини, які разом із димом 
надходять до легень. Із продуктів сухої перегонки тютюну найбільшого 
значення мають аміак, оксид вуглецю (II) та канцерогенні вуглеводні (від 
лат. «cansery» - рак, які сприяють виникненню злоякісних пухлин). Є в 
тютюновому димі й радіоактивний полоній (його відкрили 1898 року П’єр 
Кюрі і Марія Склодовська) у вигляді ізотопу з атомним числом 210 і 
періодом розпаду понад 138 діб. За даними фармакології, під час 
викурювання однієї пачки сигарет середньої міцності загальною масою 
тютюну 20 г, утворюється 0,012 г синильної кислоти, приблизно стільки ж 
сірководню, 0,22 г піридинових основ, 0,18 г нікотину, 0,64 г (0,834 л) 
аміаку, 0,92 (0,738 л) оксиду вуглецю (II) і не менше ніж 1 г концентрату з 
рідких і твердих продуктів горіння та сухої перегонки тютюну, які на-
зивають тютюновим дьогтем. У тютюновому дьогті міститься близько сотні 
хімічних речовин, зокрема бензопірен, бензантрацен, радіоактивний ізотоп 
калію, миш’як та ряд ароматичних піліциклічних вуглеводнів – 
канцерогенів. Дехто з курців переконаний, що сигаретні фільтри, очи-
щаючи дим від часток, роблять його нешкідливим. На жаль, це не так. 
Застосовувані вбирачі, поки що не досягають бажаної мети. Найчастіше 
вживані фільтри виготовлені із спеціально оброблених сортів паперу, 
затримують не більше 20 речовин, що містяться в димі. 

 
Сторінка третя — економічна 

3-й учень. Масове куріння сприяє виникненню, розвиткові й 
ускладненню перебігу ряду захворювань майже в 1/3 населення Землі і 
зменшує середню тривалість людського життя. Підраховано, що населення 
земної кулі щороку викурює 12 мільйонів цигарок і сигарет. Після 
викурювання сигар та цигарок лишаються гільзи і фільтри, а також частина 
недокуреного тютюну. Загальна маса недокурків, кинутих де попало, 
досягає 2 520 000 тонн. Курці щороку викурюють в атмосферу 720 т 
синильної кислоти, 384 000 т аміаку, 108 000 т нікотину, понад 550 000 т 
чадного газу та інших складових частин тютюнового диму. 

Курці негативно впливають на сімейний бюджет. 
Приблизна сума грошей, яку людина витрачає на цигарки 
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 1 день Тиждень Місяць Рік 

1 цигарка 0,25 1,75 7,00 84,00 

10 цигарок 2,50 17,50 70,00 840,00 

1 пачка 5,00 35,00 140,00 1680,00 

2 пачки 10,00 70,00 280,00 3360,00 

4-й учень. 31 травня – Всесвітній день без тютюну. Кожна освічена 
людина знає, що куріння викликає багато хвороб, зокрема, рак, який, го-
ловним чином, вражає сечовий міхур, нирки, легені, печінку, зуби, язик. 
Медики всього світу стривожені поширенням раку легенів, особливо серед 
молоді, в першу чергу, дівчат. 

ВООЗ, захищаючи здоров’я людей, проголосив 31 травня Всесвітнім 
днем без тютюну. 

5-й учень. 15 листопада – Міжнародний день некуріння (під егідою 
міжнародних громадських організацій та спілки боротьби проти раку). На-
родна мудрість каже: «Щоб не кидати курити –не починайте!». Медичні 
працівники, громадськість глибоко стурбовані станом куріння серед дітей 
та молоді. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я понад 3 млн 
людей стають жертвами куріння. Щодня сотні людей умирають від раку 
легенів, коронарної хвороби серця або інсульту. І в багатьох випадках 
причиною смерті є куріння. Кожна викурена сигарета коштує курцю 15 
хвилин життя! 

    
 Сторінка четверта – нам про нас 
6-й учень. Чому людина починає 

курити? Однією з причин є цікавість. За 
даними соціологічних опитувань, курити 
заради цікавості починають 25%. Друга 
причина – наслідування дорослим. У сім’ях, 
де не курять, курцями стають не більше 25% 
дітей, у сім’ях, де курять – більше 50%. 

У розповсюдженні цієї шкідливої звички 
має місце змушення дітей до куріння з боку 
курців. У школі ті, що курять, вважають тих, 
що не курять, боягузами, «маминими 
синочками», які без догляду батьків є 
несамостійними. Бажання позбутися такої думки товаришів, стати на один 
рівень із курцями досягається за допомогою першої викуреної сигарети. І 
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це, як правило, повторюється. Бажання покурити, вдихнути тютюнового 
диму та затягнутися приходить непомітно, але шкода, що це бажання стає з 
часом все більш сильнішим. 

У розповсюдженні куріння серед дівчат велику роль відіграє мода. На 
запитання, чому дівчата стали курити, 60% відповіли, що це «красиво, 
модно», «курять, тому що хочуть подобатися», «хочу привернути до себе 
увагу». Найчастіше курити дівчата починають у компаніях. Дівчата, що 
курять, привертають увагу хлопців, думають, що «краще виглядають», 
«виглядають самостійнішими», не бажають відставати від моди і стають її 
«рабами». 

Отже, якщо причинами початку куріння у юнаків є прагнення 
наслідувати дорослих, бути самостійними, проявляти силу, мужність, то у 
дівчат куріння часто пов’язане із фліртуванням, прагненням до 
оригінальності, бажанням подобатися хлопцям. 

Є ще один факт, що обумовлює звичку до куріння. Причина такої звички 
– у характері специфічної дії нікотину на організм людини. Суть його по 
лягає в тому, що складові частини тютюнового диму всмоктуються у кров і 
розподіляючись в організмі. Через 2-3 хвилини після вдихання диму ніко-
тин проникає всередину клітин головного мозку і не надовго підвищує їх 
активність. Короткочасне розширення судин мозку і рефлекторна дія аміаку 
на нервові закінчення дихальних шляхів, що відбувається з підвищеною 
активністю, суб’єктивно сприймається курцем як освіжаючий приплив сил 
або своєрідне відчуття заспокоєння. Однак через деякий час почуття 
припливу енергії та піднесеності зникає. 

Юнаки і дівчата! Мандруючи сторінками нашого журналу, ви 
дізналися про шкоду, якої зазнає організм від уживання тютюну. А тепер 
ще раз усе добре обміркуйте. 

Подумайте про те, що чекає на вас попереду, якщо ви будете курити. Бо 
тепер уже стало очевидно, що куріння завдає величезної шкоди не тільки 
курцеві, але й усім оточуючим. Тому курити забороняють у громадських 
місцях. У перспективі куріння вважатиметься вершиною безкультур’я. 

Якщо ж ви все зважили, усе зрозуміли, то зробіть ще одне зусилля й 
вирішіть, що ніколи не торкнетеся сигарети! 

Пам’ятайте: здоров’я – це справжня радість! 
Життя і щастя несумісні з тютюном! Курити чи 
не курити? Зроби сам свій вибір! 
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Палити – здоров’ю шкодити 
 
      Цілі: 
• дати чітке уявлення про те, що паління згубно впливає на здоров’я 

людини, призводить до порушень її психіки, зниження 
працездатності; 

• виховувати негативне ставлення до нікотину; 
• сприяти тому, щоб діти усвідомили, що тютюнокуріння – це загроза 

для здоров’я людини, здоров’я нації. 
Обладнання: дитячі малюнки й плакати, виставка книжок «Радимо 

прочитати», діапроектор, діапозитиви з даної тематики, фотокартки 
природжених каліцтв, програвач; (записи пісень у виконанні А. Пугачової 
«Брось сигарету», плакати з висловлюваннями про згубність паління: 
«Палити – здоров’ю шкодити» (народна мудрість); «Щоб кинути палити, 
не починай!» (народна мудрість); «Цигарка – це бікфордів шнур, на одному 
кінці якого вогник, а на іншому – дурень» (Бернард Шоу). 

Ведучий. Тютюнова хмара накрила Україну. Наша держава вважається 
однією з найбільш «прокурених» у світі. Турбує не лише збільшення 
кількості курців. Зараз різко змінилося психологічне та соціальне тло, на 
якому формується ставлення до паління. Зараз усе намагаються 
перефарбувати в рожевий колір. З рекламних щитів, екранів телевізорів, 
сторінок газет і журналів людей намагаються запевнити в тому, що цигарка 
в зубах – незамінний атрибут успішної людини, символ сили, обов’язкова 
запорука дружнього ставлення. Саме молодь більш за все й піддається 
впливові подібної реклами. Тому зрозуміло, чому тютюнова індустрія 
витрачає на рекламу близько $2 млрд. щорічно. Ситуація з палінням в 
Україні склалася настільки критична, що багато хто серйозно задумався над 
тим, що буде з нами надалі. 

У жовтні 2007 року людство відзначило сумний ювілей – 515 років 
свого прилучення до паління. Паління – це справжня наркоманія, тим більш 
небезпечна тому, що багато хто не сприймає її всерйоз. Паління та школяр 
– несумісні. Шкільні роки – це роки фізичного та розумового зростання. 
Організм потребує багато сил, щоб справитися з усіма навантаженнями, а 
нікотинова залежність – це потужне гальмо в цій справі. Сьогодні ви в 
цьому переконаєтесь, відвідавши суд над Нікотиновою Цигаркою 
Тютюнівною. Отже, ми починаємо. 

Секретар. Встати! Суд іде! 
(Входить суддя.) 
Суддя. Прошу сідати. Ввести обвинувачувану! Слухається справа зі 

звинувачення Нікотинової Цигарки Тютюнівни. Громадянка Нікотинова 
звинувачується у великій соціальній шкоді – погіршенні екологічного стану 
та згубному впливові на здоров’я людей. 
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Гр. Нікотинова. У чому, власне, справа, чого мене сюди викликали? 
Що за утиснення особистості? Та мене ж усі так люблять! Та без мене деякі 
люди й прожити не можуть! Одним я допомагаю при головному та зубному 
болі, іншим – думати та робити найважливіші відкриття! Третім я знімаю 
сильні стреси та заспокоюю їх. Говорять, що я пошкоджую голос! Ха! Алла 
Пугачева й та курить! А як вона співає! Заслухаєшся! І закуриш! І ви ще 
можете мене в чомусь звинувачувати! Та навіть серед медиків дуже багато 
курців! Але ж вони стверджують, що паління шкідливе! Навіть 
Міністерство охорони здоров’я попереджає… Та це ж я, і тільки я їм нерви 
заспокоюю! Кажуть, що краплина нікотину вбиває коня! Та покажіть мені 
того коня, який палить! Того коня, який би здох від цієї кількості нікотину! 

Суддя. Слово надається свідку – громадянці Історії. Чи знаєте ви про 
відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 

Гр. Історія. Так, знаю! 
Суддя (тримає в руках підручник з анатомії). Кляніться на цій книзі, що 

говоритимете правду, лише правду й нічого, крім правди. 
Гр. Історія. Клянуся! 
Паління тютюну з’явилося у сиву давнину. Під час розкопок м. Парнака 

на Кіпрі археологи знайшли люльку для паління, вік якої – 3000 років! 
Про паління тютюну згадується також у давніх китайських джерелах, в 

яких знайдено зображення трубок для паління. 
У V ст. до н. є. грецький вчений Геродот – батько історії – писав, що 

скіфи та жителі Африки вдихали дим палаючих трав. 
Палили також індіанці в Америці. Вони використовували для паління 

листя дикоростучого тютюну. З цього листя індіанці спочатку скручували 
сигари, обгортаючи їх листям кукурудзи, а згодом стали користуватися 
люльками для паління. 

Поширення тютюну в Європі пов’язане з ім’ям Христофора Колумба. У 
жовтні 1492 року видатний мореплавець відкрив не лише Америку, але й 
тютюн. Супутники Колумба звернули увагу на те, що тубільці туго 
скручують сухе листя якоїсь рослини, підпалюють його та вдихають дим, 
який при цьому утворюється. Такі скрутки листя тубільці називали 
«табако» або «сигаро» та від щирого серця пропонували їх гостям на знак 
поваги. 

Спочатку паління лише дивувало першовідкривачів, але згодом матроси 
самі навчилися палити. Матроси, солдати, колоністи, торговці, які відвіду-
вали Америку, стали першими курцями тютюну. В Іспанії з’явилися перші 
в Європі плантації тютюну. 

Тютюн спочатку використовували як декоративну рослину. Пізніше 
поширилася думка про його незвичайні лікувальні властивості. Відомий 
такий історичний факт. Королева Катерина Медичі страждала на головні 
болі. Французький посол у Португалії Жан Ніко підніс їй у подарунок листя 
та насіння тютюну. Королева почувалася краще, коли нюхала його. Цим 
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самим Ніко здобув славу. З його ім’ям пов’язана ботанічна назва тютюну – 
Nikotina rostica. 

За допомогою паління намагалися лікувати зубний та головний біль, 
деякі шкірні захворювання. Вважалося, що тютюн стимулює, збуджує, 
покращує самопочуття та настрій. Однак захоплення «лікувальними» 
властивостями тютюну швидко минулося у зв’язку з частими випадками 
отруєння ним. Почалися переслідування курців – їх звинувачували у 
зв’язках із дияволом. Французький король Людовік XIII у 1680 р. видав 
указ, згідно з яким продавати тютюн дозволялося лише аптекарям. 

В Англії наприкінці XIV ст. за паління карали на смерть. Голови курців 
з люлькою в роті виставляли на площах. 

Папа Римський Уран VII відлучив від церкви католиків, які палили або 
нюхали тютюн. У 1692 р. п’ятьох монахів живцем замурували в стіну за те, 
що вони палили. 

У Персії курцям виривали ніздрі. Перський шах Абасс наказав спалити 
торговця, який привіз тютюн до військового табору. Однак, незважаючи на 
такі жорстокі заходи, тютюн все далі й далі розповсюджувався 
континентами. 

На території нашої країни тютюн почали висівати в 1616 p., хоча 
царська влада та духовенство забороняли це. Цар Михайло Романов у 
1633p. Видав спеціальний указ, згідно з яким заборонялося паління, а кур-
цям відрізали ніс та висилали їх до Сибіру. 

Заборону на паління анулював цар Петро І, який, перебуваючи в 
Голландії, сам звик палити люльку. Це була данина моді. Петро І дозволяв 
англійським курцям увозити тютюн до Росії. 

При Катерині II тютюн широко культивувався на півдні нашої країни. У 
1763 р. було видано Найвищий Маніфест «Про вирощування як у 
Малоросії, так і у великоруських місцях насаджень різних сортів тютюну». 

Паління швидко поширювалося серед різних прошарків населення. 
Стало модним нюхати тютюн, це вважалося хорошим тоном. З’явилися 
коштовні табакерки, якими часто нагороджували чиновників і фаворитів. 
Чудову колекцію таких табакерок можна побачити в Ермітажі. Незаможні 
люди палили самокрутки - «козячі ніжки». 

У другій половині XIX ст. з’явилися цигарки та сигарети. Почали 
будувати фабрики. Виникла нова галузь промисловості – тютюнова. 

У 1913 р. було випущено 259 млрд. штук цигарок. На сьогодні у нас 
палить близько 20 млн. осіб. Лише в Києві за рік продається близько 10 
млрд. сигарет. А міст і сіл у нас багато. 

Суддя. Слід відзначити, що людство поставилося до тютюну, сигарет 
дуже довірливо та легковажно. Палять чоловіки, палити почали жінки, 
молодь, діти. Тож які наслідки цього? 

Слово надається свідкам. Легені, чи знаєте ви про відповідальність за 
дачу неправдивих свідчень? 

Гр. Легені (разом). Так, знаємо. 
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Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 
й нічого, крім правди. 

Гр. Легені. Клянемося! 
Раніше ми були такими легкими, легкими! 
А тепер у нас стільки важких металів! 
Раніше ми були такими рожевими, такими рожевими! 
А тепер подивіться: ми – мишасто-сірі! 
Раніше ми були такими чистенькими, такими чистенькими! 
А тепер у нас стільки вугілля та смоли, що вистачить для всієї 

коксохімічної промисловості! 
Суддя. Хвороби серцево-судинної системи є однією з найпоширеніших 

причин смертності населення, особливо в екологічно розвинутих країнах. 
Причини захворювань різні. Одна з них – сигарета! 

Слово надається свідку – громадянину Серцю. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Серце. Так, знаю. 
Судця. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Серце. Клянуся! 
Так, права була Цигарка Тютюнівна. І збуджує вона, й активізує мою 

діяльність. Але, на жаль… Короткочасна її дія, а потім… Господи! І навіщо 
я почало курити? У мене ж тепер ніякої активності, ніякої ініціативи! 

Дістався мені лише підвищений вміст оксиду вуглецю та холестерину в 
крові й атеросклероз! Та до того ж ще й інфаркт стоїть за спиною! Дихати 
мені зовсім стало нічим! Ой, нещасне я, нещасне! І що мені тепер робити? 

(Позаду стоїть Інфаркт з піратським прапором). 
Суддя. Слово надається свідку Ботаніку. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Ботанік. Так, знаю. 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Ботанік. Клянуся! 
Тютюн – це однолітня трав’яниста рослина висотою до 150 см із 

сімейства Пасльонових. Його квіти мають рожевий колір та розміщуються 
на верхівці стебла. Плід – багатонасінна коробочка, в якій знаходяться 
дрібні насінини. 

Загалом нараховується близько 760 видів тютюну 
Висушене листя тютюну після спеціальної обробки подрібнюють та 

використовують для паління. До складу листя входить багато речовин, 
серед яких є звичайні, притаманні будь-якій рослині, та деякі дуже 
специфічні. 

Серед першої групи речовин можна назвати білки (близько 10%), 
вуглеводні (близько 20%), органічні кислоти (близько 10%). Під час 
спалювання тютюну утворюються смоли (близько 14%) та випаровуються 
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ефірні олії (близько 1%). Саме ними й пояснюється специфічний аромат 
тютюну. У деяких сортів він особливо привабливий, а в окремих випадках, 
завдяки спеціальній обробці, настільки приємний, що деякі курці навіть 
насолоджуються тютюновим димом. Поганий запах утворюється внаслідок 
згоряння білків, які надають тютюну гіркоти й викликають неприємні 
смакові відчуття. Сучасні сорти тютюну дуже м’які, нерідко з невеликим 
вмістом баластових речовин, і це створює умови для того, щоб при перших 
же затяжках не виникало особливо негативної реакції. 

В Україні вирощують тютюн справжній та махорку. Культивація цих 
видів відбувається по всій території країни. Серед працівників під час 
вирощування, заготівлі та переробки рослинної маси при вдиханні запаху та 
пилку цих рослин бувають випадки отруєння. 

Суддя. Слово надається свідку Хіміку-експерту. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Хімік-експерт. Так, знаю! 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Хімік-експерт. Клянуся! 
Залежно від сорту, часу збирання та інших факторів у тютюні 

нараховується від 70 до 300 хімічних речовин. З-поміж них лише декілька 
сильнодіючих та фізіологічно активних: нікотин, анабазин, оксид миш’яку, 
синильна кислота, оксид вуглецю, чадний газ, вуглекислий газ, аміак, 
сірководень, ефірні олії, метан, формальдегід і смоли, що містять різні 
комплекси та радіоактивні ізотопи. 

Усі складові частини тютюнового диму можна поділити на дві фази: 
газову та таку, що складається з твердих часточок. 

(Демонстрація таблиці «Шкідливість алкоголю, нікотину, 
наркотиків»). 

Крім того, в тютюновому димі містяться елементи, які важко піддаються 
кількісному визначенню. Це кремній, кальцій, титан, стронцій, талій, 
полоній. 

Основним діючим початком тютюну є алкалоїд нікотин – сильна 
рослинна отрута. Це безбарвна олієподібна рідина, летка, з неприємним 
запахом і пекучим смаком. 

Нікотин добре розчиняється у воді та органічних розчинниках. При 
сполученні з повітрям він забарвлюється в коричневий колір. У вищих 
сортах тютюну вміст нікотину складає близько 3%, у нижчих –близько 8%, 
у махорці його – до 10%. 

Якщо чистий носовичок щільно притиснути до губ, а потім видихнути 
дим від цигарки, то на ньому залишиться брудна руда пляма. Такий самий 
наліт збирається у фільтрі цигарки. Це тютюновий дьоготь. Він дуже 
небезпечний, оскільки до його складу входять різні ароматичні речовини та 
смоли, які є канцерогенними та викликають злоякісні пухлини. 

(Демонстрація досліду). 
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Суддя. Слово надається свідку Біологу. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Біолог. Так, знаю! 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що буде говорити правду, лише правду й 

нічого, крім правди. 
Біолог. Клянуся! 
Нікотин дуже отруйний. Це відзначили російські лікарі ще в першій 

половині XIX ст. Так, ще в 1841 р. відомий російський лікар 
П.А.Загорський в журналі «Друг здоровья» писав про паління та вказував 
на його велику шкідливість. Але задовго до російських лікарів ще в XVIIст. 
про отруйність тютюну знали англійські злодії.  Щоб приголомшити свою 
жертву, вони підсипали у віскі тютюн. Тютюновий пил містить до 1% 
нікотину. Він давно використовується для оброблення рослин проти комах-
шкідників, а тютюновий дим – для обкурювання яблунь проти яблуневої 
мідяниці. При цьому траплялися випадки отруєння садівників. Доволі 
інтенсивне вивчення нікотину почалося після одного судового процесу в 
1850 р. У Франції. Розбиралася справа лікаря Бокарме, який отруїв хворого 
шляхом введення йому настою тютюну за допомогою клізми. 

Описано багато випадків отруєння нікотином, що наступає головним 
чином внаслідок непомірного паління. Наприклад, у 1934 р. У Ніцці група 
молодих людей вирішила провести безрозсудне змагання – виявити, хто 
більше за всіх викурить цигарок за один раз. Двоє з числа учасників 
змагання, які викурили по 60 цигарок, мали одержати приз. Але цього не 
відбулося, оскільки вони померли. 

Англійський лікар Річардсон описав випадок гострого отруєння 
нікотином. Сорокарічний завзятий курець після важкої роботи викурив за 
12 годин 40 цигарок і 14 великих сигар. До цього він нічого не їв. Увечері 
він відчув сильне збудження, а потім дуже велику слабкість. Уночі він не 
міг заснути. Вранці лікар виявив у нього розширені зіниці, холодний 
липкий піт, зниження температури тіла до 35° С Через деякий час у нього 
почалися судоми, а ввечері він помер від паралічу серця. 

Велика доза нікотину смертельна, але трагедія може статися й через 
маленьку дозу. Наприклад, трирічна дитина, граючи зі старою люлькою, 
напилася через неї води та померла від отруєння нікотином. Однорічна 
дитина з’їла сигарету й теж загинула від отруєння. Смертельна доза 
нікотину для людини складає 50-75 мг (1 мг на 1 кг тіла). 

Отруйність нікотину переконливо доведена численними дослідами на 
тваринах. 

1. Достатньо капнути на п’явку рідиною, що містить одну мільйонну 
частку нікотину, щоб по її тілі пробігли характерні судоми. 

2. Миша гине моментально, якщо їй капнути в око краплю нікотину. 
3. Якщо вухо кроля кілька разів змастити водним розчином нікотину, на 

цьому місці виникає злоякісна пухлина. 
4. Київський вчений Ю. П. Борсюк уводив розчин нікотину у воді 
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лабораторним щурам до трахеї, у тварин через певний час виникав рак 
легенів. 

5.  Від тютюнового диму гинуть птахи, які живуть у кімнатах, де 
постійно палять. На одній із кафедр фармакології в Петербурзі стався 
унікальний випадок отруєння нікотином. Під час роботи в руках лаборанта 
розбилася посудина з нікотином. Отруйна рідина потрапила на одяг, що 
прилягав до тіла. Незважаючи на те, що було надано кваліфіковану 
допомогу, дія отруєння збільшувалася, врятувати потерпілого не вдалося. 

 У літературі описано ще один випадок. Група контрабандистів 
переходила іспано-французький кордон. В одного молодого, здорового 
чоловіка тіло було обкладене тютюновим листям. Від сильного серцебиття 
та задихання він з останніх сил подолав кінцеві метри путі й, ледве 
перейшовши кордон, втратив свідомість і помер. Нікотин з листя тютюну 
всмоктався в кров через шкірні покрови та спричинив трагічний кінець. 

Суддя. Слово надається свідку – Лікарю-терапевту. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Лікар-терапевт. Так, знаю! 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Лікар-терапевт. Клянуся! 
Зовсім не випадково Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) 

висунула гасло «Паління або здоров’я – обирайте самі!». 
1. Тютюновий дим уражає перш за все органи дихання, починаючи зі 

слизової оболонки рота, - глотку, гортань, бронхи та легені. Ми обстежили 
700 чоловіків у віці 16-65 років, з яких 68% були курцями і 32% не палили, 
та встановили, що курці хворіють на бронхіт утричі частіше. Курці у 20 
разів частіше страждають на злоякісні пухлини органів дихання. Хронічне 
подразнення голосових зв’язок відбивається на тембрі голосу. Курців 
мучить кашель з виділенням темної мокроти. 

2. Відомо, що хвороби серцево-судинної системи – одна з основних 
причин захворюваності та смертності. Встановлено, що одним із факторів, 
які провокують ці захворювання, є паління тютюну. Паління створює зайві 
навантаження на серце. Від паління тютюну звужуються кровоносні 
судини, зокрема ті, що живлять кору головного мозку та шкіру голови. 
Звідси – раннє випадіння волосся, зморшки, хворобливий колір обличчя. 
Курці часто страждають на підвищений кров’яний тиск (гіпертонію). 

Паління призводить до інфаркту міокарду. Паління сприяє розвиткові 
атеросклерозу. Судини стають ламкими, крихкими, що є причиною 
інсультів. Дуже грізним захворюванням є облітеруючий ендартерит, що 
виникає внаслідок недостатнього кровообігу. 

 Паління негативно впливає на систему травлення. (Порушується 
ферментативна функція шлунка, з’являється печія, болі в області шлунка 
та ін.). Отрути тютюнового диму порушують нормальний обмін 
речовин,  в результаті чого людина відчуває уявне відчуття ситості. Погано 
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засвоюються вітаміни А, В, В1, а особливо вітамін С. Паління призводить до 
гастриту та виразки шлунка. З часом функціональні можливості шлунка 
зменшуються, виникає рак. Тютюн руйнує печінку, сприяє розвитку цирозу. 

4. Під дією нікотину мозкові процеси на недовгий час посилюються, але 
згодом надовго гальмуються. Паління послаблює пам’ять та увагу, а також 
знижує інтелектуальний рівень. Якщо людина витрачає на якусь роботу 8 
годин, то після викуреної пачки сигарет їй потрібно на 2 години більше. У 
курців спостерігається підвищена дратівливість, швидка втомлюваність, 
послаблення працездатності, стреси, безсоння. 

5. Людина сприймає все різноманіття світу завдяки органам чуттів. Очі 
курця багато й часто сльозяться, червоніють, краї повік опухають, 
з’являється швидка втомлюваність під час читання. Нікотин підвищує 
кров’яний тиск. Шкідливе паління й для органів слуху. У курців гострота 
слуху знижена. Відбувається потовщення барабанної перетинки, рухомість 
слухових кісточок зменшується. Дія тютюнового диму та нікотину на 
смакові сосочки язика знижує гостроту смакових відчуттів. Курці нерідко 
погано розрізняють смак гіркого, солодкого, солоного та кислого. 

 Нікотин негативно впливає на ендокринні залози, які виробляють 
гормони. До них належить гіпофіз, щитовидна та надниркові залози. 
Встановлено, що паління тютюну впливає на діяльність статевих залоз. У 
чоловіків спостерігається безсилля, у жінок – безпліддя. 

Суддя. А який жах, коли палять дівчата! Адже це підриває не лише їхнє 
здоров’я, але й здоров’я майбутніх дітей! 

Слово надається свідку Лікарю-педіатру. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Лікар-педіатр. Так, знаю! 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Лікар-педіатр. Клянуся! 
Сьогодні кількість курців збільшується за рахунок жінок. Паління до 

вагітності негативно впливає на майбутню вагітність. У майбутніх матерів-
курців плацента гірше живиться кров’ю, що призводить до ускладнень під 
час пологів. У матерів, що палять, під час вагітності маточні кровотечі 
виникають на 25-50% частіше, ніж у тих, хто не палить. Під час паління 
кожної хвилини до плоду проникає 18% нікотину, а виводиться лише 10%. 
Таким чином відбувається накопичення нікотину в крові плоду. 

Нікотин   викликає   посилене   скорочення   м’язів матки, що 
призводить (у 70% випадків) до довільних абортів, передчасних пологів, 
народження мертвих дітей, до різних аномалій у розвитку. Встановлено 
закономірне підвищення ризику уроджених каліцтв зі збільшенням 
кількості цигарок, які щодня викурює жінка, особливо протягом третього 
місяця вагітності (вовча пащека та заяча губа). 

(Демонстрація фото). 
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Встановлено, що вага дітей, народжених від матерів, що палять, на 150-
240 г менша за норму. Це зумовлено погіршенням живлення плоду 
поживними речовинами внаслідок звуження судин нікотином, а також 
токсикації крові вагітної та плода. Шкіра жінки, яка палить, втрачає 
еластичність, у неї з’являються зморшки, колір обличчя стає сірим. 

Про наслідки жіночого паління професор Р. Найберт сказав: «Жінки 
будуть помирати передчасно, вони проживуть своє життя раніше, ніж вони 
встигнуть передати наступному поколінню свій досвід любові та життя». 

Молода дівчина, яка починає палити з 16 років, у 46 років досягає віку, 
небезпечного відносно раку, а у 50 років уже помирає від нього». 

Суддя. В Управлінні пожежної охорони смт. Добровеличківки зібрані 
дані про всі пожежі, що сталися в районі. Найбільша купа карток – пожежі з 
причини паління в нетверезому стані. 

Слово надається свідку Пожежному. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Пожежний. Так, знаю. 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Пожежний. Клянуся! 
1. Віктор Г., повернувшись з відрядження, на радощах випив. Потім 

запалив та ліг спати із запаленою цигаркою… Якщо б не сусідка, вогонь міг 
би перекинутися на інші квартири. 

2. Валерій P., прийшовши додому з роботи, випив та заснув. Дорогою 
виявилася нічна цигарка. Згоріли дотла ліжко, стільці, тумбочка. 

3. Дуже показовим є випадок, що стався у меблевому магазині. Під час 
роботи збирачеві меблів знадобилося піти до комори за інструментами, де 
разом з іншими матеріалами зберігалися й легкозаймисті рідини. Робочий 
знав про це, але, увійшовши до комори, запалив. Щоб було світліше, він 
запалив сірника і почав шукати потрібний інструмент. Стався вибух, виник-
ла пожежа, підприємству було завдано матеріальних збитків, а робочий 
зазнав важких опіків. 

Суддя. Факти, що свідчать про шкідливість паління, можна зустріти й у 
різних літературних джерелах.  

Слово надається свідку – Вчителеві російської літератури. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Вчитель російської літератури. Так, знаю! 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Вчитель російської літератури. Клянуся! 
 Споживання тютюну жінками завжди вважалося поганою ознакою та 

засуджувалося. Так, у О. С. Пушкіна є звернення до красуні, яка нюхала 
тютюн: 

Ты любишь обонять не утренний цветок, 
А вредную траву зеленую, 
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Искусством превращенную 
В пушистый порошок! 
А що написав би поет стосовно дам, які палять, - невідомо, оскільки за 

його часів жінки не палили, а лише   нюхали   тютюн.   Паління   серед   
російських жінок розпочалося в середині – кінці XIX століття. 

 Яскраво описав свої тяжкі відчуття Л. М. Толстой, коли вперше 
затягнувся тютюновим димом. У повісті «Юність» читаємо: 

«Запах табака был очень приятен, но во рту было горько, и дыхание 
захватывало. Однако, скрепив сердце, я довольно долго втягивал в себя 
дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. 

Скоро вся комната наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка 
начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, во рту я почувствовал горечь 
а в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только 
посмотреться в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; 
комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому с трудом 
подошел, я увидел, что мое лицо было бледно, как полотно. Едва успел 
упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что 
мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался – хотел уже звать 
людей на помощь и посылать за доктором. 

Однако, страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и 
со страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване…». 

Описані Л. М. Толстим ознаки легкого отруєння нікотином рідко 
проходять безслідно для здоров’я, у подальшому вони ще не раз нагадують 
курцеві про себе. 

Є люди, котрі незважаючи на поради та переконання лікарів 
продовжують палити. Вони швидше за інших і за зовнішнім виглядом, і за 
станом здоров’я стають старими. 

Недаремно народна приказка проголошує: «Тютюн і камінь сушить». 
Про те, що люди нерідко переоцінюють свої сили та можливості й не 

вірять, що паління шкідливе, дуже добре сказав поет Борис Філіппов: 
Не люди, а вулканы – 
Всегда дымок над ними. 
Считали великаны 
Себя почти стальными. 
Вечное движение 
Дыма вокруг темени 
И без осложнения… 
До поры, до времени. 
Впрочем, время-лыжник 
Мчится по трамплину. 
Пожалел я ближних, 
Увидал картину: 
Согнулись великаны, 
Где пыл их, где задор? 
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Потухшие вулканы 
Глотают валидол.  
Суддя. Пасивним палінням називають стан, коли ті, хто не палить, 

вимушені дихати тютюновим димом від курців. 
Слово надається свідку Екологу. Чи знаєте ви про відповідальність за 

дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Еколог. Так, знаю! 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. Гр. Еколог. Клянуся! 
Курець завдає шкоди не лише своєму здоров’ю, але й здоров’ю 

оточуючих його людей. З цим ми постійно стикаємося в квартирах та 
службових приміщеннях, на вулиці та в поїздах. Трапляється, 
відкриваються у платформи двері електропотягу, а звідти, як із димаря, йде 
дим. Пасажири, що входять чи виходять, пробираються крізь димову завісу. 
А кому з вас не доводилося дихати цигарковим димом в автобусі – це 
палять водії! Часто можна бачити, як молодий батько везе коляску або 
навіть несе дитину на руках, а в зубах у нього – цигарка. Звісно, в цьому 
випадку дитина «накурюється» разом з батьком, який бездумно отруює 
організм малюка. 

Насиченість повітря шкідливими речовинами, ще вивільнюються при 
згорянні тютюну, знижує продуктивність праці, негативно впливає на 
здоров’я людей У тих людей, які не палять, через обкурювання їх кур цями 
можуть виникати напади астми, в них розвивається алергія, загострюється 
перебіг хвороб серця. 

Підраховано, що населення земної кулі щорічне викурює 12 більйонів 
цигарок та сигарет. Дійсно астрономічні цифри. Під час викурювання 
сигарет і цигарок залишаються гільзи та фільтри, а також части на тютюну, 
який не докурюється. У недопалках, як кидають, де трапиться, міститься 
близько 2 250 000 синильної кислоти, 384 000 аміаку, 108 000 нікотину, 600 
000 т дьогтю. 

Суддя. Про те, яка ситуація склалася на сьогодні з тютюнопалінням у 
нашій школі, розповість Соціолог. 

Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Соціолог. Так, знаю. 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Соціолог. Клянуся! 
Я провела соціологічне опитування учнів 6-х, 9-х та 11-х класів нашої 

школи. Було виявлено: 
1. Кількість учнів, які палять не кожного дня, а лише на дискотеках, 

становить 32%. 
2. 13% учнів викурюють одну-дві сигарети на день, 36% учнів – від 3 

до 10 сигарет на день. 
3. 22% учнів 9-11 класів часто палять у компаніях. 
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4. 12% учнів 6-х класів пробували палити. 
5. 1% учнів 6-х класів збирають недопалки. 
6. 4% учнів 6-х класів крадуть сигарети у батьків-курців. 
У процесі аналізу було виділено групу активних курців, які викурюють 

за день від 1 до 20 сигарет. Вони становлять 20%. 
У 65% учнів вдома палять батьки. З них 45% - ті, в кого палить батько, 

20% - ті, в кого палить мати. 
На питання «Чи хочете ви кинути палити?» більшість учнів відповіли, 

що поки що не збираються цього робити, але, можливо, надалі вони позбу-
дуться цієї шкідливої звички. 

І лише 10% учнів сказали, що кидати палити не збираються. 
Кількість учнів, які не пробували палити, не палять і не збираються 

палити, становить 35% учні школи. 
Суддя. Слово надається свідку – Бібліотекарю школи. 
Чи знаєте ви про відповідальність за дачу неправдивих свідчень? 
Гр. Бібліотекар. Так, знаю! 
Суддя. Кляніться на цій книзі, що будете говорити правду, лише правду 

й нічого, крім правди. 
Гр. Бібліотекар. Клянуся! 
Чумою ХХ-ХХІ століть стали називати паління багато хто із лікарів-

свідків. Усе голосніше звучать застереження вчених про загрозу, що несе 
паління тютюну. Боротьба з палінням – важливе соціальне завдання. Жодна 
зі згубних звичок не забирає стільки здоров’я, як паління. Палять не лише 
чоловіки. Зараз від них намагаються в цьому не відстати й жінки, за 
дорослими тягнуться діти. 

Діти! Наша бібліотека містить велику кількість літератури про 
шкідливість паління. Розширюйте свій кругозір, не будьте пасивними при 
вирішенні актуальних проблем суспільства, зробіть переоцінку свого 
ставлення до тютюну, задумайтесь про те, що на наше суспільство чекає 
завтра. І може, хтось із вас зможе з легким серцем висловитися так само, як 
В. Маяковський: 

Я дышу сегодня, как слон, 
Походка у меня легка. 
И ночь пролетала, как дивный сон, 
Вез кашля и без плевка. 
Я стал сообразительным, весельчаком.  
Да я же – душа общества,  
Я посвежел, заблестели глаза,  
Энергия так и кипит. 
Граждане, вас интересует рецепт? 
Открыть или не открыть? 
Сообщаю: 
Отныне – я навсегда бросил курить! 
Суддя. Останнє слово має звинувачувана. 
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Гр. Нікотинова. Так, накинулися на нещасну жінку! Ніхто мене не 
захистить! Адвокат і той до останньої хвилини життя зі мною не 
розставався, і треба ж – помер у такий непідходящий час! Але я все одно не 
згодна з тим, що псую голос. 

Я дуже люблю Аллу Пугачеву, і вона мене дуже любить! Що ви на це 
скажете? 

Суддя. Нехай Алла Борисівна сама відповість на це питання. 
Звучить пісня у виконанні А. Пугачової «Брось сигарету». 
Секретар. Встати! Суд іде для складання вироку. 
(Встають, суд іде). 
Суддя. Вирок! Суд визнав сигарету винною в завдаванні шкоди людині 

та оточуючому середовищу. 
Рекомендувати: не палити цигарки, а піклуватися про своє здоров’я. 
Заключне слово ведучого. Відвідавши наше судове засідання, ви 

дізналися про шкідливий вплив тютюну на організм людини. Будь ласка, 
дуже добре все обміркуйте. Подумайте про те, що на вас чекає попереду. 
Згадайте образи старих курців, яких ви знаєте. Один із них з жовтим, сухим, 
зморшкуватим обличчям. Другий – ледве ходить і часто зупиняється через 
біль у ногах. Третій часто жаліється на болі в області серця. Четвертого 
швидка допомога відвезла до лікарні з виразковими кровотечами. 

Недарма народна мудрість мовить: «Палити – здоров’ю шкодити», 
«Щоб не палити – не починайте». Бернард Шоу слушно колись сказав: 

«Сигарета – це бікфордів шнур, на одному кінці якого вогник, а на 
іншому – дурень». 

Якщо ви все зважили, все зрозуміли, то зробіть ще одне зусилля і ніколи 
не торкайтеся цигарок.  

Пам’ятайте: здоров’я, справжня радість життя і щастя несумісні 
з тютюном! 
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Курити чи не курити? 
Зроби свій вибір сам 

 
«Не пийте вина, не засмічуйте серце тютюном, і ви 

проживете стільки, скільки прожив Тиціан». 
І. П. Павлов 

Мета: Привернути увагу учнів до важливості збереження власного 
здоров’я як найвищої цінності життя. Визначити причини, через які людина 
починає курити; показати негативний вплив куріння на здоров’я; 
формувати активне негативне ставлення учнів до тютюнопаління; вчити 
учнів висловлювати власну думку. 

Хід заняття 
 Актуалізація знань. 
• Що розуміють під здоров’ям? 
• Які чинники впливають на стан здоров’я людини? 
• Які звички називають шкідливими? 
II. Мотивація пізнавальної діяльності. 
 
                                                Факти для роздумів: 
• Горобці гинуть, коли до їх дзьоба піднести скляну паличку, змочену 

нікотином. 
• Людина може загинути від 2—3 капель нікотину. 
• У Франції в місті Ніцца після проведення конкурсу «Хто більше 

викурить сигарет» два переможці, які викурили по 60 штук, померли, а 
інші учасники потрапили до лікарні. 

Педагог. Давайте з’ясуємо, чому людина починає курити? А також 
дослідимо залежність стану здоров’я від тютюнокуріння. 

 
III. Повідомлення нового матеріалу 

Педагог. Сьогодні ми з вами проведемо розмову про підступного ворога 
– тютюн. Ви напевно чули про шкідливість куріння. Тож у вас, мабуть, 
виникає запитання: чому люди знають про шкідливість тютюну і все одно 
курять цигарки? Звідси й прагнення на власному досвіді перевірити 
правильність твердження про шкідливість куріння. Найчастіше буває так, 
що людина, декілька разів затягнувшись сигаретним димом, назавжди зали-
шається «рабом цигарки». Недарма тютюн здавна називали «викрадачем 
розуму і здоров’я». Але хто в юності над цим замислюється? А варто. 
 
Сторінка історична 

Учень 1. Тютюн родом з Америки. Історія залучення європейців до 
куріння розпочалася так. 

12 жовтня 1492 року матрос Родріго Тріана з корабля «Пінта» слав-
нозвісної флотилії Христофора Колумба вигукнув: «Попереду — земля!». 
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Серед подарунків, що піднесли острів’яни Колумбові, було скручене листя 
рослини «петум». Це згорнуте листя вони курили. У пошуках золота 
Колумб поплив далі на південь і 28 жовтня 1492 року зійшов на берег Куби. 
Мешканці зустріли прибулих із травою для куріння, яку вони називали 
«сигаро». Після другого плавання Христофора Колумба (1493-1496) насіння 
тютюну завезли до Іспанії. Потім воно потрапило до сусідніх європейських 
держав. 

Нині ми знаємо про наркотичну дію нікотину. Однак за тих далеких 
часів тютюну приписували незвичайні властивості: вважали, що він ці-
лющий, що його дим відганяє хвороби, злих духів, листя рослини вико-
ристовували як лікувальний засіб. 

Про шкідливість куріння знали ще в Давній Русі. Кожного, хто був 
звинувачений у курінні перший раз, карали 60 ударами палиць по стопах, 
другий – відрізали вуха і носа. 

У Росії торгівля тютюном і куріння отримали дозвіл у 1697 році за 
царювання Петра І. Вважаючи, що куріння – ознака західної цивілізації, 
Петро І відмінив заборону на тютюн, держава наклала податок на тютюнові 
вироби і стала отримувати прибуток. 
 
Сторінка соціологічна 

Учень 2. Чому людина починає курити? Однією з причин є цікавість. 
За даними соціологічних опитувань, курити заради цікавості починають 
25 %. Друга причина – наслідування дорослих. У сім’ях, де дорослі курять, 
курцями стають 50 % дітей. Поширенню цієї поганої звички сприяє 
й примушування дітей до куріння з боку курців. 

Юнаки починають курити, прагнучи наслідувати дорослих, бути са-
мостійним, проявляти силу, мужність. Для дівчат куріння часто пов’язане з 
фліртуванням, прагненням до оригінальності, бажанням подобатися 
хлопцям. На запитання, чому дівчата стали курити, 60 % відповіли, що це 
«красиво» і «модно», «курять, тому, що хочуть подобатися», «хочу 
привернути до себе увагу». Найчастіше починають курити в компаніях. 

Є ще одна причина формування потягу до куріння – це специфічна дія 
нікотину на організм людини. Складові частини тютюнового диму 
всмоктуються в кров і розповсюджуються в організмі. Через 2-3 хвилини 
нікотин проникає в середину клітин головного мозку і ненадовго підвищує 
їх активність. Однак через деякий час почуття припливу енергії та піднесеності 
зникає. 
 
Сторінка медично-статистична 

Учень 3. Кожні 13 секунд у світі помирає 1 людина від куріння, за рік це 
становить 2 500 000 осіб. Кожна викурена сигарета коштує курцю 15 хвилин 
життя. Серед хворих на рак та різні його форми курці становлять 95 %. Ті, хто 
курить, частіше, ніж у 10 разів, хворіють на виразку шлунку, у 13 разів – на 
стенокардію, у 12 разів частіше мають інфаркт міокарда. Хворих на туберкульоз 
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серед курців удвічі більше, ніж тих, хто не курить. Кожен сьомий курець 
страждає звуженістю і непрохідністю судин, нерідко це призводить до ампутації 
ніг. Рак нирок у курців зустрічається в 5 разів частіше від інших людей. Серед 
хворих на рак гортані курців 80-95 %, порожнини рота – 90 %. 

Дані про поширення куріння серед школярів: обстеження, проведені серед 
3,5 тис. дітей у 20 містах країни, показали, що серед учнів 3-х класів курять 
0,3% дітей. 
 
Сторінка екологічна 

Учень 4. Запалена сигарета – це «хімічна фабрика», що виробляє 1 200 
шкідливих речовин, у тому числі 12 канцерогенів. (Канцероген – хімічна 
речовина, дія якої підвищує вірогідність виникнення злоякісних новоутворень). 
Куріння порівнюють із укусом отруйної змії з уповільненою дією. 

Найнебезпечнішою речовиною тютюнового диму є нікотин, який діє на 
судинно-руховий центр мозку, викликаючи спазми кровоносних судин, осо-
бливо шкідливо це відбивається на роботі серця. Недарма кажуть, що «одна 
крапля нікотину вбиває коня». Якщо точно, то однієї краплини нікотину до-
статньо, щоб знищити 3 дорослих коней вагою кожного до півтони. У 
підлітків смерть може наступити відразу після того, як він викурить 
півпачки сигарет, оскільки в цілій пачці якраз одна смертельна доза 
нікотину. 
 
IV. Практикум 

Педагог. А зараз ми на практиці перевіримо, як можна порівняти шкідливу 
дію тютюнокуріння. 
 
Експеримент із демонстрацією роботи серця 

Учні стають біля парт, схрещують руки перед собою і трохи нахиляються 
вперед, дихають у такій позі 3-5 хв. Дихати в такій позі важко через 
недостатність кисню. При курінні також відбувається кисневий голод і 
перевантаження серцево-судинної системи. 
 
V. Рефлексія 
Питання для обговорення: 
1. Чому людина курить? (Цікавість, бажання здаватися старшим, 

звернути на себе увагу.) 
2. Назвіть чинники, які сприяють поширенню тютюнокуріння. (Реклама, 

заборона на куріння, не роз'яснення шкоди куріння і т.п.) 
3. Запропонуйте способи боротьби з тютюнокурінням. 
4. У чому полягає шкідливий вплив куріння на внутрішні органи? (Дим 

цигарок містить 1 200 шкідливих речовин.) 
5. Які з наступних висловлювань вас найбільше вразили? (Обговорення.) 
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Письменник О. Дюма-молодший: «Я відклав свою цигарку і присягнув, що 
ніколи не буду курити. Цю присягу я виконав. Я переконаний, що тютюн 
шкодить мозку». 

Письменник Л. М. Толстой, кинувши курити, сказав, що він став новою 
людиною. 

 
Лікар С. П. Боткін, був запеклим курцем. Помираючи в 57 років, він сказав: 

«Якби я не курив, то прожив би ще 10-20 років. Скільки б я зробив би для науки 
та для людства». 
 
VI. Підготовка до акції «День без цигарки» 

Складання тексту звернення до учнів школи із 
закликом надати підтримку в проведенні акції 
«День без цигарки». 
 
VII. Підсумки заняття 

Педагог. Пам’ятайте: Здоров’я, радість життя і 
щастя - у ваших руках! 
 

 
 
 

Наркоманія – дорога в безодню 
 

«Людина не стане господарем природи доти,  
доки вона не стане господарем самого себе». 

Гегель 
«Краще втамувати в собі перше бажання, 

аніж; задовольняти всі наступні». 
Франклін 

Мета: Виявлення рівня обізнаності школярів про вплив наркотичних 
речовин на організм людини, створення довірливих відносин з дітьми. 
Пропаганда здорового способу життя; корекція дезадаптованої поведінки 
молоді. 

Хід заняття 
 Мотивація до роботи 
Педагог. Сьогодні ми поговоримо про наркоманію. Наркоманія – це 

проблема особлива, в ній багато незрозумілого. Наприклад, це хвороба чи 
погана звичка? Чому вона виникає переважно в молоді, чому в однієї 
людини виникає пристрасть до вживання наркотиків, а інші без цього зілля 
не можуть існувати? Причин багато, і нам слід про це говорити, а не 
замовчувати наслідки цієї страшної біди. 

 



 149 

II. Мозкова атака 
Кожен учень записує на стікерах те, що він знає про наркоманію. Потім 

стікери прикріплюють на загальний плакат із написом: 
 
НАРКОМАНІЯ -  … 
 

III. Розповідь педагога 
Наркотики — група речовин, не пов’язаних із нормальною життє-

діяльністю, що викликають фізичну залежність. Викликають хворобу 
наркоманія. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає наркотики як 
«хімічну речовину або суміш речовин, відмінну від необхідних для нормальної 
життєдіяльності (подібних до їжі), вживання якої зумовлює зміни 
функціонування організму й, можливо, його структури». 

Фізична залежність виникає, коли організм звикає до присутності 
наркотиків й не може без них обійтися; якщо припинити вживати їх одразу, 
може виникнути синдром відміни, іноді з ризиком фатального кінця. 

Наркотик – це речовина, що впливає на психіку людини, на її розум. 
Наркотичні речовини бувають різного походження (хімічні, рослинні) і 
різних видів: психостимулятори, синтетичні речовини, галюциногени, 
розчинники та інше. 

Якщо враховувати критерій звикання, до наркотиків можна віднести чай, 
каву, шоколад, тобто речовини, які не викликають фізичної залежності. 
Залежність виникає лише психологічна, яка виражається у прагненні вживати 
речовину заради задоволення. 

У переносному значенні «наркотиком» може бути названо будь-яке явище, 
заняття, без якого залежний відчуває фізичний або психологічний дискомфорт 
(наприклад, залежність від Інтернету, ігор тощо). 

Наркоманія – хронічне захворювання, викликане вживанням наркотичних 
речовин. Суттєвими ознаками наркоманії є такі: непереборне прагнення до 
вживання наркотиків, пристрасть до них, тенденція до підвищення дози 
речовини, що вживається. 
 

IV. Наркоманія: точки зору 
Учень 1. Слово «наркотик» розуміють з різних точок зору: 
• У юридичному значенні – це всі речовини, що визнані наркотичними 

законодавчо, тобто нелегальні, такі як героїн, кокаїн… 
• У медичному значенні – це психоактивна речовина, що викликає 

залежність, яка призводить до приймання даної речовини в небезпечних 
для здоров’я дозах і може мати небажані соціальні наслідки. 

Речовини, що впливають на нервову систему і змінюють психіку людини, є 
психоактивними. Психоактивні речовини, що викликають наркотичний 
синдром і заборонені законодавством, вважаються наркотиками. 
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Алкоголь (етанол) і нікотин не заборонені законодавством, але фактичное 
наркотиками за двома іншими критеріями – більш об’єктивними, оскільки 
викликають звикання, важку залежність і завдають суттєву й значну в 
масштабах суспільства шкоду здоров’ю людей. 

Загалом медичний перелік речовин, що викликають наркотичну залежність, 
значно ширший, ніж юридичний, тому зараз перед нами виступить лікар-
нарколог. 
 
V. Виступ лікаря-нарколога 
 
VI. Записи на дошці 

Педагог. Ми з вами багато говорили про шкідливий вплив наркотиків на 
організм людини. Давайте з’ясуємо, чому ж тоді люди, знаючи про їх руйнівну 
дію, все ж таки починають уживати їх? (Метод «Мікрофон»: кожен з учнів по 
черзі висловлює свою думку, передаючи сусіду естафету відповідати, думки 
фіксуються на дошці.) 
 
ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ:… 
 

Однією з причин поширення наркоманії є розвиток наркоторгівлі. 
Наркоторгівля карається за законом, проте є дуже прибутковою справою: 
швидке звикання людей до наркотичних речовин гарантує наявність 
постійних клієнтів. 
 
VII. Обговорення ситуацій у парах 

1. Ви разом із подругою (другом) прийшли на день народження приятеля. Всі 
веселяться, розмовляють. Один із товаришів каже, що для підняття 
настрою треба «пихнуть косяк». Дістає кілька цигарок і дає вам із 
подругою (другом). Просить тебе курнути разом. Ваші дії. 

2. Ти збираєшся на дискотеку. Раніше там ти почувався ніяково, коли 
запрошував дівчину на танець. Цього разу тобі запропонували 
«найсильніший рецепт» - спробувати «колеса». Твої дії. 

3. На шкільному подвір’ї старший за віком учень запропонував тобі 
цигарку. Ти відмовився, тоді він почав насміхатися, мовляв, ти ще малий, не 
доріс. Твої дії. 

4. Ти втомлюєшся від уроків, батьків турбує, що шкільні завдання ти 
виконуєш недбало, або й зовсім не виконуєш. Друзі-однолітки запропо-
нували тобі розслабитися за допомогою гашишу. Твої дії. Чому це від-
бувається? 

5. Ти потрапив до компанії старшокласників. Спілкування з ними 
вважається престижним. На одній із таких зустрічей тобі пропонують 
увести собі героїн через шприц. Твої дії. За яких умов це може статися з 
тобою? 

6. Ти випадково дізнався, що твій старший брат уживає наркотики. Він 
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приховує це від батьків. Ти його дуже любиш. Твої дії. Що можуть 
відчувати люди, які потрапили в таку ситуацію? 

VIII.      Тест 
На партах роздані заздалегідь по три квадрати різного кольору (зеленого, 

коричневого, червоного). Учням пропонується запитання та З варіанти 
відповідей. Кожен колір відповідає варіанту відповіді: варіант А — зеленого 
кольору; варіант В — коричневого, варіант С — червоного. Завдання учнів — 
вибрати варіант відповіді і підняти картку відповідного кольору. 
 Наркотики не такою мірою шкідливі, як говорять. 

A) Так. 
B) Ні. 
C) Не знаю. 

2. Наркоманія — це … 
A) Останній писк моди. 
B) Тяжка хвороба. 
С) Стиль життя. 

3. Що таке наркотик? Це… 
A) Ліки. 
B) Речовина, що є причиною хвороби. 
C) Отримання задоволення. 

 До наркотичних речовин відносяться нікотин, кава, алкоголь. 
A) Так. 
B) Ні. 
C) Не знаю. 

 Вживання наркотичних речовин полегшує спілкування. 
A) Не знаю. 
B) Так.  
С)Ні. 

6. Чому пропонують спробувати наркотики? 
A) 3 метою розширення кола збуту. 
B) Бо піклуються про твоє здоров’я. 
C) Бо це прибутковий бізнес. 

7. Що відбувається з наркоманом? 
A) Радіє життю. 
B) Повільно помирає. 
C) Постійно шукає дозу. 

8. Чи є серед ваших знайомих наркомани? 
A) Так. 
B) Ні. 
C) Не знаю. 

 
Педагог. Кожна свідома людина розуміє, що наркоманія приносить шкоду 

не лише самому наркоману, а і його близьким і суспільству в цілому. Наркоман 
сам себе виключає з активної громадської діяльності, деградує як особистість. 
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Його інтереси різко обмежені й зводяться до пошуку чергової дози наркотиків. 
Таким чином наркоман входить у конфлікт із суспільством. Отже, це не лише 
особиста проблема. 

По відношенню до людей, хворих на наркоманію, вживають заходи 
медичного й адміністративного характеру: їх відправляють на примусове 
лікування, а також визначають заходи покарання за здійснені ними 
кримінальні злочини. Є міжнародні угоди, які передбачають уживання 
спільних заходів проти незаконного обігу наркотиків, а також заходів з 
профілактики наркоманії. У нашій країні найбільш частий злочин - 
виготовлення і збут наркотиків (ст. 307 Кримінального кодексу України: 
позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна); збут наркотиків у 
масових місцях, де збираються підлітки (ст. 307 Кримінального кодексу 
України: позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією 
майна).  
 
IX. Висновки 
Учням пропонується подумати і відповісти на такі питання: 
• Як наркотики впливають на людину? 
• Чи впливає вживання людиною наркотичних речовин на її сім’ю?  

Як саме? 
• Як ця проблема впливає на суспільство в цілому? 

Відповіді учнів записуються у вигляді схеми на раніше підготованому 
плакаті: 
 
ВПЛИВ НАРКОТИКІВ  
На людину:  
На її сім’ю:  
На суспільство: 

 
Педагог. Гадаю, ви дізналися сьогодні про важливі речі, усвідомили 

цінність здоров’я: фізичного, психічного, соціального; важливість його 
збереження. 

Будьте здоровими і щасливими! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 153 

ВІЛ/СНІД.  
Знання і розуміння 

 
Мета. Вчити учнів розрізняти поняття ВІЛ-інфекція; ВІЛ-позитивна 

людина, ознайомити із шляхами зараження інфекцією та методами за-
побігання захворюванню; виховувати в учнів відповідальність за свої 
вчинки та уміння висловлювати підтримку або надати реальну допомогу 
ВІЛ-інфікованій людині. 

Обладнання. Титульний лист з назвою журналу; сторінки журналу; 
зміст журналу; тест «Ваші знання»; листи в редакцію; література з теми; за-
кон України «Про запобігання захворювання населення на СНІД». 

Учитель. Вітаю всіх присутніх. Сьогодні наше заняття буде проходити у 
формі усного журналу. Я сьогодні виступатиму у ролі редактора журналу, а 
учні будуть журналістами, які відповідатимуть за рубрики журналу. Також 
ми запросили на наше засідання компетентних людей, які допоможуть нам 
пізнати і зрозуміти тему сьогоднішнього номеру журналу, а саме: 
«ВІЛ/СНІД. Знання і розуміння». 
(На дошці вивішується зміст журналу: 
Рубрика «Поговоримо про…» 
Сторінка № 1. «ВІЛ/СНІД. Шляхи передачі» 
Рубрика «Діагноз: ВІЛ-інфекція» 
Сторінка № 2. «Основні стадії ВІЛ» 
Рубрика «Валіза лікаря» 
Сторінка № 3. «ВІЛ не передається» 
Рубрика «Моменти Істини 
Рубрика «Ви нам писали» 
Сторінка № 4. «Запобіжні заходи» 
Рубрика «Книжкова полиця» 
Виставка літератури 
Рубрика «Перлини мудрості» ). 

Епіграфом сьогоднішнього номеру я вибрала слова французького 
філософа Ларошфуко: «Мудра людина розуміє, що краще заборонити собі 
захоплення, ніж потім із ним боротися». 

У кінці нашого заняття ми ще раз повернемося до цих слів і ви 
переконаєтеся у їхній правоті. 

Чому саме така тема? В Україні щороку зростає кількість ВІЛ-
інфікованих людей незважаючи на рекламу здорового способу життя та 
інформованість населення. За офіційними даними Українського центру 
профілактики та боротьби зі СНІДом, за період від 1987 року по грудень 
2004 року зареєстровано понад 74 тисячі ВІЛ-інфікованих, віком від 15 до 
49 років, але це лише зареєстровані хворі. Більшість людей вважає, що ця 
хвороба ніяк їх не стосується, що вона ніколи не може їх уразити. Однак 
кожному потрібно знати шляхи проникнення вірусу в організм і щоб вжити 
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надійних запобіжних заходів і правильно поводитися з тими, кого вже 
уразив цей вірус. 

Відкриває наш журнал рубрика «Поговоримо про…» Надаю слово 
відповідальним за цю рубрику. 

1-й журналіст. Кажуть, що вірус спочатку був небезпечний тільки для 
мавп, бо виявлено його вперше у мавпочок, які жили в Африці у сільських 
поселеннях. Він мав назву ВІМ – Вірус Імунодефіциту Мавп і мільйони 
років жив у їхній популяції. А нещодавно цей вірус здійснив мутацію і 
набув здатності інфікувати людей. 

Тепер його називають ВІЛ – Вірус Імунодефіциту Людини. 
Сторінка № 1. 
2-й журналіст. Шляхи передачі вірусу 

СНІД – це остання стадія ВІЛ-інфекції. Вона починається тоді, коли в 
організмі виникає загальний імунодефіцит. СНІД розшифровується як 
Синдром Набутого Імунного Дефіциту. Імунна система людини не діє 
відповідним захисним чином і через це збільшується вразливість організму 
до бактеріальних та вірусних інфекцій, підвищується схильність до 
виникнення злоякісних пухлин. 

 
Рубрика «Діагноз: ВІЛ-інфекція» 
Сторінка № 2 
(Озвучення другої сторінки журналу «Основні стадії протікання ВІЛ-

інфекції»). 
3-й журналіст. Людина, яка потрапила в ризиковану щодо ВІЛ ситуацію, 

може занепокоїтись з приводу ймовірного зараження. Підтвердити або 
спростувати це можна за допомогою тесту. 

Тест на ВІЛ – це аналіз крові для виявлення антитіл до ВІЛ. Їх наявність 
(позитивний результат тесту) свідчить про те, що людина інфікована. 
Перед тестом і після нього (незалежно від результату) людині пропонують 
консультацію. Результат тесту їй повідомлять через кілька днів. 

4-й журналіст. Результати тесту є достовірними на 99%. Але існує 
імовірність, коли тест може не виявити захворювання у ВІЛ-інфікованого, 
позаяк антитіла утворюються впродовж перших 2-12 тижнів. Отже, якщо 
результати аналізу, зробленого у перші тижні після зараження, виявляться 
негативними, людині варто через 3 місяці повторити тестування. 
Статистичні дослідження серед людей, що живуть з ВІЛ, засвідчили, що 
чим більше проходить часу, тим більша вірогідність того, що імунна 
система буде дужче вражена і в більшості інфікованих розвинуться 
інфекційні захворювання або пухлини. Ця статистика відображає лише за-
гальні тенденції: кожна людина має індивідуальну реакцію організму на 
ВІЛ, яка може або призвести до клінічних виявів захворювання, або ні. 

Збудники інфекцій постійно присутні навколо нас, і з ними імунна 
система здорової людини зазвичай справляється без проблем. Вони стають 
проблемою лише тоді, коли імунна система не працює належним чином і 
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інфекції активізуються. В організмі людини є також особливі клітини. 
Якщо імунна система ушкоджується, ці клітини можуть викликати 
опортуністичні пухлини або навіть рак. 

ВІЛ також може вплинути безпосередньо на організм, уразити імунні 
клітини мозку. Тоді порушується робота центральної та периферійної нер-
вової системи. 

Перш ніж поставити діагноз «СНІД», лікарі вивчають велику кількість 
симптомів і проводять тестування. Немає єдиного тесту на СНІД. Лікарі 
шукатимуть одну з опортуністичних інфекцій або рак при імунній 
недостатності. 

 
Рубрика «Валіза лікаря» 
(На заняття запрошується лікар, який висвітлює проблему з медичної 

точки зору і відповідає на питання). 
Редактор. До нас у редакцію прийшли листи, на які може дати відповідь 

лікар. 
Лист № 1 
Я пройшов тест на ВІЛ. Результат позитивний. Не знаю, що робити, 

може результат помилковий? Тепер усі дізнаються, що я ВІЛ-інфікований. 
Лист без підпису 

Лист № 2 
У таборі жила у кімнаті з дівчатами. Як згодом з’ясувалося, серед нас 

була дівчина ВІЛ-інфікована. Уночі нас кусали комарі. Чи треба робити 
тест на ВІЛ? Я чула, що він передається через кров. 

Іра 
Лист № З 
Одного разу на дискотеці я поцілувалася з хлопцем, який був мені 

малознайомий. Потім мені сказали, що він наркоман і, можливо, ВІЛ-
інфікований. Чи могла я заразитися? 

Алла 
Сторінка № З 
(Озвучення сторінки). 

Сьогодні людству відомо понад 200 вірусів. Переважна більшість 
хвороб, що їх спричинюють віруси, є невиліковними, і вакцини від них не 
винайдено. Але це не означає, що немає ліків, які могли б пригнічувати 
розвиток або розмноження різноманітних вірусів. 

Майже щороку з’являються ліки від цієї недуги. 
В Україні кожній людині надається безкоштовне лікування. 
Належну медичну допомогу можна отримати в усіх обласних СНІД-

центрах. У належний спосіб дбаючи про своє фізичне та психічне здоров’я, 
ВІЛ-інфікована людина може прожити довге повноцінне життя, 
народжувати і виховувати здорових дітей. Адже за належних 
профілактичних заходів та сучасних технологій допомоги під час пологів 
кількість ВІЛ-позитивних немовлят можна знизити з 30% до 1-5%. 
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Рубрика «Моменти істини» 

Редактор. Отримати діагноз «СНІД» - серйозне випробування для 
людини та її близьких. Фізично вона ще довго може почуватися добре, але 
її психологічний стан багато в чому залежить від розуміння, співчуття і 
підтримки тих, хто її оточує. Саме в такі моменти люди розуміють, хто є 
їхніми справжніми друзями, хто їх справді любить. 

Що ж ми можемо зробити для тих, хто живе з ВІЛ? 
Психологічний аспект проблеми допоможе нам розв’язати психолог 

нашої школи. 
(Після бесіди психолог роздає усім присутнім сердечка з порадами). 

Серце друга 
- Привітайся 
- Захисти 
- Сядь поруч 
- Вислухай 
- Зателефонуй 
- Візьми за руку 
- Запроси на свято 
- Запитай чи потрібна допомога 
- Прийди або запроси у гості 
- Познайом зі своїми друзями 

 
Рубрика «Ви нам писали» Редактор. Журналісти, відповідальні за цю 

рубрику, підготували листи і зараз нас з ними ознайомлять. 
В одному з медичних закладів протягом кількох років проживали діти з 

діагнозом ВІЛ-інфекція. Їх добре доглядали й оберігали. У приміщенні 
постійно прибирали і через це там завжди був запах дезінфекції. Малюків 
не виводили на двір. У них було багато іграшок, але їх складали так високо, 
що діти не могли дістати. Цілісінький день вони нічого не робили. З ними 
ніхто не грався, їх нічому не вчили. За все своє життя (а деяким малюкам 
було по 5-6 років) вони бачили тільки стіни і людей у білих халатах. 
(Обговорення листа). 
- Як ви думаєте, дії цих лікарів правильні? 
- Чи могли дії лікарів бути інакшими? 
- Які права порушились у цьому закладі?  
- Оберіть із запропонованих: 

• право на безпеку; 
• право на отримання медичної допомоги; 
• право на інформацію; 
• право на досягнення максимально можливого рівня фізичного і 

психічного здоров’я; 
• право на роботу; 
• право дітей на навчання і всебічний розвиток своїх здібностей; 
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• право на добровільне і конфіденційне тестування на ВІЛ-інфекцію; 
• право на збереження лікарської таємниці. 

Лист від ВІЛ-інфікованої 
Це нелюдське і досить жорстоке ставлення досить поширене суспільне 

явище. Дізнавшись про діагноз СНІД їх нерідко звільняють з роботи, за-
лишають без засобів існування, виганяють з дому, забирають у них дітей, 
не думаючи, що вони уже і так покарані. Їм відмовляють у наданні не-
обхідної медичної допомоги та інших послуг. Їх уникають знайомі, друзі, 
родичі, сусіди, колеги. Слід пам’ятати, що епідемія найбільш, процвітає 
там, де панують упередженість і неуцтво, які заважають проведенню 
масової профілактики. 

Ми повинні знати запобіжні заходи, щоб не заразитись і не потрапити в 
число інфікованих. І ще один висновок: дискримінація ВІЛ-інфікованих 
спонукає людей уникати обстежень, а це теж призводить до поширення 
інфекції. 

 
Сторінка № 4. 
(Озвучення сторінки). 

Редактор. Не забувайте, що профілактика ВІЛ дуже проста й доступна 
кожній людині: ці безпечні статеві стосунки та стерильні медичні 
інструменти. А ви зараз у такому віці, коли не треба поспішати до надто 
близьких стосунків, якщо існує багато інших способів доказу вашого 
кохання. 

Що стосується зараження через ін’єкції, вживання наркотичних 
речовин, думаю не зайвим буде нагадати, що з усіх споживачів наркотиків 
79% почали з «травки», з однієї затяжки, щоб підтримати компанію. Так 
одного разу можна прокинутись із майже найстрашнішим діагнозом - 
«СНІД». Запитайте себе: «А чи варто це починати?» 

 
Рубрика «Книжкова полиця» 
Бібліотекар нашої школи підготувала виставку літератури, зі змістом ви 

можете ознайомитись, узявши книгу в бібліотеці. 
Рубрика «Перлини мудрості»  
Сторінка № 5 

Як ви розумієте вислови: 
Мудра людина розуміє, що краще заборонити собі захоплення, ніж 

потім із ним боротися. 
(Ф. Ларошфуко)  

Здорова людина – це найдорогоцінніше створіння. 
(Т. Карлейль)  

Коротке життя ми не отримуємо, а робимо його таким. 
(Сенека) 
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Додаток  
Сторінка № 1 
ВІЛ  
Вірус – збудник інфекційних хвороб. Імунодефіцит — зниження 

функцій імунної системи. 
Людина – організм, в якому розмножується вірус. 

Шляхи передачі 
• Статевий контакт з ВІЛ-інфікованим. 

• Контакт крові з кров’ю (при переливанні, пораненні    інфікованими 
інструментами). 

• Перинатальна передача від матері до дитини під час вагітності, пологів чи 
годування грудьми. 

• СНІД – остання стадія ВІЛ-інфекції  
 

Сторінка № 2 
Стадії ВІЛ-інфекції 
«Період вікна» 
(2-12 тижнів) 

Більшість не помічає, що вони інфіковані, але вони можуть на короткий 
час занедужати. 

«Безсимптомний період» 
(від 6 до 10 і більше місяців) 

Повна відсутність симптомів або поява деяких з них: втрата ваги, 
надмірна втома, пітливість, пронос. 

«Стадія СНІД» 
(від 6 місяців до 2 і більше років) 

На фоні загального імунодефіциту виникають різні інфекції або злоякісні 
пухлини, які призводять до смерті. 9- 
 

Сторінка № З 
ВІЛ не передається 

• Через побутові контакти. 
• У разі перебування в одному приміщенні. 
• Під час поїздки в громадському транспорті. 
• Через рукостискання та обійми. 
• Через піт чи сльози. 
• Через чхання чи кашель. 
• В разі вживання спільного посуду чи білизни для спання. 
• У разі використання спільної ванни чи унітазу. 
• Під час спільних занять спортом. 
• Під час поцілунку через слину. 

Звичайні побутові контакти з людьми, які живуть з ВІЛ, нічим вам не 
загрожують. Ви можете почуватися у безпеці, коли спілкуєтесь з ВІЛ-
інфікованим. 
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Сторінка № 4 
Запобіжні заходи 
• Під час статевого контакту досить подбати про елементарний захист: 

правильно використовуй якісний презерватив. 
• Будь-які маніпуляції, що порушують цілісність шкірного покриву 

або пошкоджують слизові оболонки, мають відбуватись лише за 
допомогою разових або стерильних інструментів. Найпоширенішим 
шляхом розповсюдження ВІЛ-інфекції в Україні є ін’єкційне 
вживання наркотиків. 
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Казка про СНІД 
Театралізований виступ учнів 4-го класу 

 
Ведучий. Розповімо вам казку 
А може і не казку, 
Страшенную бувальщину 
Вам хочемо сказать, 
Про те, як зло страшенне, 
Недобре, здоровенне 
Умом і наполегливістю 
Вдалося нам прогнать! 
 
Відкривається завіса: на червоному тлі напис «Країна АРТЕРІЯ», у 

вогнях червоних ламп на сцені бігають у різні боки кружляють червоні 
ЕРИТРОЦИТИ і безформені жовтенькі ЛЕЙКОЦИТИ. Водять хоровод та 
співають (на мотив пісні «В лісі народилась ялинка»). 

 
Усі.  
В артеріях і венах живемо день за днем, 
Роботу свою робимо й співаємо пісень. 
Здорові та щасливі приносим користь вам: 
Розносим харчування і прибираєм хлам. 
Щоденно ми працюємо не покладаючи рук. 
ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕЙКОЦИТИ — весь «кров’яний» народ. 
 
Ведучий. Упізнали? Це людська КРОВ, а маленький народ – це клітинки 

крові – еритроцити і лейкоцити! 
Весело і безтурботно жив «кров’яний» народ багато років, аж раптом… 
 
На сцені: грім, миготіння світла, «еритроцити» і «лейкоцити» 

падають від несподіванки. На сцену вриваються кілька людей, одягнених у 
біле, з білим шлейфом  позаду.   Вони  оббігають кров’яні тільця і присипля-
ють їх. 

 
Ведучий. Ой біда! Наркотик вдерся в країну АРТЕРІЮ!  
І запанувало в ній сонне царство. 
 
Наркотик (виходить на край сцени і співає пісню на мотив «Нєвєсти» 

Мумій Тролля). 
Як же вам всім пощастило: 
Тепер ми разом. 
Одурманю розум й будете співати 
мої пісні одразу – всі разом! 
Ха – ха – ха! 
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Лейкоцити і еритроцити (піднімаються, покірно йдуть за 
Наркотиком і співають). 

Як же нам всім пощастило. 
Тепер ми разом. 
Одурманив нас і тепер співаємо 
Його пісні – всі разом! 
 
Зненацька з-під накидки Наркотика виривається чорний вірус ВІЛ і 

підкрадаючись до Лейкоцитів, промовляє: 
 
Я підступний, я жахливий, 
Я смертельний вірус ВІЛ. 
Не боюся я нікого, 
З’їм усіх вас до одного! 
Не намагайтесь, не старайтесь 
Лікуватися від мене: 
Я безсмертний, я могутній, 
Я страшніший за усе! 
Пошепки: 
Але в мене таємниця є, 
Бережу її я над усе. 
Хто секрет мій розгадає, 
Переможе той мене! 
 
Відходить у бік, причаївся за скупченням лейкоцитів. 
 
Ведучий. Як бути, що ж робити: 
Хоче вірус кров убити — 
лейкоцити загубити! 
 
Лейкоцити (підбігають до краю сцени і звертаються в зал). 
Любі друзі, хто б нам міг допомогти! 
Віруса лиходія перемогти! 
Просимо вас, сподіваємось на вас, 
Не покиньте нас у такий скрутний час! 
 
Ведучий. Діти! Мабуть, своєю 
порадою нам зможе допомогти знаменитий лікар Айболить – він усе 

знає! Покличмо його. 
 
З’являється лікар Айболить. 
 
Лікар. Я хочу розповісти про злодія – вірус ВІЛ та хворобу, яку він 

викликає -  СНІД. 
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СНІД — синдром набутого імунного дефіциту, хвороба за якої 
організм втрачає можливість боротися з хворобами, навіть незначними. 
Людина стає дуже вразливою й може померти в будь-який час. Викликає 
цю хворобу вірус імунодефіциту людини – ВІЛ. Він, потрапляючи в кров, 
починає вбивати клітинки крові – лейкоцити, які відповідають за захист 
організму від хвороб. А потрапити в організм вірус може тільки через кров. 
Коли людина вживає наркотики, разом з ними чи нестерильним шприцем 
вона може занести в кров і вірус ВІЛ. Поміркуймо, що треба робити, щоб не 
захворіти на СНІД ? 

 
Діти хором відповідають. 
 
Не вживати наркотиків! ВЕСТИ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ! 
 
Лікар Айболить. Молодці, діти! Уважно слухали мою розповідь і 

розгадали    секрет    віруса-злодія!      
А саме: СМЕРТЬ ВІРУСУ – У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ! 
 
Лейкоцити (виганяють наркотик і вірус ВІЛ зі сцени, взявшись за руки, 

підходять на край та хором промовляють): 
Щоб довго й щасливо прожити все життя, 
Три правила гарнесенько запам’ятай, дитя! 
 
(Піднімають цифри до правил.) 

1. Шприц та голку як знайдеш – не чіпай! 
2. Наркотик якщо пропонують – не вживай! 
3. Здоров’я своє не марнуй, зберігай! 
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  Тести, тренінги, анкети, 
вікторини  

для виявлення у дітей 
схильності до шкідливих 

звичок 
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Тест  
ЧОМУ Я ПРОДОВЖУЮ ПАЛИТИ? 

Кожне питання мас свій номер, а відповідь оцінюється в балах 
таким чином: 

Завжди -             5 балів; 
часто  -               4 бали; 
при випадку  -  3бали; 

      зрідка  -             2 бали; 
ніколи  -            1 бал. 

1. Палю, щоб зняти втому. 
2. Маніпуляції з сигаретою під час паління для мене дійсне задоволення. 
3. Паління приємне, при цьому відчуваю розслабленість. 
4. Запалюю, коли злюсь. 
5. Якщо сигарет немає, я сам не свій, поки не дістану їх. 
6. Палю автоматично, не замислюючись. 
7. Палю тому, що це підбадьорює мене, надає впевненість у собі. 
8. Долю задоволення від випаленої сигарети я одержую в момент 

запалення. 
9. Палю, тому що при цьому виникає легке запаморочення і легкість. 
10. Запалюю, коли відчуваю себе недобре чи коли вибитий з колії. 
11. Чітко усвідомлюю хвилини, коли не палю. 
12. Запалюю вже нову сигарету, коли попередня ще тліє в попільниці. 
13. Палю, щоб покращити настрій. 
14. Приємно спостерігати за димом з моїх уст і від сигарети. 
15. Люблю запалювати, коли одержую задоволення й розслаблення. 
16. Обов’язково повинен запалити, коли пригнічений, засмучений, 

подавлений, коли хочеться позбутися неприємностей і турбот. 
17. У хвилини, коли не палю, відчуваю голод за сигаретою. 
18. Хоча і усвідомлюю, що в роті в мене сигарета, але не пам’ятаю, коли я 

запалив. 
Щиро відповівши на всі питання і проставивши оцінки у балах від 1 до 

5, зробіть підрахунок. Сума відповідей на питання: 
1+7+13 – показує причини, що примушують вас палити; 
2+8+14 – оцінює маніпуляції з сигаретою; 
3+9+15 – показник приємного розкріпачення; 
4+10+16 – відображає велике бажання палити, вашу психологічну 
залежність від сигарети; 
5+11+17 – виражає велике бажання палити, вашу психологічну 
залежність від сигарети; 
6+12+18 – оцінює звичку, так зване рефлексне паління. 

А отже, окремі суми можуть скласти від 3 до 15 балів. При цьому слід 
знати, що сума від 11 балів і більше повинна вас збентежити. Результат від 
7 і нижче вважається позитивним. 
Отже, тепер ви точно знаєте, чому продовжуєте палити. 



 165 

Тест 
Чи схильний ти до наркотиків? 

1. На жаль, тютюн, сигарети в нашому житті дуже поширені серед 
молоді, але нікотин «атакує» не тільки легені, а й серце, кровообіг. Як 
ти ставишся до «голубого димку» і до курців? 

а) я гадаю, що курці отруюють будь-яке приміщення і перетворюють 
всіх оточуючих на пасивних курців; 

б) кожен має сам вирішувати, де палити, будь-які обмеження зайві; 
в) палити можна не скрізь. 
2. Невдовзі іспит. Усі твої товариші нервуються, хвилювання 

досягло найвищого напруження. Хтось приніс заспокійливі пігулки і 
пропонує ї тобі. Візьмеш? 

а) так, я візьму пігулку, але тільки в тому разі, якщо я вже зовсім в 
«ауті»; 

б) ні, мені ліньки думати про те, де брати цю пігулку наступного разу, 
коли її не запропонують; 

в) ні, не потребую штучного заспокоєння. 
3. На вечірці по колу іде сигарета з травичкою. Всі твої друзі один 

по одному затягуються, і от настала твоя черга. Як ти вчиниш? 
А) в будь-якому разі хоч разок та спробую; 
б) ні,   я   не   робитиму   цього,   краще   піду   з   такої вечірки; 
в) я сам не візьму сигарети, а з цих дурнів досхочу посміюся. 
4. Зібравшись заради компанії, гості сміються, танцюють. Ти 

приходиш із запізненням, коли інші вже трохи випили. Як ти 
поводитимешся? 

а)   вип’ю дві-три чарки, щоб наздогнати інших; 
б)  терпіти не можу, коли в компанії гарний настрій залежить від 

випивки, я краще побуду трохи і піду; 
в) мені байдуже, коли інші п’ють, у мене самого і без того хороший 

настрій. 
5. Дехто каже: «Наркотики зовсім не небезпечні, слід тільки 

правильно з ними поводитися». А ти теж у це віриш? 
а) той, хто так каже, обдурює себе; 
б) так, це відповідає дійсності, за винятком сильних наркотиків; 
6. Існує думка, що «круту» музику і наркотики не можна розділяти. 

А ти як вважаєш? 
а) можна робити чудову музику, не вдаючись до наркотиків; 
б) приймаючи наркотики, взагалі не можна сприймати музику; 
в) всі музиканти що-небудь приймають. 
7. Твій приятель настійно просить тебе дістати йому певну суму в 

борг. Ти знаєш, що він регулярно приймає наркотики. Чи позичиш ти 
йому гроші? 

а) так; 
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б) ні; 
в) тільки в тому разі, якщо знатиму, навіщо вони йому. 
8. Ти страшенно закохався! З твоєю новою пасією ти проводиш 

вечори разом в її компанії. Ти помічаєш, що всі у цій компанії, 
включаючи твою кохану, не від того, щоб пропустити чарку-другу, а то 
й прийняти що-небудь сильніше. Чи почуватимешся ти у своїй 
тарілці? 

а) якщо там весело, то чом би й ні; 
б) не обов’язково часто проводити час у компанії; 
в) ця компанія шкодить моєму коханню. 

 
Результати тесту 

 
Постав хрестик біля тієї відповіді, яка тобі найбільше підходить. За 

таблицею підрахуй кількість очок. Виходячи з отриманої суми, автори 
цього тесту допоможуть тобі визначити твій тип. 
 
 А б в  а б в 
1. 10 0 5 5. 10 0 — 
2. 5 0 10 6. 10 5 0 
3. 0 10 5 7. 0 10 5 
4. 0 10 5 8. 0 5 10 

0-20 очок: ти поводишся так, наче проблем з наркотиками не існує. 
Виявляється, ти не вважаєш алкогольні наркотики наркотичними 
речовинами. Але ж небезпечні не тільки героїн і кокаїн. Зверни увагу, що 
більшість наркоманів – алкоголіки. Замислись ще раз над своїм ставленням 
до наркотиків! Мабуть, тобі варто було б порадитись з тим, кому довіряєш, 
- з улюбленим учителем або кимось із батьків, знайомим лікарем. 

25-30 очок: не можна стверджувати, що ти такий уже питущий. Час від 
часу ти не проти пропустити чарку, але вважаєш, що тобі нічого не 
загрожує, що ти контролюєш ситуацію. Але слід пильнувати: під впливом 
друзів ти можеш піддатися спокусі і вживати наркотики. 

Той, хто набрав 20-25 очок, належить до «групи ризику», і йому слід 
бути обережним. 

60-80 очок: наркотики ніколи не стануть для тебе серйозною 
проблемою. Але не впадай в іншу крайність і не виступай відносно інших у 
ролі проповідника моралі. 
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Тест 
Що ти знаєш про наркоманію? 

1. Наркоманія це: 
а) хвороба; 
б) тимчасове захоплення; 
в) наркоз під час операції. 

 
2. Що в організмі людини найбільш вразливе до наркотичних 

засобів: 
а) шкіра; 
б) кров; 
в) центральна нервова система. 

 
3. Який спосіб приймання наркотику найшвидше досягає 

цілі (стану ейфорії): 
а) через рот; 
б) ін’єкція;    
в) вдихання (нюхання). 

 
4. Найбільш дійовий захід щодо наркоманів: 

а) виявлення і встановлення на облік; 
б) лікування в ізоляції; 
в) індивідуальна бесіда. 

 
5. Хто надає наркоманам найбільш професійну допомогу? 

а) наркологічна служба; 
б) навчальний заклад; 
в) коло друзів, сім’я. 

 
6. У наш час спостерігається: 

а) тенденція до поширення наркоманії; 
б) зменшення випадків наркоманії; 
в) неконтрольована ситуація. 

 
7. Якого віку найчастіше люди стають наркоманами? 

а) похилого віку; 
б) підлітки і молодь; 
в) середнього віку. 

 
8. «Неписаний закон»  наркоманів: 

а) протиставити себе суспільству; 
б) тримати в суворому секреті свій потяг; 
в) зробити наркоманами мінімум 3-х осіб. 
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9. Що таке «наркотичний синдром»? 
а) стан фізичного і психічного комфорту; 
б) хворобливий стан організму, який супроводжується сильними 

болями через відсутність наркотику; 
в) зупинка дії наркотику. 

 
10. Частіше схильні вживати наркотик люди: 

а) схильні до агресивної поведінки; 
б) з меланхолічним складом темпераменту; 
в) з яскраво вираженими рисами талановитості, особливими 

здібностей. 
 
11. Як правило, наркоманія тягне за собою: 

а) розширення кола друзів; 
б) протизаконні дії, пов’язані з кримінальною відповідальністю за    
       купівлю, збут або переховування наркотиків; 
в) розірвання зв’язків з рідними та близькими. 

 
12. На чому фіксуються інтереси наркомана? 

а) на громадській активності; 
б) на особистому житті; 
в) на проблемі пошуку наркотичного засобу або грошей на його 

придбання. 
 
13. Хто вирішує питання про госпіталізацію наркомана-підлітка? 

а) лікар-нарколог; 
б) навчальний заклад; 
в) правоохоронні органи. 

 
14. Основне завдання профілактики наркоманії: 

а) проводити багаторазові бесіди з наркоманами; 
б) попередити виникнення потягу до наркотику, викрити 

негативні наслідки для життя; 
в) зібрати якомога більше матеріалів про соціальне лихо. 

 
Ключі до тесту 

1а; 2в; 3б; 4б; 5а; 6а; 7б; 8в; 9б; 10а; 11б; 12в; 13а; 14б. 
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    Тест 
Чи маєте ви схильність до вживання алкоголю? 

1. Якщо у Вас виникають проблеми, Вам хочеться випити? 
2. Чи п’єте Ви тоді, коли посварилися з батьками? 
3. Ви п’єте для того, щоб розслабитися? 
4. Чи Ви п’єте великими ковтками? 
5. Чи потрапляєте Ви в халепу, коли вип’єте? 
6. Чи п’єте Ви тоді, коли гніваєтеся на своїх друзів? 
7. Чи часто Ви п’єте наодинці? 
8. Чи намагалися Ви колись покинути пити, але не змогли? 
9. Чи п’єте Ви перед школою? 
10. Чи погіршали Ваші шкільні оцінки? 
11. Чи   втрачали   Ви   колись   пам’ять   у   результаті 

випивки? 
12. Чи говорите Ви неправду про те, що Ви п’єте? 
13. Чи п’янієте Ви, коли вип’єте? 
14. Чи Ви думаєте заздалегідь, де й коли вип’єте наступного разу? 
15. Чи товаришуєте Ви з тими, хто вважає, що пити — це шикарно? 

 
 

Якщо Ви відповіли «так» на будь-яке з цих питань, у Вас, можливо, 
існує проблема з уживанням алкоголю. Алкоголізм – це хвороба. 
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Вікторина  
Що ми знаємо про СНІД? 

 
1. Людина може «пройти» аналіз на ВІЛ, який дасть негативний 

результат, але все ж бути інфікованою ВІЛ? (Так) 
2. Ви можете заразитися ВІЛ, сидячи на туалетному сидінні, яким 

користувалася людина, хвора на СНІД? (Ні) 
3. Ви можете заразитися ВІЛ, якщо будете пити з тієї ж склянки чи 

водяного фонтанчика, з якого пив хворий на СНІД? (Ні) 
4. ВІЛ виявляли в спермі, вагінальних рідинах і крові? (Так) 
5. Людина може заразитися ВІЛ в разі спільного використання 

шприцами при прийомі наркотиків? (Так) 
6. Деякі люди були інфіковані ВІЛ, плаваючи в тій же воді, що й 

хворий на СНІД? (Ні). 
7. Ви можете заразитися ВІЛ через укус комара? (Ні) 
8. Хворий на СНІД може поширювати ВІЛ, кашляючи або плюючись? 

(Ні) 
9. Чи небезпечно обіймати хворого на СНІД? (Ні) 
10. Можна вилікуватися від СНІДу, якщо ретельно приймати ліки, які 

дає лікар? (Ні) 
11. Можна заразитися ВІЛ, спільно використовуючи голки для 

татуювання або для проколювання вух або носа для сережок? (Так). 
12. ВІЛ може передаватися від матері до її новонародженої або 

ненародженої   або дитини?(Так) 
13. ВІЛ може передаватися через одяг хворого на СНІД? (Ні) 
14. Заняття сексом під час менструального циклу підвищують 

ризик заразитися ВІЛ? (Так) 
15. Можна заразитися ВІЛ, поранивши шкіру ножем або бритвеним 

лезом, що використовується ВІЛ-інфікованою людиною? (Так) 
16. Час, який минає з моменту зараження ВІЛ до того, як людина за-

хворіє на СНІД, може становити від 6 місяців до 10 років і більше? 
(Так) 

17. Є вакцина, щоб захистити людей від ВІЛ-інфекції? (Ні) 
18. Відмова від сексу та наркотиків є для підлітків дуже гарними 

способами уникнути інфікування ВІЛ? (Так) 
19. Не можна заразитися СНІДом, якщо займатися сексом без 

презерватива лише один раз або двічі? (Ні) 
20. Презервативи, що використовуються ПРАВИЛЬНО при статевому 

акті, захищають від ВІЛ, а також запобігають вагітності? (Так) 
21. Презерватив можна безпечно використати повторно? (Ні) 
22. Можна заразитися ВІЛ, якщо їсти страви, приготовані ВІЛ-

інфікованою людиною? (Ні) 
23. Не було випадків передачі ВІЛ під час проживання в одній квартирі 

з людиною, в якої є ВІЛ або СНІД? (Так) 
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24. Є дані, що деякі комахи все-таки можуть передавати СНІД? (Ні) 
25. Підлітки, інфіковані ВІЛ у віці 14 років, можуть не виявити ніяких 

симптомів СНІДу до досягнення віку порядку 25 років? (Так) 
26. ВІЛ може поширюватися через такі контакти, як обійми, поцілунки 

та потискання рук? (Ні). 
27. Людина може передавати ВІЛ, навіть незважаючи на те, що в неї 

немає ніяких ознак чи симптомів СНІДУ? (Так) 
28. Чим більше в людини сексуальних партнерів, тим більші її шанси 

бути інфікованою ВІЛ? (Так) 
29. Особа, інфікована ВІЛ, має він симптоми СНІДу чи ні, може 

передавати ВІЛ іншим? (Так) 
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Вікторина 
 

Чи знаєш ти про вплив тютюнового диму? 
 

1. Що найбільше забруднює повітря: 
а) викиди хімкомбінату; 
б) викиди металургійного комбінату; 
в) тютюновий дим. 
 
2. Як називається слабкий наркотик тютюну: 
а) чадний газ; 
б) нікотин; 
в) бензопірин. 
 
3. Порівняно з вихлопною трубою автомобіля  тютюновий дим 

удихати в… 
а) чотири рази шкідливіше; 
б) менше шкідливо в 10 разів; 
в) те ж саме. 
 
4. У скільки разів забруднене тютюновим димом повітря 

перевищує допустимі норми: 
а) у 5 разів; 
б) у 300 разів; 
в) у 384 тисячі разів. 
 
5. Скільки отруйних речовин міститься в тютюні: 
а) близько 36; 
б) близько 100; 
в) близько 200. 
 
6. Прізвище французького дипломата, що завзято пропагував 

тютюн, не знаючи про його шкоду, було: 
а) Мальборо; 
б) Нікотин; 
в) Кемел. 
 
7. На планеті щорічно від хвороб, спричинених курінням, 

помирає… 
а) 150 тис. осіб; 
б) 1,5 млн. осіб. 
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8. Збитки виробництва у США від хвороб людей, що курять, 
щорічно становлять: 

а) 17 млн. доларів; 
б) 100 млрд. доларів. 
 
9. Лише 1-4 сигарети за день збільшують ризик захворювання 

серця в жінок у… 
а) 2 рази; 
б) 5 разів; 
в) 12 разів. 
 
10. У вагітних жінок-курців шанс народити хвору дитину становить: 
а) 10%; 
б) 50%; 
в) 100%. 
 
11. Російський письменник А. П. Чехов сказав, що поцілувати 

дівчину, котра курить, - це все одно що поцілувати… 
а) квітку тютюну; 
б) попільничку. 
 
12. На Заході людину, що курить, називають «бампкін», тобто… 
а) стильний; 
б) шулий, неосвічений; 
в) спортивний хлопець. 
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Тренінг 
«Наркоманія – ти – закон» 

«Як жити далі» 
 

Мета. За допомогою цього мозкового штурму можна уявити, що 
зроблено державою в подоланні проблеми наркоманії. 

Навчальний момент. Спроба розробити власний законопроект з даної 
проблеми. 

Обладнання. Кримінальний кодекс України; дані медичних працівників 
з наркоманії; аркуш паперу. 

Час. Одна година. 
 

Методика проведення: 
• Попросити групи на аркуші паперу записати перелік негативних 

явищ наркоманії. 
• На другому аркуші паперу записати перелік засобів боротьби з 

наркоманією (медичні, кримінальні). 
• Запропонуйте групам розповісти одне одному про свої думки. 
• На дошці записати в два стовпчики ці переліки. 
• Запропонуйте класові кваліфікувати негативні явища з засобами 

боротьби, наприклад: злочин  —> покарання. 
• Використовуючи всю інформацію, групи можуть спробувати скласти 

законопроект з проблеми наркоманії. 
• Поставте учням запитання, подані нижче.  

 
Запитання: 

• Чому, на вашу думку, необхідно вирішувати проблему наркоманії. 
Може, це і не проблема — кожен сам вибирає своє життя? 

• Як наркоманія впливає на життя суспільства? 
• Що, на вашу думку, можуть зробити політичні лідери, лікарі, 

юристи, вчителі та ви для вирішення цієї проблеми? 
 

Альтернативна методика: 
• Станьте або сядьте колом. Кожен учень по черзі називає негативне 

явище, потім засоби боротьби. 
• Разом прийдіть до розуміння явища. 
• В колі по черзі кожен учень пропонує думки для складання 

законопроекту. 
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Бліц-вікторина 
Мета. Ця вікторина корисна на будь-якому етапі ознайомлення учнів з 

проблемою: наркоманія – ти – закон. 
Якщо діти до цього не вивчали її, така вікторина дає нагоду визначити, 

наскільки вони обізнані з метою. Згодом вікторину можна використати для 
перевірки, наскільки їхня обізнаність зросла. З її допомогою також зручно 
встановити, які особливі інтереси та позиції мають підлітки щодо 
проблеми. 

Навчальний момент: 
- Ми вже знайомі з проблемою наркоманії від знайомих, по 

телебаченню, з книжок тощо. 
- Коли ми обговорюємо проблему «наркоманія – ти – закон», треба 

розглядати її з різних сторін. 
Обладнання. Запитання вікторини.  
Час. Одна година. 

Методика проведення: 
• Перед заняттям запишіть на аркуш паперу чи на дошці і хай їх 

перепишуть, не відповідаючи на них. 
• Тепер запропонуйте дітям протягом десяти хвилин обговорити з 

своїми товаришами можливі відповіді на запитання, при цьому 
вільно переміщаючись по аудиторії. Учень, який відповідає на 
запитання, повинен підписати свою відповідь. Таким шляхом учні 
діляться тим, що вони знають про наркоманію та закони. 

• Зберіть усі відповіді на кожне запитання і запишіть їх на дошці. 
Очевидно, на одне і те саме запитання будуть різні відповіді. 
Заохочуйте учнів обговорювати свої відповіді. 

• Очевидно, діти не зможуть відповідати на всі запитання, та й 
відповіді можуть бути помилковими. Наприклад, вони можуть не 
знати законодавства по проблемі. Пам’ятайте, що метою вікторини 
є акцентування уваги на проблемі наркоманії, а не отримання пра-
вильної відповіді. Запитання, які зачіпають особливо цікаві 
проблеми, можуть стати основою майбутніх дискусій. 

• Якщо бракує часу, виберіть кілька запитань, 
сконцентрувавши увагу на тих, які для дітей найважливіші. 

 
Запитання вікторини: 

Чи можеш ти назвати: 
1. Що таке наркоманія? 
2. З чого починається наркоманія? 
3. Наркоманія, це хвороба чи соціальне явище? 
 Як поширилась наркоманія у світі, в країні, в  твоєму місті, селі? 
 Твоє ставлення до наркоманів. 
 Чи потрібно наркоманів ліквідувати, чи наказувати? 
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 Чи несе наркоман кримінальну відповідальність за свої дії? 
 Чи відомі тобі якісь методи лікування? 
 Які б закони ти запропонував для рішення проблеми наркоманії? 

 
Альтернативна методика: 

• Якщо ви маєте ксерокс, намалюйте табличку на аркуші паперу, 
запишіть запитання в кожному рядку і зробіть копію для кожної 
дитини. 

• Старшокласники повинні вибрати одне із запитань і дослідити його 
ґрунтовно у вигляді проекту, виступаючи згодом перед класом із 
доповіддю про результати свого дослідження. 

• Учні могли б ставити ці запитання відвідувачам під час проведення у 
школі «Дня відкритих дверей». 

 
 

«Потрібно щось робити» 
 

Мета. Уявлення проблем наркоманії та шляхів її подолання. 
Навчальний момент. Познайомити учнів з проблемою, з її негативними 

наслідками. Профілактика вживання наркотичних речовин. 
Обладнання. Аркуш паперу, дошка.  
 

Методика проведення: 
• Поділіть учнів на групи: 

- люди, які вживають наркотики; 
- лікарі; 
- психологи; 
- парламент, який має прийняти законодавчі акти з профілактики та 

боротьби з наркоманією. 
• Ви пояснюєте ситуацію, яка склалася в вашому місті та в країні з 

наркоманії, використовуючи медичні та кримінальні дані. 
• Кожна група відстоює свою точку зору, а парламент з урахуванням 

думок кожної групи пише законодавчий проект. 
• Всі обговорюють, виправляють та приймають законопроект. При 

дискусії можна використовувати такі запитання: 
- Наскільки складна ця проблема? 
- Чи знайомі ви зі статистикою? 
- Наркоманія – це хвороба, чи соціальне явище? 
- Які наслідки вживання наркотичних речовин? 
- Які методи профілактики та боротьби вам відомі? 
- Покарання чи вплив? 

Складений законопроект можна друкувати в газеті школи чи випустити 
стіннівку.  
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Альтернативна методика: 
• Для активного засвоєння учні могли б написати та інсценізувати 

п’єсу про інопланетянина, який відвідує Землю. 
• У плані виконання проекту клас міг би зробити стінну виставку з 

фотокарток, газетних, журнальних вирізок з інформацією про 
наркоманію. 

«sos» 
 

Мета. Ця інтригуюча вправа покликана допомогти учням зрозуміти, що 
наркоманія – недуга сьогодення. 

Навчальний момент: 
- Розуміння проблеми наркоманії. 
- Знайти шляхи подолання цієї проблеми.  
Обладнання. Папір, матеріали періодики, медичні посібники, 

законодавчі акти. 
Час. Одна година плюс час на виконання домашнього завдання. 

Методика проведення: 
• Запропонуйте учням уявити себе учасниками дуже важливого 

космічного проекту. (Стало відомо, що космічні сигнали підтвердили 
існування розумних форм життя. ООН вирішила послати космічний 
корабель з інформацією про Землю і проблему, яка існує, - наркоманію, 
для того, щоб інопланетяни допомогли її вирішенню). 
Запитайте учнів, яку інформацію вони б вибрали, щоб послати її цим 

істотам. 
Учні використовують свої знання та допоміжну літературу. Потрібно 

знайомити не тільки з проблемою, але і з тим, що зроблено (ліки, 
покарання, тощо). 
• Це завдання можна виконувати у вигляді індивідуального проекту, в 

рамках якого діти мали б можливість запитати батьків та інших людей, 
яку саме інформацію вони б надіслали. Наприклад, чи послати книжки, 
фільми, фотокартки, газети, журнали… Якщо так, то які? 

• Групи можуть швидко обмінятися думками методом мозкового штурму. 
• Проаналізуйте запропоновані варіанти разом з дітьми. Додайте щось 

таке, про що вони не згадали. Аналізуючи наукові дані, законодавчі 
акти, перейдіть до розуміннями асе зроблено у нас в країні для того, 
щоб подолати цю, проблему. 

Запитання: 
• Що ви подумали б, дивлячись на проблему землян очима 

інопланетянина? 
• Як ви думаєте, що подумав би інопланетянин, якби побував в нашій 

країні і побачив тих людей, кого торкнулась ця проблема? І чи все ми 
зробили, щоб подолати її? 
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Матеріали для роботи  
з батьками та учнями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Здорова родина – 
здорова нація 
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Розмова з батьками 
 

Виховання дівчинки –  
майбутньої матері 

 
Мета. Ознайомити батьків з етапами психосексуального розвитку дітей, 

а також найрізноманітнішими відхиленнями, причинами яких є 
неправильне виховання.  

Розкрити характер взаємовідносин з дітьми буквально з їх народження. 
Виогіків у батьків почуття відповідальності за майбутнє своїх дітей. 

Обладнання. Цитати, тести, виставка літератури. 
Форма проведення. Відверта розмова. 

Дівчинко моя мила,  
Ти блискавкою роси  

Серце мені затьмила.  
Глянь, чаклування дівчаче, - 

Шукає поводиря  
Серце моє незряче. 

Д.Павличко 
 
Сьогоднішні старшокласники ставлять перед батьками значно більше 

проблем, ніж їхні ровесники шістдесятих років. Збільшення розриву між 
темпами статевого дозрівання молодої людини і досягнення нею соціальної 
зрілості розширило діапазон суперечностей між спрямованістю 
сексуальних інтересів юнацтва, прагненням бути дорослим і вимогами в 
сім’ї. В.О. Сухомлинський зазначив: «Наше завдання – досягти того, щоб 
до моменту пробудження статевого інстинкту розум дитини був 
підготовлений до тієї величезної роботи душі, яка пов’язана із 
становленням мужчини і жінки». 

Щоб вирватися з павутини уваги дорослих, доводиться робити різкий 
рух, зовсім не так чинити, як хотілося б, а батьки навіть не розуміють цього. 
Старшокласники відчувають підсвідомо, що потребують руки поводиря, 
але в той же час прагнуть до незалежності, влада дорослих набридла їм за 
всі попередні роки. В цей час діти знаходять собі «героїв» на стороні й 
потрапляють під вплив сильної, але не обов’язково моральної особистості, 
або знаходять місце в будь-якій групі. 

Немало ускладнень і в спілкуванні з протилежною статтю. Ще недавно 
дівчатка зовсім не створювали інтересу нікчемним, безсмислим племенем, а 
тепер в голову приходять зовсім інші думки. 

«Коли дівчина стоїть на порозі перетворення в жінку, - відмічає 
американський педіатр Бенджамін Спок, - краще, якщо вона буде чекати з 
радістю, а не в страхові й незадоволенні. Пояснюючи дівчинці, що таке 
менструація, краще всього підкреслити, що це підготовка організму до того 
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часу, коли дівчинка стане мамою. Важливо також навчити дівчину 
правилам особистої гігієни в цей період. 

Спорт, режим дня, гігієнічні процедури допоможуть вашим дівчаткам 
відчути себе здоровими, бадьорими, додадуть гармонії тілу. Але варто 
звернути увагу ще на одне типове жіноче надбання – жіночність. 

Що ж таке жіночність? 
Перш за все жіночність пов’язана із зовнішнім виглядом дівчини, її 

фізичними даними. Важливі елементи зовнішнього вигляду дівчини – 
постава і хода. Додамо тільки, що, наприклад, модний і зручний 
спортивний одяг – штани, светр, куртка – дають змогу дівчині йти 
швидким, вільним кроком. Однак це не означає, що можна крокувати дуже 
широко і перевалюючись. Це тим більше некрасиво, якщо на тобі плаття. 

Жіночність означає і певну манеру поведінки. І моральне обличчя. 
Дівчина повинна бути граціозна, без зайвих рухів і тим більше без 

надмірного жестикулювання. 
Жіночність передбачає м’якість, ніжність, вишуканість манер. Некрасиво 

голосно розмовляти або голосно сміятися, особливо в громадських місцях. 
Така надмірна вільність, інакше кажучи, розв’язність не личить нікому. 
Отже, жіночність – дуже об’ємне поняття і, власне кажучи, майже все, про 
що ми будемо говорити далі, має з нею тісний зв’язок. 

Вам, мабуть, цікаво перевірити, чи правильно складаються ваші 
взаємини з дітьми. Для цього спробуйте дати відповіді на запитання. (Див. 
додаток). 

А зараз поговоримо про сімейні ускладнення, які пов’язані зі ставленням 
батьків до кохання дітей. Почнемо з такого листа. 

«Мені 15 років. Я часто думаю, чому ми, молоді, не можемо 
порозумітися зі старшим поколінням. Нам кажуть: «Підростете і зрозумієте, 
що все – для вашого ж щастя». Що для щастя? Необхідність весь час 
ховатися, боятися виявити відверто свої почуття? Не дивно, що мої 
ровесники тримають своє кохання у таємниці від найрідніших людей. 
Дивлюсь я на подруг: одній батьки категорично забороняють не лише дру-
жити, а й спілкуватися з хлопцями, другу сварять, називають «повією», 
третю б’ють і не випускають увечері з дому. І думаю: невже для того, щоб 
дати волю своїм почуттям, треба тікати світ за очі?» 

Ось фрагмент іншої сповіді. 
«Я можу з абсолютною точністю сказати, що коли трапляється мені хоч 

ненароком зачепити тему кохання, мама обов’язково зауважить: «Я в твої 
роки про таке не думала». От я і гадаю: може, моя мама тому й живе з 
татом, як кіт з собакою, через те, що в молодості про кохання не думала?» 

У запитанні дівчини є сенс. Справді, чому в культурі міжстатевих 
відносин юних зацікавлені всі батьки, і водночас більшість з них уникає 
теми кохання? У колі сім’ї ми говоримо про любов до сім’ї, батьків, рідної 
землі, музики, живопису і найрідше – про людську любов. Чому? 

(Відповіді батьків). 
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Так, ми погоджуємося з тим, що справжнє кохання можливе тільки у 
зрілому віці. Але ж коли і як настає зрілість? Чому багато молодих людей 
так і не можуть досягти цієї зрілості? Психологи переконані — тому, що, 
уникаючи теми кохання, забороняючи дружбу хлопців і дівчат, ми ніби ви-
правдовуємо існування подвійної моралі в міжстатевих стосунках. 

Розповідати дівчатам про етапи змін і дорослості, які проходять у зв’язку 
з цим в їх організмі, краще розмовляючи окремо з дівчиною і юнаком. 

Інша справа – розмова про кохання, під час якої мова піде про 
благородство і культуру почуттів, поваги одне до другого. Дуже важливо не 
звертати конкретну увагу на цю тему точно зважену, продуману, і робити 
це спокійно, без зайвих емоцій, або, навпаки, презирливої зарозумілості. 

Більшість дорослих важко виходять за рамки розмови, що лежить в 
біологічній площині, про любов, емоційні сторони сексуальності, деяких 
специфічних моментах взаємовідносин, бажають мовчати або 
задовольняються загальними фразами. 

Обговорюючи з донькою питання статевих стосунків, раджу 
скористатися оповіданням Є.Лермяка «Про яблуньку, яка рано розцвіла». 
(Див. додаток). 

Отже, «боротьба» батьків із закоханістю дітей за збереження їхньої 
моральності не сприяє, а заважає формуванню моральних основ поведінки в 
міжстатевих стосунках. Чим більше буде довір’я наших дітей до нас самих, 
чим більше чуйності й такту ми виявимо до їхніх почуттів, тим опти-
мальнішим буде наш виховний вплив. Не забороняти дружбу, між статеві  
контакти, а навпаки, вчити їх розвивати на засадах чесності, 
взаєморозуміння, взаємоповаги і взаємопідтримки. 

А в житті жінки найголовніше – стати матір’ю. До цього ми всі 
готуємося (і повинні готуватися) з дитинства: спочатку граємо в «дочки-
матері», потім зростаємо, дорослішаємо. І дуже важливо зараз зрозуміти, 
що начебто забава, дрібниця - «погратися цигаркою» — може невиправно 
позначитися на майбутній дитині ще до її народження. 

Подумайте над цим. Вчіть своїх дівчат бути розумними і жити саме 
своїм розумом, а не сліпим наслідуванням моди чи свого оточення. 

Здалеку до нас прийшов звичай звеселятися зігріваючими напоями. 
Часте випивання призводить до розвитку важкої хвороби – алкоголізму. 
Особливо це страшно для жінок. Тонка, вразлива жіноча психіка швидше за 
чоловічу руйнується під впливом регулярних отруєнь алкоголем. Потрібні 
великі зусилля, щоб повернути людину до нормального життя. 

Ваші дівчата стають дорослими і вже повинні вміти вибирати друзів. В 
оточенні доньки не повинно бути людей, які не можуть обійтися без чарки, 
не кажучи вже про те, що сама донька має уникати вживання спиртного. 
Навчіть своїх дітей уникати вечірок, які збираються з метою випити, і 
людей, які не уявляють собі веселощів без випивки. 

Протягом багатьох віків письменники, поети, художники присвячують 
свої твори прекрасному почуттю – любові. Любов – це суто індивідуальне 
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почуття, яке кожна людина переживає по-своєму. В любові закладена 
велика сила, яка допоможе людині відкинути егоїзм, стати кращою, 
добрішою, сміливішою. Під впливом любові життя людини нібито 
освітлюється ніжним світлом, а серце наповнює тепло, ласкава хвиля. 

Справжнє кохання – яскраве і незвичайне явище, яке передбачає глибоку 
повагу, почуття товариськості й відвертості, і    прагнення оберігати 
коханого. Це не дурманна жменька щастя, а всеосяжне почуття. 

Не завжди дівчата здатні розібратися, де знаходиться межа між дружбою 
і коханням. Інколи дружбу сприймають за кохання, буває і навпаки. 
Нерідко дружба переростає в любов. Не завжди дівчата можуть відрізнити 
кохання від закоханості. В таких випадках їм повинні допомогти саме ви – 
їхні батьки. Ви повинні дати їм розуміти, що вони повинні пам’ятати: і    
хлопець, який прагне до фізичної близькості з дівчиною, як правило, не 
любить її, а лише задовольняє свій статевий потяг. Щиро закоханий буде 
берегти свою кохану і свої почуття до неї, ніколи не буде зазіхати на її 
гідність і цнотливість. 

Кожна дівчина повинна берегти себе. Не поспішати пізнати те, що нікуди 
від неї не дінеться. Ставитися до себе з повагою. Вона повинна знати, що 
жінка віками зберігала за собою право визначати межі стосунків. А іноді ми 
про це забуваємо. Серед якостей, які подобаються хлопцям, на першому 
місці виявились доброта, скромність, розум, жіночність і вірність. А серед 
якостей, які найбільше засуджуються, — розпуста, легковажність, паління, 
кривляння, балакучість, враховуйте це. Не піклуються про свою репутацію 
тільки дівчата з обмеженим духовним життям, зміст якого складають 
розваги, вбрання, легкі «перемоги» і нескінченна зміна залицяльників. 
Таким не дано пізнати справжнє почуття. 

Саме ви, батьки, повинні допомогти виховати в своїх доньках майбутніх 
матерів, гідних цього слова. Бо, що потрібно для щасливого життя молодих 
людей — певні духовні цінності — любов, прив’язаність, віра, що поряд є 
людина, готова ділити з тобою горе і радість, рука в руку з тобою пройти 
важку дорогу життя. 

Додаток 
Запитання (тести) 

1. Як ви вважаєте, чи є у вашій сім’ї взаєморозуміння з дітьми? 
2. Чи розмовляють з вами діти «від душі», чи радяться з вами з 

особистих питань? 
3. Чи цікавляться діти вашою роботою? 
4. Чи знаєте ви друзів ваших дітей? 
5. Чи беруть діти разом з вами участь у домашніх справах? 
6. Чи перевіряєте ви, як вчать уроки ваші діти? 
7. Чи є у вас спільні з ними заняття і захоплення? 
8. Чи беруть діти участь у підготовці сімейних свят? 
9. Чи хочуть діти, щоб ви були разом з ними під час «дитячих» свят, чи 

бажають проводити їх без дорослих? 
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10. Чи   обговорюють   діти   з    вами   переглянуті  кінофільми, 
прочитані книжки? 

11. А телепередачі? 
12. Чи відвідуєте ви всією сім’єю музеї, театри, виставки, концерти і 

кіно? 
13. Чи проводите ви родинні прогулянки, турпоходи, екскурсії? 
14. Як ви вважаєте за краще проводити відпустку – разом з дітьми чи без 

них? 
Позитивну (так) відповідь оцінюють у 2 бали. Часткову (інколи) – 1 бал. 

Негативну (ні) -  0 балів. 
Якщо ви набрали понад 20 очок, ваші взаємини можна в цілому назвати 

сприятливими. Якщо від 10 до 20 – взаємини можна оцінити як задовільні, 
але не досить різносторонні. Подумайте самі, чим можна їх збагатити і 
поглибити. Якщо менше 10 очок — ваші контакти з дітьми незадовільні, 
конче потрібно подумати, як їх налагодити. 

 
Про яблуньку, яка рано розцвіла 

Молоденька самовпевнена нетерпляча яблунька жила у великому саду. 
Незважаючи на всі перестороги старших, досвідчених яблунь, вона 
вирішила обов’язково весною зацвісти. Правда, зацвіла вона маленькими, 
жалюгідними рідкими квіточками, бо звідки ж було взяти юній красуні 
сили й соків для справжнього великого цвітіння: треба ж було зміцнити свій 
стовбур і крону. Квіти скоро втратили пелюстки, і щаслива яблунька 
відчула зав’язь плодів на своїх гілках. Ось тут і збулося пророцтво старших 
яблунь. Хоч плодів було небагато, але й вони були заважкі для молодого 
деревця. Тонкі гілки гнулися від непосильного тягаря. Корені ледь встигали 
живити плоди своїми соками. Деякі яблука, не дозрівши, падали. Яблунька 
перестала рости, оскільки всі свої сили вона віддала плодам. Її ровесниці в 
призначений час зацвіли, виросли стрункими, сильними і гарними. Їх 
гілкам нічого було боятися тягаря плодів – їх зміцніле коріння могло жи-
вити і яблуню, і яблука. А та яблунька, що рано зацвіла, так і лишилася 
низькорослою, стала негарною, зістаріла в юності. Всі жаліли її, але ніяк не 
могли допомогти. 
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Година спілкування 
 

Між нами, дівчатами 
 
Вчитель. Підліткові роки – важкий шлях, який веде дітей з дитинства в 

доросле життя, і від того, як цей період діти пройдуть, залежить їхнє 
доросле життя. Саме в цей період у дітей формуються ті цінності, на які 
вони будуть опиратися в майбутньому. Сьогодні перед собою ми бачимо 
підлітків, яких за зростом і фізичною сформованістю не назвеш дітьми, а за 
їхню непідготовленість до життєвих випробувань – не назвеш дорослими. 
Вік 14-16 років вважається самим сексуальним. Інтерес до протилежної 
статі починає концентруватися на конкретній людині. 

Часто ми, дорослі, говоримо своїм дітям: «Ти ж знав(ла), як потрібно, 
чому не зробив(ла)»? Але часто ми забуваємо запитати їх, що вони думають 
з цього приводу самі. І найважливіша допомога, яку ми їм повинні дати, - 
це чутливе і сердечне ставлення, і розуміння їх проблем, і наше щире 
бажання вислухати наших дітей. 

Деякі матері вважають, що небажана вагітність частіше з’являється через 
легковажність хлопців, ніж через легковажність дівчат. Дівчата прагнуть 
утримати, відговорити своїх дружків переходити межу близькості. Та 
юнаки, як правило, вимагають від них «доказів» кохання. А діставши їх, не 
вважають своїм обов’язком доводити те саме своїм відповідальним 
ставленням до наслідків кохання. А справжня дорослість, як ми знаємо, 
визначається не стільки почуттями, навіть не вчинками, скільки здатністю і 
готовністю відповідати за те і за інше. 

 
Ситуація І. Читання та обговорення статті «Народила Люба 

донечку» (див. додаток). 
Запитання до учнів: 
• Скажіть, як би ви повелися в даній ситуації? 
• Як ваші батьки повелися б у даній ситуації? 
• Чи правильно вчинили в даному випадку батьки Люби та Івана? 

Вчитель. Часто батькам з дітьми важко говорити на дану тему. Але слід 
пам’ятати, що діти про статеві відносини можуть отримати некомпетентну 
інформацію від своїх старших друзів. Розмови на такі теми можуть збли-
зити батьків з дітьми, викликати в них почуття довіри і, можливо, саме 
батьки своїми порадами зможуть вберегти їх від необдуманих і поспішних 
вчинків. 

 
Ситуація II.   Лист Світлани, якій 16 років. 
«Одного разу я поверталася додому з музичної школи. Була зима, тому 

на вулиці вже почало сутеніти. Щоб скоротити шлях додому, я вирішила 
пройти через територію дитячого садка. Раптом до мене підбіг юнак, закрив 
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мені рота і почав тягнути до літньої веранди, де мене зґвалтував, сказавши 
при цьому: «Скажеш кому-небудь – заріжу». 

Прийшла з роботи мати. Їй, як і завжди, було не до мене. Коли я 
наважилася піти до лікаря, виявилося, що вже 9 тижнів вагітності… 

Про все розповіла Олені (подрузі). Та сказала, що має знайому акушерку, 
яка за певну суму зробить все, що потрібно. Ввечері прийшла додому, 
розбила свою копилку, грошей вистачить. Страшно трясуться руки. З 
роботи повернулася мати. За хатніми справами зійшов вечір. Мати сіла за 
стіл доробляти свій звіт, кінець місяці. Я тихенько підійшла до неї і 
схилилася головою їй на плечі. Мати попросила не заважати. Я мовчки 
пішла до своєї кімнати. Завтра четвер і ми з Оленою йдемо до її знайомої». 

Запитання до учнів. 
• Як би ви вчинили на місці Світлани? 
• Чи вірний шлях обрала Світлана? 
• Як би ваші батьки повелися в даній ситуації? 
• До кого б ви прийшли порадитися, якби опинилися в такій ситуації, 

як Світлана? 
 
Лікар. Юні дівчата не усвідомлюють, якої непоправної шкоди завдають 

своєму здоров’ю. В майбутньому через можливі ускладнення вони взагалі 
не зможуть народити дитину. Аборт призводить до того, що дитинка гине 
тоді, коли вона росте у лоні матері. Аборт – це не необхідність. Багато 
людей готові допомогти тим матерям, які вважають, що аборт – єдиний 
вихід. Вони допоможуть тим, що усиновлять дитину, або допоможуть 
матері подбати і про себе і про дитинку. Вони зможуть допомогти з одягом 
та грішми; поговорять з матір’ю про те, як вирішити проблеми. Такі люди 
прагнуть допомогти матері і дитині. Пам’ятайте, що кожна дитина має 
право народитися. 

Пам’ятайте: 
• Що з 3-го тижня розвитку спеціальними приладами можна 

прослуховувати серцебиття плода. 
• Мозок можна виміряти вже на 6-му тижні, дитинка відчуває біль і 

також реагує на дотик. 
 
Вірш «Німий крик» 
Мамо, ти чуєш, мамо! 
Я вже живу віднині. 
Мамо, вже б’ється серце 
В мені, у новій людині. 
Чуєш, як кров пульсує 
В такт із твоєю, мамо. 
Разом із твоїм серцем 
Моє стукотить так само. 
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Мамо, я хочу жити, 
Рвуся до сонця, світла, 
Чую, як сходить жито, 
Чую - земля розквітла. 
Мамо, ти чуєш, мамо, 
Я хочу на тебе дивитись, 
Я так поспішаю, мамо, 
Для тебе на світ з’явитись. 
Я хочу дивитись в очі, 
Я хочу тебе любити, 
Невже я багато хочу, 
Мамо, я хочу жити! 
Я хочу в життя прийти… 
І раптом… та що це, мамо?! 
Мамо!.. Невже це ти?! 
За що ти вбиваєш, мамо?! 
Мамо!.. 
Та зачекай… 
В мене ж ще сил нема. , 
Мамо, пусти у рай. 
Мамо, матусю, ма… 
Здригнеться земля уся 
І камінь застогне з муки. 
Будь проклятий той, в кого 
У крові дитячій руки. 
І злине в небесну даль, 
І сонцю не дасть світити 
Оте стоголосе «Ма!», 
Якому не дали жити. 
 
Психолог. Ситуація не з легких. Дівчинка не несе відповідальності за те 

зло, яке їй вчинили. Жаль, що мати через свою постійну зайнятість не 
змогла налагодити довірливих відносин із своєю донькою. Дівчинка 
опинилася сам-на-сам із своєю бідою, так і не достукавшись до серця 
матері. За допомогою дівчина звертається до своєї старшої подруги, яка дає 
їй нерозумну пораду – зробити підпільний аборт. Лист незавершений і 
можна лише здогадуватися про наслідки. На жаль, такий випадок непо-
одинокий. Часто батьки так зайняті побутом і власними справами, що не 
звертають увагу на своїх дітей та їхні проблеми. Коли я свою знайому 
запитала, скільки часу вона спілкується та про що із своєю донькою, то та 
завжди відповіла, що донька її одягнута не гірше за інших дітей і їсти 
завжди подано вчасно: смачненьке та тепленьке, і гроші помалу 
відкладаються на освіту. Яка іще тут увага потрібна! У тому-то й справа, 
що дуже вже багато ми з вами захопилися матеріальними проблемами, 
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обминаючи цінності душі. І можливо, якби в свій час Світлана достукалася 
до материнського серця, вона б не пішла шукати поради до своєї подруги і 
змогла уникнути ще однієї помилки. Дівчатка, я вам усім бажаю, щоб 
вашими найкращими подругами були ваші матері. 

 
Вірш «О коли б сказало немовля» 
О, коли б сказало немовлятко  
До своєї мами: «Зупинись»  
Не лишай мене, тебе благаю,  
Над моєю долею схились.  
За тобою я думками лину,  
І зігріюсь лиш теплом твоїм.  
Не лишай мене, свою дитину,  
Забери з собою в рідний дім.  
Та мовчить, бо як же йому бути,  
Ненавмисно кривить ротик свій,  
А його чужа голубить мати, 
 В серці затамовуючи біль. 
Як ростимуть діти ті, що буде?  
Так жорстокі часом їх серця.  
Десь батьки живуть, як і всі люди,  
А дитина зветься – сирота.  
І у мами серце не здригнеться,  
Зачерствіла батьківська душа.  
Схаменіться, рідні, схаменіться!  
Та, хіба, дитина вам чужа?  
Чом же не приходять мама, тато,  
Показатись їм давно пора.  
На руках маленьке немовлятко  
Пестить обережно медсестра. 
 
Вчитель. Дорогі дівчатка! Я хочу, щоб ви зрозуміли з сьогоднішньої 

розмови те, що основою статевого виховання є формування таких рис, як 
сильна воля та володіння собою. 

Додержуйтеся цінності чистоти як пошани до себе самого та до інших, 
задумайтесь над Євангельськими словами: «Блаженні чисті серцем, бо вони 
побачать Бога» (Мт. 5, 8), які доходять до глибини сумління і заохочують 
вчинити чистим джерело наших бажань і намірів. Якщо серце чисте, то і 
око буде ясне. 
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Додаток  
            Народила Люба донечку 
 
У затінку, під розлогими яблунями біля 

пологового будинку на лавках сиділи жінки, які 
ще чекали свого зоряного часу, а попід вікнами 
ходили затаємничені чоловіки і з надією 
поглядали догори, на другий поверх, де, як їм 
казали, повинен бути зал, в якому з’явиться на 
світ білий їхнє найдорожче дитя. 
Приплюснувшись носиком до скла, в одному з 
вікон стояла молоденька мати і щось дуже 
акуратно писала пальчиком по шибці 
молодцеві, який тримався за стовбур старезної 
яблуні, стоячи на невисокому паркані. 

Недалеко від виходу стояли дві машини: 
одна вишневого, друга – білого кольору. Обіч 
два статечних чоловіки смалили цигарки і мовчки згоджувалися кожен зі 
своєю жінкою. А жінки, розмовляючи між собою, оглядалися на юнака, 
який з деяким замішанням і ніби й здивуванням, закривши обличчя снопом 
квітів, стояв біля самісіньких дверей, та так і не насмілювався переступити 
цей поріг без батьків. Усі мимоволі прислухалися до розмови жінок, які 
говорили по-доброму, але все ж не хотіли поступитися одна одній. 

- Ганю, ти ж маєш дві дочки, а мені доля не дала ні одної, тільки 
сина. Ми ж однокласниці, невже в свої тридцять п’ять я не можу удочерити 
своєї онуки і виростити собі за доню? Нехай молоді вчаться, ходять до 
школи. Ганю, прошу тебе! 

Повненька, рум’яна жіночка, про таких кажуть кров з молоком, 
оглядалась на чоловіка за підтримкою, а той згідливо кивав буйною 
чуприною. 

- Ой, Марусю, ти що, хочеш, щоб з мене люди в селі сміялися, що я 
відказалася від дитини, хіба я, зростивши двох дочок, не зможу виростити й 
третю. Та моя Галя вже в четвертому класі – справжня нянька. Чи ми з 
чоловіком не удочеримо дитину? Бо що з Люби візьмеш, вона ще сама дитя 
у свої п’ятнадцять. Так і твій Івась, в шістнадцять. Тож ми винні, що не 
догледіли, а може, винні наші корови, що з минулого року почали пастися 
разом? 

З тих розмов зрозуміла, що мова йде про оту школярочку, яку нещодавно 
привезли з одного з районів. Гарненьке дівча, як розквітла маківочка, 
народила донечку. Пошепки йшли розмови про те, що одна бездітна сім’я з 
«високопоставлених» хоче взяти собі немовля, але від батьків, які були б 
гарантовано здоровими. А тут таке чудове дитя з’явилося на світ! Люба 
виглядала на всі вісімнадцять, красива, аж пашіла здоров’ям. В своїй 
дитячій наївності розповіла, що дуже любляться вони з Івасем — 
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сусідським хлопцем. А «швидка» привезла її з районної лікарні про всяк 
випадок, бо вона ще малолітня. Але дитя народилося на славу – 3 кілограми 
та ще й 200 грамів. Справжнісінька тобі красуня! 

Та Люба не піддавалась вмовлянням, просила, щоб принесли дитину 
годувати. Дитя принесли на третій день, і вона мов ожила. І цілувала, і 
плакала. А як ревно виконувала всі настанови лікарів, сестричок. 

Сьогодні Любу виписували. І ось через деякий час на подвір’я вийшли 
батьки, Люба та Івась з рожевим конвертом на руках. В одну машину сіли 
Івась, Люба з дитиною. А в другу – обидві матері. Та не встигли чоловіки 
завести мотори, як одночасно відкрились двері другої машини, і обидві 
матері, сміючись, пересіли на заднє сидіння до Люби з дитям. 

З того часу минуло тринадцять літ. І віриться, що в таких людей росте 
щаслива-прещаслива красуня, якій доля усміхатиметься все життя. 

Хай наші дочки щасливо виходять заміж, щасливо родять нам онуків. 
Але якщо знайдеться неждане дитя, то маймо в серці доброту бути такими, 
як ті дві матері. 

 

 

Лекція  
 

Психологічна та соціологічна  
підготовка до материнства 

 
Статеве виховання, точніше духовно-статеве виховання, не можна 

вважати успішним, якщо дівчата і юнаки, що ростуть у сім’ї, не зрозуміють, 
що обов’язки дружини і чоловіка, матері і батька є для жінки та чоловіка 
одними з основних у житті. Це – сполучна ланка у їх стосунках. Підго-
тувати дівчат та юнаків до щасливого, міцного шлюбу, метою якого є 
задоволення взаємних духовних інтересів та фізіологічної статевої потреби, 
народження і виховання здорової дитини, зміцнення гармонії внутрішньо-
сімейних стосунків – одне з головних завдань духовно-статевого виховання. 

Жінка – основа сім’ї. Особливості жінки витікають з її природи – 
майбутньої матері. Чудо Всесвіту. Краса Землі. Скарб життя людського – як 
тільки не називають жінку, маючи на увазі саме священний феномен 
материнства. Майбутню жінку-матір виховують з дитинства. Виховують 
орієнтацію дівчини на сім’ю, родинний культ, щастя продовження роду. 
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Запорукою народження здорової міцної дитини є перш за 
все здоров’я матері та батька. Якщо дівчинка народилася і 
виросла здоровою, то буде здоровою і її сім’я. За виз-
наченням Всесвітньої Організації охорони здоров’я, 
«ВООЗ», здоров’я – це складне інтегративне 
поняття. Це стан повного фізичного 
(тілесного), духовного та соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб 
та всіляких ушкоджень. 

Щоб зберегти здоров’я майбутньої матері, 
в сім’ї з дитинства треба виховувати не тільки 
здорову дівчинку, але й формувати у неї 
навички материнства, переконувати в не-
обхідності годування дитини материнським 
молоком, ретельного догляду за дитиною, 
здорового способу життя тощо. Особливої 
уваги заслуговує роз’яснення шкоди, якої 
завдає куріння та вживання спиртних напоїв. 

Однією з важливих запорук здоров’я і 
спокійного материнства є правильне 
планування сім’ї, планування часу, коли для 
відтворення потомства є найкращі умови: 
стабільний соціальний статус подружжя з достатнім економічним базисом 
для утримання сім’ї з дитиною, хороше житло, сприятливі взаємостосунки 
подружжя, тобто створені ті умови, коли сім’я готова всю свою увагу 
направити на те, щоб максимально правильно розвивалася вагітність, а жит-
тя родини не було затьмарене ніякими серйозними проблемами і 
перешкодами. Одним словом, здоровою може бути тільки бажана дитина, 
тобто тоді, коли її ждуть як велику радість. 

У такому напрямку слід виховувати дівчину, щоб, підростаючи, вона 
своєчасно і грамотно дістала інформацію про фактори ризику, могла 
розпізнати стани ускладнень та прояви небезпеки під час вагітності. 

Дівчина, яка йде до шлюбу, повинна відчувати глибоку відповідальність 
за відтворення здорового потомства і дотримуватися всіх умов, необхідних 
для гарантії народження здорової дитини. 

Готуючись до вагітності, жінка повинна знати заходи профілактики 
малокрів’я (вживання з їжею продуктів, що містять залізо, цинк, фолієву 
кислоту, вітаміни), яке дуже негативно впливає на плід, спричиняє 
затримку його розвитку та інші проблеми; санацію (лікування) вогнищ 
хронічної інфекції, гострих інфекційних та соматичних захворювань, що 
мають негативний вплив на плід; обов’язково корегувати фізичне 
навантаження протягом дня так, щоб зменшити його під час вагітності; а 
також виконувати щоденні фізичні вправи, адекватні стану здоров’я – 
аутотренінг, психоемоційне розвантаження та вольове тренування з метою 
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максимального запобігання можливих наслідків надмірних стресових 
реакцій. 

Слід мати достатні знання факторів, що забезпечують оптимальне 
планування сім’ї (вживання фізіологічних, механічних, хімічних, 
гормональних, хірургічних методів запобігання небажаної вагітності), а 
також факторів, які забезпечують нормальний перебіг вагітності і розвиток 
здорової дитини. 

Дуже важливе значення для відтворення і збереження здорового 
потомства мають знання жінкою оптимального часу зачаття бажаної 
вагітності, найбільш раціональної кількості вагітностей та інтервалу між 
ними. Ці знання необхідні для забезпечення матері і дитині кращих шансів 
для виживання. 

Виховання майбутнього покоління лягає цілковито на плечі сім’ї та 
суспільства. Сім’я – це перша суспільна ступінь виховання здорової та 
корисної для суспільства людини. 

Вагому роль у визначенні якості впливу сім’ї на потомство відіграє 
медико-біологічна характеристика сім’ї, яка включає: 
• стан здоров’я сім’ї та її членів; 
• рівень розповсюдження та причини виникнення в сім’ї гострих та 

хронічних захворювань;  
• фактори ризику: стан здоров’я і наявність хронічних захворювань, 

особливо серед дітей, їх причини, затримка психічного та фізичного 
розвитку; 

• здоров’я жінки-матері в сім’ї;  
• стан здоров’я дитини при народженні, характер перебігу вагітності; 
• виконання сім’єю репродуктивної функції, методи профілактики 

небажаної вагітності, використання засобів контрацепції. 
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Розмова з батьками 
 

Виховання мужності у юнаків 
 

 Мета. Ознайомити батьків із можливими конфліктами між 
юнаками та батьками. Роль чоловіків у житті. Специфічні обов’язки 
хлопчиків. Поняття мужності. Особливість занять спортом. 

Обладнання. Цитати, виставки літератури. 
Форма проведення. Лекція. 

       Юноши всегда желают быть взрослыми 
И.И. Мельников 

 
Швидко казка говориться, та не швидко справа робиться – говорить 

відоме російське прислів’я. Як би ми не хотіли часом прискорити, або 
навпаки, затримати потік днів, часи нашого життя рухаються своїм шляхом, 
мирно відраховуючи рік за роком. Сьогоднішні підлітки – завтра юнаки і 
дівчата. Але як визначити, коли відбувається перехід від однієї межі до 
іншої, при тому, що вікові межі стерті, розмиті. Навіть вчені не вказують 
певних чисел. 

Отже, вашим дітям виповнилося 16 років. Вони стали помітно 
розумнішими – виросли їх інтелектуальні можливості, спостережливість, 
стало більш логічним мислення, більш багатою уява. Природа ніби дає їм 
можливість показати, на що вони здатні: багато пишуть вірші, повісті, 
малюють, складають музику, пісні. Недарма ж кажуть, що перед юністю 
відкриті всі ворота світу. Ширше стає коло захоплень, коло спілкування, 
з’являються нові можливості для самореалізації, глибше, яскравіше стають 
почуття і… зростає потреба в сексуальному спілкуванні. Після бурхливих 
років статевого дозрівання, коли хлопчаки в своїх настроях, почуттях, 
пристрастях впадали в крайнощі, добре б і заспокоїтись, пристати до 
берега. Але «корабель» юності мчить у відкрите море. Емоційне життя 
настільки інтенсивне, що має великий вплив на поведінку молодих людей, 
їх переконання, вчинки. З’явились нові прикмети дорослості – юнаки все 
частіше свідомо намагаються керувати своїми почуттями, стримувати 
інстинкти. Їх воля зміцніла, і вони можуть в певних ситуаціях підкорити 
розуму пориви почуттів. Старшокласники уже свідомо прагнуть до 
самостійності, в них розвиваються вимоги розібратися у своїх 
переживаннях, почуттях, думках. Це дуже важливо. Адже саме в цей час 
більшість так чи інакше постає перед необхідністю приймати багато 
важливих для подальшого життя рішень, це вибір учбового закладу, вибір 
професії, вибір певної лінії поведінки, вибір громадянської позиції і, 
нарешті, вибір в сексуальній сфері. 

Але, на жаль, поведінка юної людини ще дуже двояка. З одного боку, 
вона з усіх сил намагається бути самим собою, проявити і переконати свою 
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індивідуальність, виділитися з маси ровесників. З іншого боку, необхідно 
бути як всі, належати групі, злитися з нею. Це дає впевненість, почуття 
захищеності, заповнює вільний час, розширює межі можливостей і 
спілкування. При цьому самі юнаки вибирають собі компанію, яка 
відповідає вибраному стилю поведінки, світогляду. Іншими словами, не 
«дурна» компанія «заманює і псує» хороших, чистих хлопчиків і дівчаток, а 
самі діти шукають і знаходять те середовище, в якому почувають себе 
найбільш комфортно, де їм цікаво. Ну, а потрапивши в групу, вони звично 
стають рабами стандартів, пануючих в ній. Їх думки та й вчинки багато в 
чому залежать від моди, суспільної, точніше – групової – думки, прийнятої 
в певному середовищі. І тут, навіть якщо щось не подобається, з чим не 
згодний, все одно приходиться йти за лідером, за групою. Така плата за 
участь. В одній перш за все цінується сила, і всі накачують м’язи, в іншій – 
елегантність, зовнішній вигляд, і всі намагаються придумати щось 
екстравагантне. В одному класі престижно продовжувати освіту, вступити 
до інституту, і всі хлопчаки дружно готуються до цього. В іншому розумом 
володіє ідея піти в ПТУ, після закінчення можна знайти високооплачувану 
роботу, заробляти багато грошей, і більшість кидає школу, вступає в те чи 
інше училище. Як бачимо, вплив групи не такий вже й безневинний, але й 
вираження не тільки в цьому. 

«Балдьож» в під’їздах і підвалах, алкоголь, наркотики, пари бензину в 
пакеті, надітому на голову, загальні розваги, загальні дівчата… загальні 
злочини – грабіж, насильство, вбивство. Це також світ групи. І як тут 
провести межу, яка поділяє звичайне суспільство ровесників і некеровану 
банду жорстоких, цинічних дітей? Як побачити, виділити тих, хто більше 
всього потребує нашої допомоги, перестороги? 

Якщо ви побачили, що юнаки, дівчата, не дивлячись на всі зусилля, 
виходять з-під вашого впливу, переймаючись своєю поведінкою й «ідео-
логією», слід негайно проконсультуватися з психологом, який займається 
саме цією віковою категорією. Психологам відомі особливості розвитку 
юнаків, які створюють підвищену небезпеку відхиляючої поведінки поза 
залежністю від того, в компанії вони проводять час або надають перевагу 
самотності. Спеціалісти підкажуть конкретні варіанти виходу з 
передкризового стану, порадять, як вести себе вам, якої тактики дотри-
муватися у вихованні. 

За короткий час в організмі проходять глибокі зміни, починається 
активна діяльність деяких залоз, які виділяють у кров особливі речовини — 
гормони. Цей період є важким, особливо для юнаків, які не підготовлені до 
нього. Потрібен час і зусилля, щоб розібратися у перебудові свого ор-
ганізму, попередити появу шкідливих звичок, які легко виникають, але з 
великими труднощами викорінюються. 

Ви, мабуть, ще не замислювались над питанням, яке призначення ваших 
дітей у житті. А зрозуміти це дуже важливо вже зараз. 
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Які ж обов’язки у хлопчиків як майбутніх чоловіків? 
Щоб відповісти на це запитання, потрібно розібратися у тому, що таке 

мужність. Деякі юнаки думають, що мужність – це добре розвинена 
мускулатура, широкі плечі та груди, хороший зріст і постава, навіть 
забіякуватість і грубість. Звичайно, зовнішні ознаки фізичної розвиненості 
та сили важливі для чоловіків, але лише у поєднанні з певними внутрішніми 
якостями. Мужність – це насамперед уміння відповідати за свої вчинки, 
сміливість, стриманість, внутрішня сила, від якої виникає впевненість у 
собі і, звичайно, самодисципліна. 

Але, мабуть, найголовніша якість, яку цінують в чоловіках, - це 
благородство і, як наслідок, поважне ставлення до жінок, старих, дітей. Ви 
повинні дати зрозуміти юнакам, що їх оточують не просто дівчатка, а їхні 
майбутні дружини і матері їхніх дітей. 

Потрібно, щоб вони виховували у собі поклоніння перед величчю, 
красою і благородством материнства. Вони – майбутні батьки. Коли у них 
з’являться свої діти, вони будуть думати про їхнє виховання так, як зараз 
про них думаєте ви. 

Мужність у собі треба виховувати самим. Це нелегке завдання, але коли 
юнак хоче стати справжнім чоловіком, треба намагатися у цьому допомогти 
йому. 

Стати фізично міцними, добре розвиненими хочуть майже всі хлопчики, 
але не кожному це вдається. Діти, що стоять першими і в середині на уроці 
фізкультури, задоволені собою. А ось про що думають ті юнаки, що стоять 
у кінці шеренги? А що відчуває «останній» під поглядами однокласників? 
Думки можуть бути різними, але, без сумніву, виникає питання: «Чому?» 

Причин багато. Наприклад, спадковість. Діти наслідують від батьків 
особливості зовнішнього вигляду, будову тіла і навіть характер. Однак син 
все ж може перерости батька. 

Значний стрибок зросту відбувається в період статевого дозрівання. 
Одна з головних ознак, що визначають красу і здоров’я, - відповідність 

маси тіла, віку і зросту. 
Саме у хлопчиків особливо різко проявляється невідповідність між 

показниками зросту і маси, саме в них збільшення довжини тіла помітно пе-
реганяє збільшення маси. М’язи відстають у розвитку від скелета, що 
призводить до того, що діти починають «горбитися», опускати голову. 

Швидкий ріст викликає відчуття втоми: юнаки весь час шукають 
додаткової точки опори, весь час хочеться до чогось притулитися. 

Щоденна ранкова гімнастика, зазвичай, збільшує силу м’язів, але 
повільно. Для швидкого їх розвитку необхідно виконувати комплекси справ 
з гантелями, амортизаторами і гирями. Однак нехай юнаки не поспішають 
піднімати важкі гантелі та гирі. Розвиток м’язів залежить від того, як часто 
повторюються рухи, від правильного розподілу навантаження на різні 
групи м’язів, режиму тренувань, і в останню чергу — від ваги предметів, 
що вони піднімають. 
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Зараз існує тенденція до збільшення силового навантаження і швидкості 
тренувань спортсменів. Але потрібно пам’ятати, що це призводить до 
підвищення артеріального тиску, втомленості, змін у діяльності серця. 

Отже, ви повинні допомогти юнакам виховати у собі мужність, стійкість, 
цілеспрямованість і віру в себе. Важливою ознакою морального змужніння 
є вміння особистості переборювати труднощі, володіти собою. 

Про моральну зрілість особистості свідчить і наявність такої 
переконаності у своїх поглядах, що зумовлює якнайкраще виконання нею 
всіх своїх обов’язків. Така людина вимоглива до себе. Їй властива висока 
сумлінність, вона сама – найсуворіший суддя власної поведінки, мірило ду-
шевної чистоти. 

В учнів старших класів є гостра потреба відчувати свої зростаючі сили, 
їм властива енергія, прагнення до незалежності. В той же час вони 
відчувають потребу у підтримці їх впевненості в своїх силах при 
переборенні труднощів. І тут вони чекають допомоги від вас, батьки, 
надання якої сприяє встановленню кращих взаємин між дітьми і батьками. 
Уважне ставлення дорослих у сім’ї до дітей сприяє попередженню 
труднощів у спілкуванні з ними. 

Для того, щоб уникнути можливих ускладнень у взаєминах, батькам, які 
відчувають негативне ставлення до себе юнаків і дівчат, треба розібратись у 
його причинах, а не вимагати поваги до себе, чи задовольнятись тим, що 
повага виявилась у зовнішніх атрибутах, а по суті була відсутньою. Щоб 
користуватись справжніми повагою і авторитетом, батькам важливо 
показувати себе з найкращого боку. 
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