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ËÞÁАСЕМИÊËАСНИЦЕ!
ËÞÁИЙСЕМИÊËАСНИÊУ!

У 7-му кëасі ти ïро дов жиш вив ÷а ти ос но ви здоров’ÿ. Ме та цüо ãо 
ïред ме та — до ïо моã ти тобі і твоїм однокëасникам ста ти са мостіéнішими, 
до рос ëішими і вïев не нішими у вëас них си ëах, а та кож ви нахідëи вими і 
вïрав ними у си ту аціÿх, ÿкі заãрожуþтü життþ і здоров’þ.

 Íа уроках здоров’ÿ ти  маєш унікаëü ниé шанс — наëашту ва ти своє 
маé бутнє на усïіх. Àдже в наш ÷ас недостатнüо бути ëише хорошим 
фахівцем. Треба набути баãатüох умінü і нави÷ок: ïродемонструвати ãід-
ністü і самоконтроëü, високі мораëüні ÿкості, здатністü доëати труднощі, 
уміннÿ сïіëкуватисÿ, мотивувати і ïереконувати, ïрацþвати в команді 
é досÿãати усïіху.

Îдин із твоїх ровесників наïисав у своєму ëисті: «У маéбутнüому 
ÿ мріþ стати ïрезидентом фірми, ÿку створþ сам. Уже зараз докëадаþ 
зусиëü дëÿ досÿãненнÿ своєї мети — стараþсÿ добре в÷итисü у шкоëі, 
баãато ÷итаþ. À на уроках здоров’ÿ — дуже цікавих, з хорошим у÷ите-
ëем — ÿ зрозумів, що треба нав÷итисÿ сïіëкуватисÿ з ëþдüми, моїми 
маéбутніми коëеãами, кëієнтами, адміністрацієþ. І ãоëов  не — ïам’ÿтати    
‘‘зоëоте ïравиëо’’: «Ставсÿ до інших так, ÿк ти хо÷еш, щоб вони ста-
виëисÿ до тебе».

Ці важëиві уміннÿ знадобëÿтüсÿ не ëише у роботі, а é в особистому 
житті. Тоëерантністü, здатністü до сïів÷уттÿ, уміннÿ домовëÿтисÿ, уника-
ти неïорозумінü і конструктивно розв’ÿзувати конфëікти доïоможутü вам 
ïідтримувати добрі стосунки з батüками, друзÿми, ото÷еннÿм, у маéбут-
нüому — зі своїми дітüми. À нави÷ки крити÷ноãо мисëеннÿ, уміннÿ від-
мовëÿтисÿ від тоãо, що небезïе÷но, вбережутü ваше життÿ від наéбіëüших 
заãроз су÷асності. 

Мож ëи во, ко ëи ти ÷и таєш ці рÿд ки, десü да ëе ко ÷и зовсім ïо рÿд ваш 
ро вес ник уïер ше ïро бує нар ко тик. Без дум но, безоãëÿдно, мов ëÿв, ëи ше 
раз, дëÿ за ба ви. À не вдовзі ïо сивіє від роз ïа ÷у éоãо ма ти, бо вже ні÷им 
не змо же за ра ди ти своїé ди тині. 

Лþ дині, на жаëü, не да но зна ти своє маé бут нє, щоб бëа ãо ïо ëу÷ но 
оми ну ти всі не без ïе ки. Àëе во на завжди має вибір: ве с ти здо ро виé сïосіб 
жит тÿ ÷и за на ïа с ти ти éо ãо нар ко ти ка ми, аë ко ãо ëем, ніко ти ном; увесü ÷ас 
тремтіти від стра ху ÷и на ïо ëеã ëи во ãар ту ва ти во ëþ, на бу ва ти відïовідних 
знанü і вмінü, щоб з ãідністþ до ëа ти життєві труд нощі. Усі, хто ïра цþ вав 
над цим ïідру÷ ни ком, сïодіва þтüсÿ, що ти зро биш ïра виëü ниé вибір.

Успіхівтобі!
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ßêïðàöþâàòèçï³äðó÷íèêîì

Підру÷ ник скëа даєтüсÿ із ÷отирüох роздіëів.

Розділ1 — «Çдоров’ÿ ëþдини» — міститü дві ãëави. 
У ãëаві 1 — «Çдоров'ÿ і сïосіб життÿ» — ти ïриãадаєш базові ïонÿттÿ 
ïредмета «Îснови здоров’ÿ», ÿк формуþтüсÿ нави÷ки і зви÷ки, ïроана-
ëізуєш ïереваãи здоровоãо сïособу життÿ. Також дізнаєшсÿ, що від-
буваєтüсÿ у твоєму орãанізмі ïід ÷ас хвороби і що доïомаãає швидше 
одужати.
У ãëаві 2 — «Безïека щоденноãо життÿ» — дізнаєшсÿ, ÿк зробити без-
ïе÷нішоþ ïоїздку в ëеãковому і вантажному автомобіëі, в÷итимешсÿ 
ïравиëüно діÿти, ÿкщо став свідком ДТП ÷и оïинивсÿ у зоні ïожежі. 

Розділ2 — «Фізи÷на скëадова здоров'ÿ» — ознаéомитü тебе з фізіоëоãі÷ними 
особëивостÿми ïідëітковоãо віку, нав÷итü, ÿк можна ïідтримувати добру 
фізи÷ну форму і ïравиëüно доãëÿдати за собоþ.   

Розділ3 — «Психі÷на і духовна скëадові здоров'ÿ» — нав÷итü ефектив-
но використовувати можëивості своãо ãоëовноãо мозку, розвивати ïам’ÿтü, 
інтеëектуаëüні здібності і нави÷ки. Ти дізнаєшсÿ, ÿк розуміти і ïравиëüно 
висëовëþвати свої ïо÷уттÿ, що таке ïсихоëоãі÷на рівноваãа і ÿк ïідтримувати 
її на високому рівні, керувати стресами і розв’ÿзувати конфëікти.  

Розділ 4  — «Соціаëüна скëадова здоров'ÿ» — застереже від вживаннÿ 
ïсихоактивних ре÷овин, ïоÿснитü механізми виникненнÿ наркоти÷ної заëеж-
ності та сïособи заëу÷еннÿ до вживаннÿ тþтþну, аëкоãоëþ é наркотиків, ÿкі 
використовуþтü їх виробники. Ти в÷итимешсÿ ïротистоÿти аãресивніé рекëа-
мі é небезïе÷ним ïроïозиціÿм одноëітків, ïродовжиш ïоïов нþвати свої зна-
ннÿ з ïробëеми ВІЛ/СÍІДу, дізнаєшсÿ баãато новоãо ïро те, ÿк захиститисÿ 
від туберкуëüозу. 

Підру÷ник ïроïонує тобі не ëише корисну інформаціþ, а é баãато цікавих 
ïракти÷них завданü дëÿ відïрацþваннÿ важëивих дëÿ твоãо життÿ умінü і 
нави÷ок. 

Êожен ïараãраф ïідру÷ника ïо÷инаєтüсÿ зі стартовоãо завданнÿ. 
Виконуþ÷и éоãо, ти дізнаєшсÿ, ÿкіé темі ïрисвÿ÷ено урок, ïри-
ãадаєш, що вже знаєш із цієї теми, з’ÿсуєш, ÷оãо ще хотів би 
нав÷итисÿ.  

Та к ïо зна ÷е но крос-тест, в ÿко му тобі за ïро ïо ну þтü роз ã ëÿ ну ти 
си ту ації та мож ëиві варіан ти твоїх діé. Ти маєш об ра ти ïра виëü-
ниé (на твоþ дум ку) варіант і ïе реé ти до ïунк ту, но мер ÿко ãо 
вка за но в дуж ках ïісëÿ нüо ãо. 
Êрос-тест — не ëи ше ціка ва ãра, а é дже ре ëо ко рис ної інфор-
мації. ßк що у зви ÷аé но му тесті, відïовіда þ ÷и ïра виëü но, ти 
ви ãраєш, то у крос-тесті ко рис но і ïо ми ëÿ ти сÿ. То му, до ëа þ ÷и 
крос-тест, не хи т руé, не ïід ãëÿ даé у відïовіді.
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Бëок-схе ми ти зустрінеш, вив ÷а þ ÷и ïра ви ëа ïо ведінки у си ту-
аціÿх, на бëи же них до ре аëü них, ко ëи мож на в÷и ни ти ïо-різно-
му, і об ра ти наé кра щиé варіант не ëеã ко. Ви ко ну þ ÷и за вдан нÿ 
за до ïо мо ãоþ бëок-схем, сëід ру ха ти сü у вка за но му стріëка ми 
на ïрÿм ку.

Та к ïозна÷ено за ïи тан нÿ і за вдан нÿ дëÿ самостіéноãо виконаннÿ. 
Çа вдан нÿ ïідви ще ної скëад ності ïо зна ÷е но «*». 

Çа вдан нÿ цієї ру б ри ки ïри зна ÷е но дëÿ об ãо во рен нÿ. Це мо же 
бу ти моз ко виé штурм, ко ëи ко жен  ïро ïо нує вëасні ідеї, об ãо-
во рен нÿ в ãру ïах, анаëіз життєвих си ту аціé, де ба ти, бесіда з 
доросëими.

Уважно ïоставсÿ до інформації цієї рубрики. Так ïо зна ÷е но 
застереженнÿ ïро особëиво не без ïе÷ ні си ту ації, а також уміннÿ, 
ÿкі треба ретеëüно відïрацþвати.  

Таким симвоëом ïозна÷ено іãри і руханки, ÿкі доïоможутü вам 
розім’ÿтисü і ïоëіïшатü настріé. 

Так ïозна÷ено роëüові іãри та інсценуваннÿ, ÿкі доïоможутü тобі 
відïрацþвати модеëі ïоведінки в різних життєвих ситуаціÿх.

Під цієþ ру б ри коþ тобі мо жутü за ïро ïо ну ва ти ви ко на ти ïро ект 
са мостіéно або ра зом із дру зÿ ми ÷и доросëими.

Таким симвоëом ïозна÷ено завданнÿ, ÿкі тобі ïроïонуþтü вико-
нати вдома, щоб ïідãотуватисÿ до настуïноãо уроку.   

Цÿ ру б ри ка ïро ïо нує ïро ÷и та ти ціка ву книж ку, що сто суєтüсÿ 
те ми.

À цÿ — ïо ди ви ти сÿ ціка виé фіëüм. 

Çустрівши сëо ва, видіëені такимøриôтом, звер ни сü до сëов-
ни÷ ка на с. 196—197.



ÐÎÇДІЛ 1 

ÇДÎÐÎВ’ß ЛЮДÈÍÈ

Гëава 1. Çдоров'ÿ і сïосіб життÿ
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§1.ЦІËІСНІСТЬЗДÎРÎВ’ß

Сó÷àñíеóÿâëеííÿïðîçäîðîâ’ÿ

У давні ÷аси триваëістü життÿ буëа короткоþ. Баãато ëþдеé ãинуëи від 
ãоëоду і хвороб у дитинстві ÷и в моëодому віці. Тоді здоровим вважаëи кож-
ноãо, хто не був хвориé. 

Çãодом завдÿки кращому хар÷уваннþ, дотриманнþ ãіãієни і досÿãненнÿм 
медицини ëþди стаëи жити набаãато довше. Çміниëисü їхні уÿвëеннÿ ïро 
здоров’ÿ. Çдоровими вважаëи тих, хто добре ïо÷увавсÿ фізи÷но.

Íині здоров’ÿ трактуþтü набаãато ширше. Йоãо ïов’ÿзуþтü із заãаëüним 
бëаãоïоëу÷÷ÿм ëþдини. Бëаãоïоëу÷÷ÿ — це задовоëеннÿ від цікавоãо і наси-
÷еноãо ïодіÿми життÿ, життєва енерãіÿ, можëивістü максимаëüно реаëізувати 
свіé ïотенціаë.   

Проведітü мозковиé штурм. Продовжітü ре÷еннÿ:
«Бути здоровим — це...»
«Êоëи ÿ здоровиé, ÿ можу...» 

Су÷асне уÿвëеннÿ ïро здоров’ÿ називаþтü хоëісти÷ним (від анãë. 
«whole» — ціëиé, ціëісниé). Воно ґрунтуєтüсÿ на визна÷енні Всесвітнüої 
орãанізації охорони здоров’ÿ (ВÎÎÇ) і враховує не ëише фізи÷не бëаãоïо-
ëу÷÷ÿ ëþдини, а é інші виміри: її емоціéниé стан, інтеëектуаëüниé розви ток, 
рівенü соціаëüності та духовності (маë. 1). 

Усі ці асïекти взаємоïов’ÿзані і вïëиваþтü 
на заãаëüне бëаãоïоëу÷÷ÿ ëþдини. Àдже ÿкщо 
хтосü має здорове тіëо, аëе незадовоëениé 
собоþ або від÷уває, що éоãо ніхто не ëþбитü, то 
страждає не ëише éоãо душа. Від цüоãо можна 
é занедужати: ïоãано сïати уно÷і, ïотерïати від 
ãоëовноãо боëþ. Îтже, щоб досÿãти високоãо 
рівнÿ бëаãоïоëу÷÷ÿ, треба дбати ïро всі éоãо 
асïекти. 

Увступіти:

• дізнаєшсÿ, що таке хоëісти÷не уÿвëеннÿ ïро здоров’ÿ;
• оціниш рівенü своãо бëаãоïоëу÷÷ÿ;
• ïереконаєшсÿ, що здоров’ÿ ëþдини ïередусім заëежитü від 

її ïоведінки;
• дізнаєшсÿ, що наéбіëüше вïëиває на ïоведінку ëþдини;
• ïриãадаєш основні ïравиëа здоровоãо сïособу життÿ.

Здоров’я — це не 
ëише відсутністü хво-
роб, а é стан ïовноãо 
фізи÷ноãо, ïсихі÷ но ãо 
і соціаëüноãо бëаãо-
ïоëу÷÷ÿ.

ВизначенняВООЗ
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Îö³íêàð³âíÿбëàãîïîëó÷÷ÿ

Щоб оцінити заãаëüниé рівенü своãо здоров’ÿ, уÿви шкаëу (маë. 2). Íа 
ëівому її кінці — тÿжке захворþваннÿ, а на ïравому — високиé рівенü 
бëаãо ïоëу÷÷ÿ. 

Çверни уваãу, що ïравиé кінецü шкаëи не замкнутиé, отже, ïоëіïшеннþ 
здоров’ÿ немає меж. Високиé рівенü бëаãоïоëу÷÷ÿ озна÷ає, що ëþдина має 
зна÷ні резерви здоров’ÿ і ïоãіршеннÿ самоïо÷уттÿ не ïризведе до хвороби. 
À ëþдина із середнім рівнем здоров’ÿ в такому разі захворіє.  Це  — одна з 
ïри÷ин, ÷ому варто ïраãнути високоãо рівнÿ бëаãоïоëу÷÷ÿ. 

Îціни рівенü своãо здоров’ÿ, ïоставивши умовну ïозна÷ку на 
шкаëі. Поміркуé, ÿк можна ïідвищити рівенü бëаãоïоëу÷÷ÿ. 

Що 
ти наé біëü  ше 

ці ну єш і ÷о ãо ïраã-
неш у житті. 

ßк  
ру ха єш-

сÿ, хар ÷у єш-
сÿ, відïо ÷и ваєш 
і до ãëÿ даєш за 
своїм тіëом.

ßк 
ро зумієш 

свої ïо ÷ут тÿ і 
ви ÿв ëÿєш їх, ÿк 
доëаєш не вда ÷і 

та стре си.

ßк 
ëад наєш з 

різ ни  ми ëþдü-
ми, умієш дру жи-
ти і ïра цþ ва ти в 

команді.

ßк 
на буваєш і 

застосовуєш свої 
знаннÿ, ÿк умі єш 

ïриéмати рішеннÿ.

Маë. 1. Хоëісти÷на модеëü здоров’ÿ 

Маë. 2. Шкаëа рівнÿ здоров’ÿ (бëаãоïоëу÷÷ÿ) 

Середніé рівенü
здоров’ÿ

Тÿжке 
захворþваннÿ

Леãка 
недуãа

Високиé рівенü 
бëаãоïоëу÷÷ÿ
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В³ä÷îãîçàëежèòüíàшеçäîðîâ’ÿ

Ðівенü здоров’ÿ заëежитü від баãа-
тüох ÷инників і обставин (маë. 3). 
Деÿкі з них ми не здатні контро-
ëþвати (наïрикëад, сïадковістü ÷и 
стан довкіëëÿ). Îднак доведено, що 
здоров’ÿ насамïеред заëежитü від ïове-
дінки ëþдини, тобто її сïособу життÿ. 

ßкщо ми ні÷оãо не робимо дëÿ 
своãо здоров’ÿ, ïереживаємо баãа-
то стресів, маємо шкідëиві зви÷ки і 
схиëüністü до невиïравданих ри зи  ків, 
рівенü і резерви здоров’ÿ знижуþтüсÿ. 
À коëи ïідтримуємо добру фізи÷ну 
форму, живемо в ãармонії зі своїм вну-
трішнім світом і з світом навкоëишнім, 
то зазви÷аé досÿãаємо високоãо рівнÿ 
бëаãоïоëу÷÷ÿ. 

Зäîðîâ’ÿ ³ïîòðебè

ßкщо здоров’ÿ заëежитü ïередусім від сïособу життÿ ëþдини, тобто від 
її ïоведінки, то ïостає ïитаннÿ: від ÷оãо ж наéбіëüше заëежитü ïоведінка? 
Психоëоã Àбрахам Масëоу розробив теоріþ, ÿка ïоÿснþє ïоведінку ëþдини, 
виходÿ÷и з її ïотреб (маë. 4). 

У сïрощеному виãëÿді цþ теоріþ можна викëасти так. Êожна ëþдина має 
ïриродні ïотреби (так звані ïотреби дефіциту і ïотреби розвитку). 

Потреби деôіциту (фізіоëоãі÷ні і соціаëüні) зазви÷аé вимаãаþтü задо-
воëеннÿ в ïорÿдку, ïо÷инаþ÷и з ширшої ÷астини ïіраміди до вуж÷ої. Тобто 
коëи ëþдина ãоëодна, дëÿ неї цÿ ïотреба є наéсиëüнішоþ. Про сиëу її вïëи-
ву на думки, ïо÷уттÿ і ïоведінку свід÷итü ëþдина, ÿка ïережиëа ãоëодомор  
в Україні у 30-ті роки минуëоãо стоëіттÿ: 

Маë. 3 

«Усе, ïро що ти думаєш, — це їжа. Існує 
тіëüки одна твоÿ думка ïро їжу. Ти не від-
÷уваєш ні до коãо симïатії. Сестра ні ÷о ãо не 
від÷уває до брата; брат не ïомі ÷ає сестри; батü-
ки не ïридіëÿþтü уваãи своїм дітÿм. Ти стаєш 
маëенüкоþ ãоëодноþ тва риноþ, накидаєшсÿ на 
їжу, ÿк ãоëодниé хижак. Îсü що буває, коëи ти 
страшенно ãоëод ниé. Усе ëþдсüке é мораëüне 
руéнуєтüсÿ за митü». 

51%

19%

10%

20%

Сïосіб життÿ

Стан
довкіëëÿ 

Сïадковістü

Медицина
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Потреби розвитку ще називаþтü духовними, або вищими, ïотребами. 
Іноді вони набуваþтü такої сиëи, що ëþди забуваþтü ïро інші свої ïотреби. 
ßскравиé ïрикëад — ãрецüкиé фіëософ Діоãен. Він так жадав ïізнати світ, 
що жив у діжці é задовоëüнÿвсÿ ïростоþ їжеþ. Ðівенü ïсихі÷ноãо бëаãо-
ïоëу÷÷ÿ безïосереднüо ïов’ÿзаниé із рівнем задовоëеннÿ духовних ïотреб. 

ßкщо ваші уроки здоров’ÿ ïроходÿтü у формі тренінãів, вони 
задовоëüнÿþтü баãато ïотреб. Çа доïомоãоþ маë. 4 назвітü, ÿкі 
саме.

Чîìóòðебàäбàòèïðîñâîїïîòðебè

Іноді ëþди не розуміþтü своїх ïотреб і не вміþтü ïравиëüно задовоëüнÿти 
їх. Чимаëо з них і досі ïереконані, що ïро такі ïотреби дбаþтü ëише еãоїсти. 
Можëиво, так думає і хтосü із твоїх знаéомих. Àëе це веëика ïомиëка. Àдже 
тоé, хто нехтує своїми ïотребами, нікоëи не ïо÷уватиметüсÿ фізи÷но і ïси-
хі÷но бëаãоïоëу÷ним. 

ßкщо ïотребу в безïеці, сïіëкуванні, ïовазі ÷и наëежності до ãруïи не 
за  до   во  ëе но, ëþдина від÷уває занеïокоєннÿ, тривоãу, стрес. Íамаãаþ÷исü від-

Маë. 4. Піраміда ïотреб (за À. Масëоу)
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новити емоціéну рівноваãу, хтосü ïо÷инає ãризти ніãті, іншиé «заїдає» стрес 
соëодощами, дехто ãодинами розмовëÿє ïо теëефону ÷и дивитüсÿ серіаëи, а 
хтосü ризикує ïотраïити в ïавутиннÿ Інтернету ÷и в ïастку до іãрових авто-
матів. Так виникаþтü шкідëиві зви÷ки.

У ïідëітковому віці ïотреба мати друзів і наëежати до ãруïи стає наé-
важëивішоþ. Îстанні наукові досëідженнÿ доводÿтü, що ïідëітки з бëаãоïо-
ëу÷них родин ïо÷инаþтü вживати наркотики не ÷ерез нудüãу ÷и цікавістü, ÿк 
вважаëи раніше, а саме ÷ерез ïотребу наëежати до ãруïи. Вони зãодні скорі-
ше наëежати до сïіëüноти наéзнедоëеніших одноëітків, ніж бути самотніми.

Ïðàâèëàçäîðîâîãîñïîñîбóжèòòÿ

Çдоровиé сïосіб життÿ — це ïоведінка, ÿка сïриÿє задовоëеннþ базових 
ïотреб і досÿãненнþ заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷ÿ: доброãо самоïо÷уттÿ, ãармонії 
внутрішнüоãо світу, збаëансованих стосунків з ото÷еннÿм, інтеëектуаëüноãо 
і духовноãо розвитку. Íа маë. 5 наведено основні ïравиëа здоровоãо сïособу 
життÿ. 

Розвивайдуховність:
будуé своє життÿ на основі заãаëüноëþдсüких цінностеé, усвідом 
своє життєве ïризна÷еннÿ (місіþ), не зуïинÿéсÿ на шëÿху розвитку 
і самовдосконаëеннÿ.

Дбайпросвоєтіло:
ãодуé éоãо, тренуé, заãартовуé і тримаé у ÷истоті.

Розвивайсвійінтелект:
максимаëüно використовуé можëивості своãо мозку, в÷исü у÷итисÿ, 
отримуé задовоëеннÿ від нав÷аннÿ, в÷исü ïротÿãом усüоãо життÿ.

Зберігайемоційнурівновагу:
цінуé себе, вір  у себе, оïтимісти÷но дивисü на життÿ, нав÷исü бути 
стіéким у скëадних життєвих обставинах. 

Устосункахзлюдьми:
керуéсÿ зоëотим ïравиëом: «Ставсÿ до інших так, ÿк ти хо÷еш, 
щоб вони ставиëисÿ до тебе».

Маë. 5. Правиëа (скëадові) здоровоãо сïособу життÿ
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1. ßкі ïравиëа здоровоãо сïособу життÿ наéбіëüше доïомаãаþтü 
у нав÷анні?
2. Про÷итаéте уривок з книжки Ðоберта Фуëхама «Усüоãо, що 
треба знати ïро життÿ, ÿ нав÷ивсÿ у дитÿ÷ому садку» і ïомір-
куéте, ïро ÿкі ïравиëа здоровоãо сïособу життÿ в нüому éдетüсÿ. 

«Усüоãо, що треба знати ïро життÿ, що робити і ÿким бути, ÿ 
нав÷ивсÿ у дитÿ÷ому садку. Îсü ÷оãо ÿ нав÷ивсÿ: діëисü усім, що 
маєш; ãраéсÿ ÷есно; не биéсÿ; ïрибираé за собоþ; не бери ÷ужо-
ãо; ÿкщо коãосü за÷еïив, виба÷сÿ; миé руки ïеред їдоþ; моëоко і 
ïе÷иво — добра їжа; живи в рівновазі — трохи в÷исü, трохи думаé, 
трохи маëþé, сïіваé, танцþé; ïрацþé і ãраéсÿ щоднÿ; сïи ïісëÿ 
обіду. 

Виходÿ÷и з дому, дотримуéтесü ïравиë дорожнüоãо руху, 
візüмітüсÿ за руки і тримаéтесü разом. Помі÷аéте дива».   

Çдоров’ÿ — це не ëише відсутністü хвороб, а é стан ïовноãо фі зи÷ноãо, 
ïсихі÷ но ãо і соціаëüноãо бëаãоïоëу÷÷ÿ. 

Високиé рівенü бëаãоïоëу÷÷ÿ ãарантує зна÷ні резерви 
здоров’ÿ.
Çдоров’ÿ ëþдини ïередусім заëежитü від її ïоведінки, тобто 
сïособу життÿ.
В основі ïоведінки — ïриродні ëþдсüкі ïотреби, ÿкі важ-
ëиво ïравиëüно розуміти і задовоëüнÿти.
Çдоровиé сïосіб життÿ — це ïоведінка, що сïриÿє задово-
ëеннþ базових ïотреб ëþдини і її заãаëüному бëаãоïоëу÷÷þ. 
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§2.ЗНАЧЕННß
ЗВИЧÎÊІНАВИЧÎÊДËßЗДÎРÎВ’ß

Зâè÷êè ³ñïîñ³бжèòòÿ

Сïосіб життÿ ëþдини — це сукуïністü її 
зви÷ок. Прокинувшисü уранці, Îксана сïершу 
ãодує своãо кота Тимофіÿ, відтак ïриéмає душ, 
÷иститü зуби і ïрибирає ëіжко. Усі ці важëиві 
сïрави вона робитü автомати÷но, маéже не замис-
ëþþ÷исü. Можна сказати, що в неї сформуваëисÿ 
ïевні зви÷ки.

Çви÷ки ïоëеãшуþтü наше життÿ і ïривносÿтü у нüоãо еëемент стабіëüнос-
ті. Уÿви, ÿк скëадно буëо б щоранку заново в÷итисÿ ÷истити зуби.  

Біëüшістü наших зви÷ок є корисними (здоровими). Вони сïриÿþтü ïідви-
щеннþ самооцінки, ïоëіïшеннþ стосунків, зміцненнþ імунітету. Інші зви÷ки 
є шкідëивими (нездоровими).  Це ті, що заãрожуþтü здоров’þ і знижуþтü 
резерви бëаãоïоëу÷÷ÿ. 

1. Îб’єднаéтесü у дві ãруïи. Скëадітü хіт-ïарад зви÷ок:

група 1: десÿтка наéкорисніших зви÷ок (робити зарÿдку, 
завжди вітатисÿ...);  

група2: десÿтка наéшкідëивіших зви÷ок (курити, ïізно ëÿãати 
сïати, ïереїдати...).

2. Презентуéте свої розробки, ïоÿснþþ÷и, ÿк кожна зви÷ка вïëи-
ває на здоров’ÿ.  

Існуþтü і неéтраëüні зви÷ки, що не вïëиваþтü на здоров’ÿ. 
Дізнаéтесÿ біëüше ïро такі зви÷ки своїх однокëасників за доïо-
моãоþ ãри «Êаëеéдоскоï». Дëÿ цüоãо кіëüка разів об’єднаéтесü у 
ãруïи за такими ознаками:

• Ви біëüше ëþбите ïриéмати душ уранці ÷и вве÷ері?
• Ви за÷ісуєте воëоссÿ на ïравиé ÷и на ëівиé бік?
• Ви сïо÷атку вдÿãаєте штани ÷и светр?
• Ви ïереãëÿдаєте журнаëи з ïо÷атку ÷и з кінцÿ?  

Уцьомупараграôіти:

• ïроанаëізуєш вïëив зви÷ок на здоров’ÿ; 

• дізнаєшсÿ, ÿк формуþтüсÿ зви÷ки;
• в÷итимешсÿ змінþвати небажані зви÷ки;
• дізнаєшсÿ, що таке ÎÎЖÍ.

Звичка — це сïо-
сіб ïоводитисÿ, 
не замисëþþ÷исü, 
що, ÿк і ÷ому ти 
робиш. 
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ßêфîðìóþòüñÿçâè÷êè

Біëüшістü зви÷ок формуþтüсÿ несвідомо — зазви÷аé у ïроцесі насëіду-
ваннÿ доросëих, одноëітків, ëітературних ïерсонажів, ãероїв фіëüмів. 

Деÿкі наші зви÷ки формуþтüсÿ свідомо (маë. 6). В такому разі ми сïо-
÷атку отримуємо ïевні знання (наïрикëад, ÿк ïравиëüно ÷истити зуби). 

Потім тренуємосÿ застосовувати ці знаннÿ на ïрактиці — формуємо умін-
ня. Íа цüому етаïі  доводитüсÿ ïеревірÿти себе, ÷и ïравиëüно виконуємо ту 
÷и іншу діþ. 

Повторþþ÷и баãато разів, доводимо наше уміннÿ до автоматизму, коëи 
вже не треба замисëþватисÿ, що і ÿк ми робимо. Так формуєтüсÿ навичка.

Звичка — це вершина ïіраміди, коëи ми вже не замисëþємосÿ, ÷ому щосü 
робимо. Ми це робимо тому, що звикëи. 

У÷ені визна÷иëи ÷ас, необхідниé дëÿ овоëодіннÿ ïевними уміннÿми, 
нави÷ками і формуваннÿ зви÷ки:

• уміннÿ формуєтüсÿ за 5—9 ïовторів;
• дëÿ формуваннÿ нави÷ки ïотрібні щоденні тренуваннÿ 

ïротÿãом 5—9 днів;
• зви÷ка формуєтüсÿ ïрибëизно за три місÿці.

ßêçì³íèòèíебàжàíóçâè÷êó

Çмінити зви÷ку неëеãко. Це тому, що вона міцно закріïëена у ïідсвідо-
мості нашоãо мозку. У відïовідних обставинах мозок автомати÷но «вмикає» 
зви÷ниé сïосіб ïоведінки, ÿкиé ще називаþтü поведінковимстереотипом.

Îсобëиво скëадно ïозбутисÿ зви÷ок, що сïри÷инÿþтü заëежністü, наïри-
кëад, вживаннÿ тþтþну, аëкоãоëþ, наркотиків. У цüому виïадку існує не 
ëише фізи÷на заëежністü (за ÿкої орãанізм уже не може обіéтисÿ без цих 
ре÷овин), а é ïсихоëоãі÷на. Про це дізнаєшсÿ біëüше, коëи вив÷атимеш тему 
ïро наркотики. 

Знання

Звичка

Навичка

Уміння

СВ
ІД

ОМ
ІС

ТЬ
  

  
  

 П
ІД

СВ
ІД

ОМ
ІС

ТЬ

Знання

Звичка

Навичка

Уміння

Маë. 6. Так формуєтüсÿ зви÷ка
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1. Писüменник Семþеë Джексон сказав: «Пута зви÷ки є надто 
сëабкими, аби їх можна буëо ïомітити до тоãо моменту, коëи 
вони стаþтü надто міцними, щоб їх можна буëо розірвати». 

• Îбãоворітü, ÿк ви розумієте цеé висëів? 
• Íаведітü ïрикëади на доведеннÿ цüоãо твердженнÿ.

2. Про÷итаéте баéку Езоïа «Жабки». Îбãоворітü:
• Чому жабка не захотіëа ïеребратисü у комфортніше і без-

ïе÷ніше місце? 
• Êоãо вона наãадує своєþ ïоведінкоþ?  

Çмінити зви÷ку неëеãко, аëе можëиво. Дëÿ цüоãо треба:
1. Усвідомити, ÿку зви÷ку хо÷еш змінити.
2. Психоëоãі÷но наëаштуватисÿ на зміни.
3. Скëасти ïëан змін.
4. Íаïоëеãëиво відïрацüовувати необхідні уміннÿ.
5. Çаохо÷увати себе за досÿãнуті усïіхи.

Психоëоãі÷но наëаштуватисÿ на зміни тобі доïоможе така 
вïрава: 

• Сÿдü зру÷но. Çаïëþщ о÷і é уÿви ïеред собоþ біëиé екран.

• Висвітëи на цüому екрані зображеннÿ тоãо, що ти звик 
робити.

• У ïравому нижнüому кутку екрана в маëенüкому віконці 
висвітëи те, на що хо÷еш змінити своþ зви÷ку.

• Потім різко збіëüши маëенüке зображеннÿ на ціëиé екран 
і одно÷асно накажи собі: «Çмінисü!» 

• Три÷і ïовтори вïраву.

Виконуé її вранці, вденü і вве÷ері. Пам’ÿтаé, що зви÷ка форму-
єтüсÿ ïрибëизно за три місÿці, тому ïротÿãом цüоãо ÷асу твердо 
утримуé визна÷ениé курс.   

Жàбêè

Жиëи ïо сусідству дві жабки. Îдна — в ãëибо-
кому ставку ïорÿд з дороãоþ, а друãа — на дорозі, 
де маéже не буëо води. 

Жабка, що жиëа в ставку, радиëа сусідці ïере-
биратисÿ до ставка, щоб мати ситніше і сïокіéніше 
життÿ. Àëе та відмовëÿëасÿ, казаëа, що ïрикиïіëа 
до своãо місцÿ і не хо÷е éоãо ïокидати, — до тієї 
миті, ÿк віз, що їхав дороãоþ, ïереїхав її.   

БайкаЕзопа
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Нàâè÷êè,ñïðèÿòëèâ³äëÿçäîðîâ’ÿ

Íа уроках здоров’ÿ у÷ні отримуþтü знаннÿ і відïрацüовуþтü важëиві 
уміннÿ та нави÷ки, ÿкі зãодом ïеретворþþтüсÿ на корисні зви÷ки. Це, зокре-
ма, нави÷ки особистої ãіãієни, безïе÷ної ïоведінки на дороãах, користуваннÿ 
ïобутовими ïриëадами тощо. Їх ще називаþтü спеціальниминавичками.  

Îднак наéважëивішими дëÿ твоãо 
здоров’ÿ є ïсихосоціаëüні нави÷ки (табëи-
цÿ 1), ÿкі ще називаþтü життєвиминави-
чками. 

Про анаëізу вав ши досвід ба ãа тü ох ëþ деé, 
в÷ені зро би ëи вис но вок: щоб бу ти бëа ãо ïо-
ëу÷ ним, усïішним, щас ëи вим, тре ба нав÷а-
ти сÿ цüо ãо так са мо, ÿк ма те ма ти ки ÷и істо-
рії. Вони розробиëи сïеціаëüну нав÷аëüну 
методику, ÿка має назву «освіта на основі 

набуттÿ життєвих нави÷ок», скоро÷ено — ÎÎЖÍ. Цÿ методика виÿвиëасÿ 
наéефек тив нішоþ у ïрофіëак тиці шкідëи вих зви ÷ок. Саме за такоþ методи-
коþ нав÷аþтüсÿ твої одноëітки в баãатüох країнах світу. 

Ти та кож на в÷ав сÿ життєвих на ви÷ ок. При ãа даé, ÿк це бу ëо. У 5-му  
кëа сі в÷ив сÿ ставитисÿ до себе ÿк до унікаëüної і неïовторної особистості, 
розуміти і ïравиëüно висëовëþвати свої ïо÷уттÿ, ïоважати себе та інших,  
відмовëÿтисÿ від небезïе÷них ïроïозиціé.

У 6-му кëа сі ти ïродовжував розбудовувати своþ самооцінку, тренував 
уміннÿ ïриéмати рішеннÿ, розïізнавати маніïуëÿції та рекëамні хитрощі, 
в÷ивсÿ ïрацþвати в команді, знаéомитисü і доëати сором’ÿзëивістü, кон-
структивно розв’ÿзувати конфëікти, обирати комïаніþ, ïротидіÿти аãресії та 
насиëëþ. 

1. Çа до ïо мо ãоþ таб ëиці 1 назвітü життєві на ви÷ ки, що сïри ÿ þтü 
емоціéному, інтеëектуаëüному і соціаëü но му бëа ãо ïо ëу÷ ÷þ.
2*. ßкі сïеціаëüні та життєві нави÷ки вам вдаëосÿ ïеретворити 
на свої зви÷ки? 

Життєвінавички — 
це здатністü ëþдини 
адаïтуватисÿ у су÷асно-
му світі і доëати труд-
но щі щоденноãо життÿ. 

ВизначенняВООЗ

Уïродовж життÿ ëþдина набуває баãатüох умінü, нави÷ок і зви÷ок. 
Çви÷ки ïривносÿтü еëемент стабіëüності в наше життÿ. Є зви÷ки 

корисні, шкідëиві, неéтраëüні.
Позбутисÿ небажаної зви÷ки неïросто, особëиво тієї, що 
сïри÷инÿє заëежністü. Дëÿ цüоãо треба: ïсихоëоãі÷но 
наëаштуватисÿ на зміни; скëасти ïëан змін; відïрацüову-
вати необхідні вміннÿ не менш ÿк три місÿці; заохо÷увати 
себе за досÿãнуті усïіхи.
Сïриÿтëиві дëÿ здоров’ÿ нави÷ки ïодіëÿþтü на сïеціаëüні 
і ïсихосоціаëüні. Психосоціаëüні нави÷ки дуже важëиві 
дëÿ всіх асïектів ëþдсüкоãо життÿ. Тому їх ще називаþтü 
життєвими нави÷ками. 
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Жèòòєâ³íàâè÷êè,ñïðèÿòëèâ³äëÿçäîðîâ’ÿ

Íави÷ки, що сïриÿþтü 
соціаëüному бëаãоïоëу÷÷þ

Навичкиеôективного
спілкування:
• ак тив не сëу хан нÿ;
• уміннÿ ÷ітко вис ëо вëþва ти 
своþ дум ку;

• уміннÿ відкрито 
висëовëþвати свої ïо ÷ут тÿ, 
без три во ãи і зви ну ва ÷енü;

• во ëодіннÿ «мо воþ жестів»;
• адекватна ре акціÿ на кри-
ти ку;

• ïроханнÿ ïро ïо сëу ãу, 
до ïо мо ãу.

Навичкиспівпереживання:
• здатністü ро зуміти ïо ÷ут тÿ  
і ïро бëе ми інших ëþ деé;

• уміннÿ вис ëо ви ти це 
ро зуміннÿ;

• уміннÿ надати ïідтрим ку     
і до ïо мо ãу.

Навичкирозв’язання
конôліктів:
• здатністü розрізнÿ ти 
конфëікти ïо ãëÿдів

 і конфëікти інте ресів;
• уміннÿ розв’ÿзу ва ти 
конфëікти ïо ãëÿдів
на ос нові то ëе рант ності;

• уміннÿ розв’ÿзу ва ти 
конфëікти інте ресів шëÿ хом 
кон ст рук тив них ïе ре ãо ворів.

Навичкиповедінкивумовах
тиску,погроз,дискримінації:
• на ви÷ ки уïев не ної 
ïо ведінки;

• уміннÿ відсто þ ва ти своþ 
ïо зиціþ і відмов ëÿ ти сÿ від 
не без ïе÷ них ïро ïо зиціé;

• ïро тидіÿ дис кримінації.

Самоусвідомлення
ісамооцінка:
• здатністü усвідо ми ти 
своþ унікаëüністü;

• ïо зи тив не став ëен нÿ 
до се бе, інших ëþ деé      
і життєвих ïер сïек тив;

• адек ват на са мо оцінка: 
здатністü ре аëü но 
оцінþ ва ти свої здібності 
і мож ëи вості, адек ватно
сïриé ма ти оцінки 
інших ëþ деé;

• усвідомëеннÿ своїх 
ïрав, ïотреб, цінностеé 
і ïріоритетів;

• ïо ста нов ка життєвої 
мети.

Аналізпроблем        
іприйняттяріøень:
• уміннÿ виз на ÷и ти сутü 
ïро бëе ми і ïри ÷и ни її 
ви ник нен нÿ;

• здатністü сфор му ëþ-
ва ти що наé мен ше три 
варіан ти розв’ÿзан нÿ 
ïро бëе ми;

• уміннÿ ïе ред ба ÷и-
ти насëідки кож но ãо 
варіан та дëÿ се бе
та інших ëþ деé;

• уміннÿ оціни ти 
ре аëісти÷ністü кож но ãо 
варіан та з урахуваннÿм 
своїх мож ëи востеé і 
життєвих об ста ви н;

• здатністü о бра ти оï ти-
маëü не рішен нÿ.

Навички
самоконтролю:
• кон троëü ïро ÿвів 
ãніву;

• уміннÿ доëати три во-
ãу;

• уміннÿ ïе ре жи ва ти 
не вда÷і.

Керуваннястресами:
• ïëа ну ван нÿ ÷а су;
• ïо зи тив не мис ëен нÿ;
• ме то ди ре ëак сації;
• уміннÿ ïережити ãо ре, 
втра ту, трав му, на сиë-
ëÿ.

Мотиваціяуспіху     
і гартуванняволі:
• віра, що ти — ãос ïо-
да р своãо жит тÿ;

• на ëаштованістü       
на усïіх;

• здатністü кон цен т ру-
ва ти сÿ на до сÿã ненні 
ме ти;

• роз ви ток на ïо ëеã ëи-
вості та ïра це ëþб-
ності.

Інтеëектуаëüні 
нави÷ки

Емоціéно-воëüові 
нави÷ки

Íави÷ки, що сïриÿþтü ïсихі÷ному 
бëаãоïоëу÷÷þ

Таблиця1
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§3.ÎÁИРАЄМÎ
ЗДÎРÎВИЙСÏÎСІÁЖИТТß

Дехто вважає, що вести здоровиé сïосіб життÿ — це марнувати свіé ÷ас. 
Такі ëþди наãадуþтü невдаху ëісоруба. 

Поміркуéте: 
• Чи варто цüому ÷оëовікові витратити ÷ас, щоб зато÷ити 

ïиëку?
• Чи доïоможе це швидше сïиëÿти дерево? 

Ïеðеâàãèçäîðîâîãîñïîñîбóжèòòÿ

Свідомиé вибір на користü здоровоãо сïособу життÿ ïотребує ãëибокоãо 
розуміннÿ éоãо ïереваã. 

Îбрати здоровиé сïосіб життÿ — те саме, що зробити виãідну інвестиціþ 
(вкëаденнÿ). Це ÿк у бізнесі: вкëасти 1000 ãрн, ïовернути ãроші за місÿцü, а 
ïотім щомісÿцÿ отримувати 100 ãрн ïрибутку. 

Йде ÷оëовік ëісом і зустрі÷ає 
знаéомоãо, ÿкиé старанно ïиëÿє 
сухе дерево туïоþ ïиëкоþ. 

— Що ти робиш?
— Хіба не ба÷иш? Дерево 

ïиëÿþ.
— У тебе ж ïиëка затуïиëасÿ. 

Чому б тобі не зробити ïерерву і 
зато÷ити її?

— Ти що?! Íемає ÷асу. Треба 
скоріше дерево сïиëÿти.

Уцьомупараграôіти:

• ïроанаëізуєш ïереваãи здоровоãо сïособу життÿ;
• дізнаєшсÿ ïро сïриÿтëиві дëÿ здоров’ÿ життєві ïринциïи;
• нав÷ишсÿ враховувати особëивості умов життÿ;
• розробиш індивідуаëüниé ïëан здоровоãо сïособу життÿ.
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Тоé, хто веде здоровиé сïосіб життÿ, робитü виãідну інвестиціþ у своє 
маéбутнє. Він витра÷ає ÷ас на фізи÷ні вïрави, ïриãотуваннÿ корисних страв, 
розбудову стосунків тощо. Àëе завдÿки цüому виконує біëüшиé обсÿã роботи 
за коротшиé ÷ас і отримує додатковиé «ïрибуток» — міцне здоров’ÿ, хоро-
шиé настріé, вірних друзів, від÷уттÿ ïовноти життÿ та усïіх.      

Уÿвітü, що ви ïрацþєте на теëеба÷енні і вам треба ïідãоту-
вати рекëамні роëики ïро ïереваãи здоровоãо сïособу життÿ. 
Îб’єднаéтесü у 4 ãруïи і за доïомоãоþ маë. 7 наïишітü сценарії 
та зіãраéте рекëамні роëики ïро виãоди від деÿких скëадових:
група1:раціонаëüноãо хар÷уваннÿ;
група2:фізи÷них навантаженü;
група3:особистої ãіãієни;
група4:ïовноцінноãо відïо÷инку.     

Маë. 7. Переваãи здоровоãо сïособу життÿ

Раціональнехарчування 

• Çабезïе÷ує енерãієþ.
• Доïомаãає ïідтримувати 

ідеаëüну ваãу.
• Çабезïе÷ує нормаëüниé 

розвиток.
• Çміцнþє імунітет.
• Поëіïшує настріé.
• Живитü мозок, ïокращує 

інтеëектуаëüні здібності.  

Повноціннийвідпочинок

• Çабезïе÷ує хорошиé 
настріé.

• Çахищає від стресів.
• Відновëþє ïрацездат-

ністü.
• Поëіïшує ïам’ÿтü.
• Підвищує швидкістü 

реакції.

Фізичнінавантаження

• Çміцнþþтü імунітет. 
• Тренуþтü м’ÿзи.
• Покращуþтü статуру.
• Доïомаãаþтü ïідтримувати 

ідеаëüну ваãу.
• Посëабëþþтü стрес.
• Поëіïшуþтü кровообіã.
• Íаïовнþþтü енерãієþ.
• Поëіïшуþтü настріé.
• Посиëþþтü концентраціþ 

уваãи.
• Покращуþтü ïам’ÿтü.   

Особистагігієна

• Çахищає від інфекціé.
• Поëіïшує зовнішніé 

виãëÿд (÷иста шкіра, 
доãëÿнуте воëоссÿ).

• Відновëþє ïриємниé 
заïах тіëа.

• Поëіïшує настріé.  
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Вèб³ðжèòòєâèхïðèíöèï³â

Íа уроках фізики вив÷аþтü закони ïрироди. Íаïрикëад, ÿкщо ïідкинути 
ÿбëуко, воно завдÿки сиëі тÿжіннÿ неодмінно вïаде на земëþ. Çакони ïри-
роди незмінні. 

Лþдсüка ïоведінка також ïідïорÿдковуєтüсÿ ïевним закономірностÿм — 
ïринциïам. Вони діþтü маéже ÿк закони: ÿкщо ти їх дотримуєшсÿ, на тебе 
÷екає усïіх, ÿкщо ïорушуєш — невда÷і. Îднак, на відміну від законів ïри-
роди, ëþдина сама обирає, дотримуватисÿ ïринциïів ÷и ні.   

Íиж÷е наведено кіëüка важëивих життєвих ïринциïів, ÿкі доïоможутü 
тобі ïо÷уватисÿ ãосïодарем своãо життÿ, ïоëіïшити стосунки з батüками і 
друзÿми, ïозбутисÿ шкідëивих зви÷ок, стати уïевненішим у собі, зберіãати 
баëанс між нав÷аннÿм, відïо÷инком тощо.  

1.Принцип керманича. Íа корабëі своãо 
життÿ ти  — кермани÷, а не ïасажир. 
Хтосü може ïодумати, що від нüоãо ні÷оãо 
не заëежитü і що він не має іншоãо вибо-
ру, ÿк скоритисÿ доëі é ïëивти за те÷ієþ. 
Àëе ÿкщо ëþдина бере відïовідаëüністü за 
своє життÿ на себе, вона досÿãає біëüшоãо  
усïіху та вищоãо рівнÿ бëаãоïоëу÷÷ÿ. 
2.Принцип оптимізму. Çберіãаé оïтиміс-
ти÷ниé ïоãëÿд на життÿ, ïо-фіëософсüки 
ставсÿ до невда÷, з надієþ дивисü у маé-
бутнє, завжди наëаштовуéсÿ на здоров’ÿ, 

а не концентруéсÿ на хворобі. Îïтимісти ïо÷уваþтüсÿ щасëивішими і 
÷астіше досÿãаþтü своєї мети, оскіëüки наші о÷ікуваннÿ маþтü здатністü 
реаëізовуватисÿ.     

3. Принцип«бериідавай».Думаé не ëише ïро себе, а é ïро інших. Еãоїсти 
схиëüні надміру зосереджуватисÿ на своїх, нерідко дріб’ÿзкових, ïробëе-
мах. Це може зробити їх безïомі÷ними ïеред труднощами, на ÿкі інші 
ëþди навітü не звертаþтü уваãи.

4. Принцип«золотоїсередини». Важëиво в усüому ïідтримувати рівноваãу 
і дбати ïро всі асïекти своãо життÿ. Сидіти на ãоëодних дієтах так само 
шкідëиво, ÿк і ïереїдати. Хтосü усе життÿ ïроводитü за ïідру÷никами і 
комï’þтером, занедбавши своє тіëо, а хтосü витра÷ає на тренажерниé заë 
ïо кіëüка ãодин щоднÿ, забуваþ÷и, що треба розвивати не ëише м’ÿзи, а 
é інтеëект.

Про÷итаéте наведениé на настуïніé сторінці 
уривок з книжки Шона Êові «7 нави÷ок високо-
ефективних тинеéджерів». Поміркуéте: 

• ßкиé ïринциï він іëþструє? 

• ßк називаþтü тих, хто тіëüки бере і ні÷оãо 
не дає іншим ëþдÿм?

• ßк називаþтü тих, хто біëüше наëаштова-
ниé давати, ніж брати?

Жèòòєâ³ïðèíöèïè,
ñïðèÿòëèâ³äëÿçäîðîâ’ÿ 

1. Принциï кермани÷а.
2. Принциï оïтимізму.
3. Принциï «бери і даваé».
4. Принциï «зоëотої 

се редини».
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Уðàхóâàííÿîñîбëèâîñòейóìîâжèòòÿ

Хо÷а ïринциïи і ïевні ïравиëа здоровоãо сïособу життÿ є універсаëüни-
ми і ïідходÿтü усім, аëе кожен втіëþє їх у життÿ заëежно від баãатüох обста-
вин. Íаïрикëад, сïосіб життÿ ëþдини заëежитü від тоãо, де вона живе — у 
місті ÷и в сеëі. 

1. Îб’єднаéтесü у 2 ãруïи і назвітü ÿкнаéбіëüше «ïëþсів» і 
«мінусів» дëÿ здоров’ÿ ïідëітків, ÿкі живутü у місті і в сеëі.
2. ßкі ще умови можутü вïëинути на сïосіб життÿ ëþдини (стан 
її здоров’ÿ, матеріаëüниé добробут родини, націонаëüні тради-
ції...)? 

У Паëестині — два морÿ. В одному — криштаëево ÷иста вода і баãа-
то риби. Йоãо береãи вкриті зеëеннþ. Дерева ïростÿãаþтü до нüоãо своє 
ëистÿ, тÿãнутü зму÷ене сïраãоþ коріннÿ. Лþди збудуваëи домівки на 
éоãо береãах, ïтахи звиëи ãнізда; усе живе радіє цüому морþ. У нüоãо 
вïадає рі÷ка Йордан. 

Відтак рі÷ка Йордан те÷е даëі на ïівденü і вïадає в інше море. Тут не 
÷утно ïëескоту риби, сïіву ïтахів, дитÿ÷оãо сміху, не ïоба÷иш дерев. Без 
краéнüої ïотреби ніхто не ïриéде сþди. Повітрÿ тут важке é задушëиве, 
і ні ëþди, ні тварини, ні ïтахи не ï’þтü воду цüоãо морÿ.

Чому ці два сусідні морÿ такі різні? Íе ÷ерез рі÷ку Йордан. Вона 
живитü ÷истоþ водоþ обидва морÿ. 

Відмінністü осü у ÷ому. Гаëіëеéсüке море ïриéмає у себе води рі÷ки 
Йордан, аëе не утримує їх. Íа кожну краïëþ, що втікає в нüоãо, є краï-
ëÿ, що витікає. Це море отримує стіëüки ж води, скіëüки віддає. 

À інше море — дуже розумне, воно ревно оберіãає свіé «дохід». Íе 
ïіддаєтüсÿ сïокусам щедрості. Воно зберіãає кожну отриману краïëþ. 
Гаëіëеéсüке море віддає і живе. À це, інше море, не віддає ні÷оãо. І éоãо 
називаþтü Мертвим. 

У цüому світі — два тиïи ëþдеé. У Паëестині — два морÿ.

Галілейськеморе— 
єванãеëüсüка назва 
озера, ÿке є ïрото÷-
ним басеéном дëÿ 
рі÷ки Йордан.
Мертвеморе—
наéсоëоніше озеро у 
світі. Íазву дістаëо 
÷ерез високиé вміст 
у нüому соëі. Тут 
не можутü жити 
живі орãанізми (за 
винÿтком деÿких 
видів бактеріé).
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Сêëàäàííÿïëàíóçäîðîâîãîñïîñîбóжèòòÿ

Виконаé ïракти÷ну роботу за ïëаном:

1. Çаïëþщ о÷і é уÿви, ÿким хо÷еш бути ÷ерез рік. Уважно роз-
дивисü усі детаëі, ïрисëухаéсÿ до тоãо, що ãоворÿтü ïро тебе, 
від÷уé радістü від тоãо, ÿким ти став.  

2. Ðозïëþщ о÷і і заïиши, що ти уÿвив. Порівнÿé із тим, що маєш теïер. 
ßкі зви÷ки ти хотів би змінити у собі? ßких набути? Îбери одну з таких 
зви÷ок і ïостав собі це за мету. Çаïо÷аткуé ïроект самовдосконаëеннÿ, 
використовуþ÷и ïоради на с. 15.  

3. Скëади ïëан здоровоãо сïособу життÿ, наïрикëад, у виãëÿді режиму 
днÿ. Íе забудü вкëþ÷ити до цüоãо ïëану:

• Ðеãуëÿрні фізи÷ні вïрави. Íамаãаéсÿ щоднÿ активно рухатисÿ 
(заéмаéсÿ сïортом, ãуëÿé із собакоþ тощо).

• Достатнüо ÷асу на сон.

• Çбаëансоване хар÷уваннÿ. Íадаваé ïереваãу свіжим корисним ïро-
дуктам. 

• Сïисок із десÿти занÿтü, від ÿких ти отримуєш задовоëеннÿ (сëухати 
музику, ãрати у футбоë, ãуëÿти з друзÿми...). Щоднÿ роби щосü із 
цüоãо сïиску.

• Щоднÿ видіëÿé ÷ас дëÿ своãо духовноãо розвитку: роздумів, веденнÿ 
щоденника, ïереãëÿду хороших фіëüмів, ÷итаннÿ. 

• Пам’ÿтаé, що здорові стосунки — невід’ємна скëадова бëаãоïоëу÷÷ÿ. 
Íе забуваé робити ïриємні сþрïризи рідним і друзÿм (не ëише на 
денü народженнÿ). 

     

Тоé, хто веде здоровиé сïосіб життÿ, робитü виãідну 
інвестиціþ у своє маéбутнє.
Віра в себе, оïтимізм, аëüтруїзм, ïомірністü — жит-
тєві ïринциïи, що сïриÿþтü зміцненнþ здоров’ÿ.
Під ÷ас скëаданнÿ ïëану здоровоãо сïособу життÿ 
сëід враховувати індивідуаëüні особëивості своãо 
орãанізму і умов життÿ.
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§4.ÏРÎФІËАÊТИÊАЗАХВÎРÞВАНЬ

У наш ÷ас скëадно знаéти хо÷а б одну ëþдину, ÿка жодноãо разу не хво-
ріëа. Тому кожному важëиво знати, ÿкі буваþтü хвороби, ÿк їм заïобіãти, а 
також ÿк відновити здоров’ÿ, ÿкщо захворів. 

1. Çаïишітü ознаки здорової і хворої ëþдини. 

2. Ç’ÿсуéте можëиві ïри÷ини хвороб (інфекціÿ, травма, ïереохо-
ëодженнÿ, неïравиëüне хар÷уваннÿ, тþтþноïаëіннÿ...).  

3. Приãадаéте виïадок, коëи ви хворіëи. Ðозкажітü: 
• Що вам наéбіëüше дошкуëÿëо ïід ÷ас хвороби (біëü, сëаб-

кістü...)? 
• Що вас наéбіëüше втішаëо (турбота рідних, друзів...)?

ßê³бóâàþòüхâîðîбè

Хвороба — це ïорушеннÿ життєдіÿëüнос-
ті орãанізму внасëідок дії факторів уражен-
нÿ. Усі хвороби ïодіëÿþтü на інфекціéні та 
неінфекціéні.

Інôекційні (заразні) хвороби набуваþтü 
широких масштабів. Гоëовна їх ознака — 
наÿвністü збудника інфекції (вірусів, бакте-
ріé, мікроскоïі÷них ãрибків тощо).  

Ðешта захворþванü — неінôекційні.Це, 
наïрикëад, серцево-судинні захво рþваннÿ, 
цукровиé діабет, ïсихі÷ні захворþваннÿ. 

Уцьомупараграôіти:

• ïриãадаєш свої від÷уттÿ ïід ÷ас хвороби;
• з’ÿсуєш, ÿкі є хвороби, основні ïри÷ини ïорушеннÿ 

здоров’ÿ;
• дізнаєшсÿ ïро захисні реакції орãанізму, шëÿхи ïроникнен-

нÿ  інфекціé і види імунітету; 
• обãовориш, ÿкі існуþтü методи ïрофіëактики різних захво-

рþванü.

В³ðóñí³³íфеêö³ї:

• ãриï;
• вітрÿна вісïа;
• ВІЛ-інфекціÿ;
• ãеïатит. 

Áàêòеð³àëüí³³íфеêö³ї: 

• туберкуëüоз;
• дизентеріÿ;
• саëüмонеëüоз.
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1. Проведітü мозковиé штурм: 
• назвітü кіëüка хвороб;
• ÿкі з них інфекціéні, а ÿкі неінфекціéні?

2. Îб’єднаéтесü у тріéки і на накресëеному контурі тіëа ëþдини 
ïозна÷те шëÿхи, ÿкими інфекціÿ може ïроникнути в орãанізм 
(÷ерез ïовітрÿ — можемо вдихнути її, з їжеþ ÷и водоþ —  може-
мо її ïроковтнути...). 

3. Поміркуéте, ÿк можна зменшити ризик зараженнÿ в кожному 
з виïадків.
4. Îб’єднаéтесü у 4 ãруïи. Про÷итаéте відïовідну ÷астину цüоãо 
ïараãрафа і ïідãотуéте ïрезентаціþ (ïëакат, або сценку, або ïан-
томіму):
група1: ïро захисні реакції орãанізму;
група2:ïро бар’єри на шëÿху ïроникненнÿ інфекціé;
група3: ïро види імунітету; 
група4:ïро методи ïрофіëактики інфекціéних і неінфекціé-
них захворþванü.

Зàхèñí³ðеàêö³їîðãàí³çìó

Çдоров’ÿ ëþдини ïідтримуєтüсÿ захисними реакціÿми, сïрÿмованими на 
збереженнÿ рівноваãи в середині орãанізму é адаïтації до зовнішніх умов. 

×изнаєøти,ùо...
Усе, що є на Çемëі, довоëі ëеãко кëасифі-

кувати на живе і неживе. Íаïрикëад, бактерії 
є живими орãанізмами. Вони маþтü кëітинну 
будову, здатні самостіéно розмножуватисü 
і мутувати (мутації — виïадкові сïадкові 
зміни). 

Відтоді, ÿк буëо відкрито віруси, в÷ені 
сïере÷аëисÿ, до ÿкоãо кëасу вони наëежатü. 
Віруси не маþтü важëивих ознак живих орãа-
нізмів: наïрикëад, кëітинної будови і здатнос-
ті розмножуватисÿ ïоза кëітиноþ-ãосïодарем. 
Îднак всередині кëітин іншоãо орãанізму 
вони розмножуþтüсÿ і ëеãко мутуþтü. 

Врешті-решт у÷ені визнаëи віруси некëітинними формами життÿ. 
У÷ені сïодіваþтüсÿ, що досëідженнÿ некëітинних форм життÿ доïо-
можутü з’ÿсувати ïрироду баãатüох захворþванü.    

Вірус
імунодеôіциту

людини
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Гоëовна роëü у керуванні цими реакціÿми наëежитü нервовіé системі та 
ãормонам — біоëоãі÷но активним ре÷овинам, що ïереносÿтüсÿ з кров'þ. Тому 
стреси, травми, отруєннÿ, наркотики, ÿкі знижуþтü функціþ нервової систе-
ми, ïосëабëþþтü усі захисні реакції орãанізму. 

Çахисні реакції орãанізму виÿвëÿþтüсÿ у виãëÿді боëþ, заïаëеннÿ і ïід-
вищеннÿ темïератури.

• Біль — це сиãнаë тривоãи, «крик» хвороãо орãану ïро доïомоãу. 
Він виникає внасëідок ïодразненнÿ рецеïторів боëþ. При боëÿх 
збіëüшуєтüсÿ видіëеннÿ біоëоãі÷но активних ре÷овин.

• Запалення ëокаëізує інфекціþ в зоні ïроникненнÿ é обмежує її 
ïоширеннÿ в орãанізмі. 

• Підвиùення температури доïомаãає ïобороти інфекціþ, адже 
біëüшістü мікроорãанізмів ïри високіé темïературі швидко ãине. 
Висока темïература стимуëþє також обмінні ïроцеси та інші захис-
ні реакції орãанізму. Та ÿкщо темïература вища за 39 ãрадусів, вона 
вже не є захисноþ. Подаëüше її ïідвищеннÿ може ïризвести до 
зãортаннÿ біëків нервової системи і крові.

ßк ти думаєш, ÷ому ïід ÷ас застуди і ãриïу ëікарі не рекомен-
дуþтü збивати темïературу тіëа, ÿкщо вона ниж÷е 38  ãрадусів?

Шëÿхèçàðàжеííÿ
³бàð’єðèíàшëÿхó ³íфеêö³ї

Êожна ëþдина щоднÿ зазнає наïадів ïотенціéно небезïе÷них інфекціé. 
Деÿкі з них ïостіéно живутü у нашому орãанізмі, та завдÿки захисніé системі 
орãанізму ми здорові (маë. 8). 

Бар’єрами на шëÿху ïроникненнÿ інфекції є шкіра, сëизові обоëонки 
верхніх дихаëüних шëÿхів і орãанів травëеннÿ.

• Шкіра. Чиста шкіра — надіéниé 
бар’єр  на шëÿху мікробів і вірусів. 
Íа ніé містÿтüсÿ ре÷овини, зãубні 
дëÿ бактеріé (ïротÿãом 20 хвиëин 
усі бактерії ãинутü). 

• Слизові оболонки верхніх дихаль-
них øляхів укриті ÷исëенними 
мікроскоïі÷ними віéками, ÿкі у 
ïроцесі диханнÿ ïостіéно і ритмі÷-
но рухаþтüсÿ і видаëÿþтü інфекціþ 
разом із сëизом у зону ãортані.  

• Слизовіоболонкиøлунково-киøко-
воготракту (сëина в роті, кисëота 
у шëунку, «свої» бактерії в кише÷-
нику) ïерешкод жаþтü ïотраïëÿн-
нþ інфекції в орãанізм.

Шëÿхèçàðàжеííÿ

•Харчовий — ÷ерез заражені 
ïродукти, воду.

•Повітряно-крапельний — 
ïри кашëі, ÷ханні інфікова-
ної ëþдини.

•×ерезкров — унасëідок 
ïораненнÿ, укусів комах, 
тварин, ін’єкціé або ïереëи-
ваннÿ інфікованої крові.

•Контактний— ÷ерез шкіру  
і сëизові обоëонки. 
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Іìóí³òеò

У разі ïотраïëÿннÿ в орãанізм інфекції ïо÷инаєтüсÿ так звана імунна 
реакціÿ. У ніé берутü у÷астü захисні орãани та рідини, а також деÿкі ре÷о-
вини, зокрема наéважëивіші з них — антитіëа. 

Гоëовна функціÿ імунітету — виÿвëÿти «÷ужинців» (мікроби, віруси, 
токсини) і знищувати їх. Ðозрізнÿþтü імунітет вроджениé (ïередаєтüсÿ 
сïадково) і набутиé (створþєтüсÿ внасëідок ïеренесеноãо захворþваннÿ або 
вакцинації). 

Лþди маþтü вроджениé імунітет до ÷уми роãатої худоби та баãатüох 
інфекціé, небезïе÷них дëÿ тварин. Під ÷ас захворþваннÿ в орãанізмі ëþди-
ни виробëÿþтüсÿ антитіëа, ÿкі зберіãаþтüсÿ ïротÿãом баãатüох років. Êоëи 
настуïноãо разу цÿ інфекціÿ ïотраïитü в орãанізм, він ëеãко здоëає її. 

У ïодібниé сïосіб формуєтüсÿ імунітет ïід ÷ас вакцинації. В орãанізм 
уводÿтü осëабëениé збудник (у баãатüох виïадках — тіëüки éоãо фраãменти) 
і, отже, сïриÿþтü утвореннþ антитіë. Вакцини доïомаãаþтü у ïрофіëактиці 
еïідеміé баãатüох небезïе÷них хвороб — кору, ïоëіомієëіту, туберкуëüозу  
та інших.

Меòîäèïðîф³ëàêòèêèçàхâîðþâàíü

Ç винаéденнÿм антибіотиків і вакцин у ëþдства з’ÿвиëасÿ надіÿ назав-
жди ïодоëати небезïе÷ні інфекції. До середини ХХ стоëіттÿ ïроãнозуваëи, 
що це станетüсÿ у наéбëиж÷і двадцÿтü ÷и тридцÿтü років. Îднак єдиноþ 

Захисніорганиірідини
(«укріплення»,«військо»):
• сеëезінка і ëімфати÷ні 

вузëи — містÿтü «арміþ» 
ëімфоцитів і є фіëüтра-
ми на шëÿху ïоширеннÿ 
інфекції;

• міжкëітинна рідина, кров і 
ëімфа — «трансïортуþтü» 
ëімфо цити, виводÿтü токси-
ни.  

Захиснізасоби(«зброя»):
• антитіëа, біоëоãі÷но актив-

ні ре÷о вини, ãормони — 
знищуþтü інфекціþ.

Маë. 8 
Імунна система захищає орãанізм 

від хвороб. Безбарвні кëітини крові 
(ëімфоцити) знищуþтü мікроби          

і віруси, а також зëоÿкісні кëітини,     
що утворþþтüсÿ в орãанізмі
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інфекцієþ, ÿку вдаëосÿ ïодоëати, є вісïа. Íатомістü з’ÿвиëосÿ кіëüка раніше 
невідомих ëþдÿм інфекціé, наéнебезïе÷ніша з ÿких — ВІЛ. 

Çаходи з ïрофіëактики інфекціéних захворþванü здіéснþþтü на особис-
тому і державному рівнÿх. 

На державному рівні відïовідаëü-
ністü за ïрофіëактику інфекціéних 
захво рþванü ïокëадено на санітарні 
сëужби, ÿкі здіéснþþтü контроëü за 
ÿкістþ води, хар÷ових ïродуктів у маãа-
зинах і на ринках, ÷истотоþ у закëадах 
ãромадсüкоãо хар÷уваннÿ, станом кана-
ëізації.

На особистому рівні кожен має 
дотримуватисÿ особистої ãіãієни і вести 
здоровиé сïосіб життÿ, ÿкиé сïриÿє ïід-
вищеннþ імунітету. 

Твої одноëітки наé÷астіше ïотер-
ïаþтü від таких інфекціéних захво-
рþванü, ÿк ãриï та ãострі ресïіраторні 
захворþваннÿ (ГÐÇ). 

Серед наéïоширеніших неінфекціé-
них захворþванü — зниженнÿ ãостроти 
зору, ïорушеннÿ ïостави, травмуваннÿ, захворþваннÿ орãанів травëеннÿ і 
нервової системи. 

1. ßкі заходи вживаþтü санітарні сëужби дëÿ зуïиненнÿ еïідемії 
ãриïу?

2. ßкі заходи на особистому рівні доïомаãаþтü заïобіãти захво-
рþваннþ ïід ÷ас еïідемії (добре хар÷уватисÿ, вдÿãатисÿ відïовід-
но до ïоãоди...)?

3. Що доïоможе заïобіãти ïорушеннÿм ïостави та іншим неін-
фекціéним захворþваннÿм, характерним дëÿ твоãо віку?

Êîðèñòüâ³äхâîðîбè

Çãідно із законами ïсихоëоãії ëþди схиëüні ïовторþвати дії, ÿкі ïрино-
сÿтü задовоëеннÿ, і уникати тоãо, що неïриємно. Íа жаëü, те, що викëикає 
ïриємні від÷уттÿ, може шкодити здоров’þ у маéбутнüому. Íеãативні насëід-
ки шкідëивих зви÷ок виÿвëÿþтüсÿ не одразу, і ëþди рідко ïов’ÿзуþтü з ними 
ïоãіршеннÿ самоïо÷уттÿ та хвороби.

Сëовосïоëу÷еннÿ «користü від хвороби» може викëикати ïодив. Îднак 
корисністü хвороби в тому, що вона сиãнаëізує ïро ïорушеннÿ баëансу в 
орãанізмі внасëідок інфікуваннÿ, травми або неïравиëüноãо сïособу життÿ. 

Íа щастÿ, ëþдсüкиé орãанізм здатниé відновëþватисÿ. ßкщо ëþдина 
усвідомитü ïри÷ину захворþваннÿ і змінитü ïоведінку, вона матиме змоãу 
ïовністþ одужати. Êоëи ж знехтує ïоïередженнÿм, то настуïноãо разу може 
захворіти на іншу, набаãато серéознішу і, можëиво, невиëіковну хворобу!  

Тèïîâ³íе³íфеêö³йí³
çàхâîðþâàííÿó÷í³â
6—9êëàñ³â(ó%)

• карієс — 20,4—22,4;
• ïорушеннÿ 

    ïостави — 11,4—12;
• травми, 

    оïіки — 4,6—5,7;
• захворþваннÿ нервової 

системи — 1,8—3.

Джерело:
Інôормаційнийцентр
моніторингуіоцінки
превентивноїосвіти

дітейтамолоді
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Про÷итаéте ïрит÷у «Íас троє». Поміркуéте:
• Що мав на увазі ëікар, коëи ïросив хвороãо стати на 

éоãо бік?
• Чому важëиво, щоб ëікар  і ïацієнт діÿëи ÿк одна коман-

да?
• ßк ви ãадаєте, ÷и доïомаãає віра в одужаннÿ здоëати 

хворобу?     

Нàñòðîє

ßкосü ëікар сказав хворому: «Дивисü, нас троє: ÿ, ти і хвороба. Тому 
ÿкщо будеш на моєму боці, нам удвох буде ëеãше здоëати її одну. Та коëи 
станеш на її бік, ÿ не зможу ïодоëати вас обох».

Стародавняпритча

Îсновні ïри÷ини хвороб — інфекції, ïереохоëодженнÿ, ïереãріваннÿ, 
неïравиëüне хар÷уваннÿ, маëорухëивиé сïосіб життÿ, травмуваннÿ, 
вживаннÿ тþтþну, аëкоãоëþ, наркотиків, отруєннÿ, різні форми оïро-
міненнÿ, стреси, недосиïаннÿ, надмірниé шум, вібраціÿ.
Çахисні реакції орãанізму виÿвëÿþтüсÿ у виãëÿді боëþ, заïаëеннÿ і 
ïідвищеннÿ темïератури.

Лþди щоднÿ зазнаþтü наïадів ïотенціéно небезïе÷них 
інфекціé. Деÿкі з них ïостіéно живутü у нашому орãанізмі, 
однак завдÿки éоãо захисніé системі ми здорові.
Бар’єрами на шëÿху ïроникненнÿ інфекціé є шкіра, сëизо-
ві обоëонки дихаëüних шëÿхів і орãанів травëеннÿ.
У разі ïотраïëÿннÿ в орãанізм інфекції ïо÷инаєтüсÿ імунна 
реакціÿ. 
Çаходи з ïрофіëактики інфекціéних захворþванü здіéснþ-
þтü на особистому і на державному рівнÿх. 



Гëава 2. Безïека щоденноãо життÿ
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§5.ÏРИНЦИÏИÁЕЗÏЕЧНÎЇЖИТТЄДІßËЬНÎСТІ

Потреба в безïеці є однієþ з базових ëþдсüких ïотреб. Тому не дивно, що 
небезïе÷ні ситуації викëикаþтü тривоãу, страх, від÷аé. Вони бентежатü, дра-
туþтü, ïозбавëÿþтü сну é аïетиту. Íебезïе÷ні ситуації «вмикаþтü аваріéну 
сиãнаëізаціþ» в орãанізмі і сïри÷инÿþтü стрес.    

Від÷уттÿ безïеки, навïаки, ïриємне. Воно суïроводжуєтüсÿ задовоëен-
нÿм, сïокоєм, розсëабëеннÿм. Тому необхідністü дбати ïро безïеку ні в коãо 
не викëикає сумніву. Îднак іноді дëÿ цüоãо не виста÷ає знанü або важëивих 
умінü і нави÷ок. Íаïрикëад, ÿкщо ëþдина вïерше користуєтüсÿ метроïо-
ëітеном, вона може сïри÷инити небезïе÷ну ситуаціþ ÷ерез те, що не вміє 
ïравиëüно ïоводитисÿ на ескаëаторі.   

Тоé, хто обирає здоровиé сïосіб життÿ, має воëодіти баãатüма нави÷ка-
ми безïе÷ної життєдіÿëüності. Інакше те, що здобуто наïоëеãëивоþ ïрацеþ, 
можна звести нанівецü еëементарноþ необа÷ністþ. 

1. Íаведітü ïрикëади щоденних ризиків, екстремаëüних і над-
зви÷аéних ситуаціé. Çãадаéте, що:

•екстремальні — ситуації, в ÿких небезïека заãрожує окре-
міé ëþдині або ãруïі ëþдеé (ïасажирам ëітака, туристи÷ніé 
ãруïі); 

•надзвичайні — ситуації, в ÿких існує заãроза життþ баãа-
тüох ëþдеé (насеëеннþ раéону, міста, країни).

2. Îб’єднаéтесü у три ãруïи. Íа аркуші ïаïеру, ïодіëеному 
на ÷астини, намаëþéте ïо ÷отири небезïе÷ні ситуації, в ÿких 
можутü оïинитисÿ ваші одноëітки:   

група 1: у ïриродному середовищі (несïриÿтëиві ïоãодні 
умови, стихіéні ëиха...);
група2: у техноãенному середовищі (ДТП, ïожежі...);
група3: у соціаëüному середовищі (крадіжки мобіëüних теëе-
фонів, біéки...).

3. Îбãоворітü, ÿк ïравиëüно ïоводитисü у таких ситуаціÿх.

Уцьомупараграôіти:

• з’ÿсуєш, ÿкі ïриродні, техноãенні та соціаëüні небезïеки 
наéбіëüше заãрожуþтü твоїм одноëіткам;

• ïриãадаєш ïринциïи безïе÷ної життєдіÿëüності;
• ïроанаëізуєш, ÿкі знаннÿ, особисті ÿкості та нави÷ки доïо-

маãаþтü безïе÷но ïоводитисü у щоденному житті;
• ïотренуєшсÿ оцінþвати рівенü ризику.



31

Ïðèíöèïèбеçïе÷íîїжèòòєä³ÿëüíîñò³

Ç давніх-да вен ëþ ди вив ÷а þтü не без ïе÷ні си ту ації, щоб уни ка ти їх і 
за ïобіãа ти їм. Та ко ëи це не мож ëи во, на ма ãаþтüсÿ діÿти так, щоб урÿ ту ва ти-
сÿ. Існуþтü заãаëüні ïринциïи безïе÷ної життєдіÿëüності, ÿкі можна звести 
до формуëи: «Передба÷ати, за ïобіãа ти, діÿти». 

Передбачати — озна÷ає:
• вміти розïізна  ва ти не без ïе ÷ні си ту ації;
• ïредба÷ати насëідки своїх діé;
• оцінþ ва ти ри зи к. 

Запобігати — озна÷ає:
• діÿти так, щоб не ïо траï ëÿ ти у небезïеки; 
• са мо му не ство рþва ти не без ïеки (наïрикëад, на дорозі é у тран-

сïорті завжди дотримуватисÿ Правиë дорожнüоãо руху); 
• вживати заïобіжних заходів (наïрикëад, встановëþвати охоронну 

сиãнаëізаціþ, ïроводити ïожежні тренуваннÿ). 

Діяти — озна÷ає:
• не роз ãу би ти сÿ, тоб то бу ти фізи÷ но і ïси хо ëоãі÷но ãо то вим діÿти 

у не без ïе÷ніé си ту ації;
• зна ти, що і ÿк тре ба ро би ти в та ких ви ïад ках;
• уміти зв’ÿзу ва ти сü і взаємодіÿти з рÿ ту ваëü ни ми сëуж ба ми, ïра-

виëü но ви ко ри с то ву ва ти рÿ ту ваëü не сïо рÿ д жен нÿ;
• не втра ÷а ти надії é бо ро ти сÿ, зро би ти все мож ëи ве, щоб урÿ ту ва-

ти сÿ са мо му і до ïо моã ти іншим.

Про÷итаéте баéку Езоïа і ïоміркуéте, ÿкиé ïринциï безïе÷ної 
життєдіÿëüності вона іëþструє. ßкі висновки ви можете з неї 
зробити?

           Ëеâ ³Ëèñèöÿ

Лев ïостарів і не міã уже біãати, ÿк рані-
ше. Він заëіз у ïе÷еру і ïрикинувсÿ тÿжко-
хворим. Çвірі ïриходиëи відвідати éоãо, а 
він їх хаïав і з’їдав. Уже баãато звірів ïро-
ïаëо. Àж осü одноãо разу ïриéшëа до ïе÷ери 
Лисицÿ і заïитаëа Лева, ÿк він ïо÷уваєтüсÿ.

— Îé, зëе мені, зëе! — став бідкатисÿ 
Лев, а ïотім сïитав, ÷оãо це Лисицÿ не захо-
дитü.

À та у відïовідü:
— ß б заéшëа, та ба÷у, що до ïе÷ери веде 

баãато сëідів, а з неї — жодноãо. 
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 Нàâè÷êèбеçïе÷íîїïîâеä³íêè

Щоб ïоводитисÿ відïовідно до ïринциïів безïе÷ної життєдіÿëüності, 
недостатнüо ëише знати їх. Лþди, робота ÿких ïов’ÿзана з ïостіéним ризи-
ком (ïожежники, рÿтуваëüники, ïіëоти-виïробува÷і, аëüïіністи, водоëази), 
вважаþтü заïорукоþ своєї безïеки знаннÿ, витримку, вміннÿ миттєво анаëі-
зувати ситуаціþ, оцінþвати ризики і ïриéмати рішеннÿ. 

Íа тренінãах ви модеëþєте різні життєві ситуації, щоб відïрацþвати ці 
вміннÿ до автоматизму. Íабуваþ÷и досвіду, стаєте вïевненішими у вëасних 
сиëах. 

Îбãоворітü, ÿкі знаннÿ, особисті ÿкості, життєві та сïеціаëüні 
нави÷ки необхідні ïідëіткам дëÿ безïе÷ної ïоведінки у щоденно-
му житті. Дëÿ цüоãо:
• на аркуші ïаïеру намаëþéте три концентри÷ні коëа;
• заïишітü на картках знаннÿ, уміннÿ та нави÷ки, необхідні 

дëÿ безïе÷ної ïоведінки (маë. 9); 
• у центрі наéменшоãо коëа ïокëадітü картки з наïисаними 

знаннÿми і нави÷ками, ÿкі ви вважаєте наéважëивішими. У 
друãому коëі — картки з тими, ÿкі вважаєте менш важëивими, 
а в третüому — з наéменш важëивими. 

Креативність 
(творча, новаторська 

діяльність) Витримка, 
самоконтроль

Досвід, 
тренованість

Óì³ííÿ ïå ðåä áà ÷à òè 
íàñë³äêè

Знання правил 
безпеки

Уміння приймати 
рішення

Уміння аналізувати 
ситуацію

Швидка 
реакція

Самостійність, 
віäïовіäаëьність

Уміння надавати 
невідкладну допомогу

Знання правил 
пожежної безпекиУміння звертатися 

по допомогу

Знання чинників 
ризику

Óïåâíåíістьу
âласíихсилах

Маë. 9

Сміливість, 
відвага
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Аíàë³çñèòóàö³йòàîö³íêàðèçèê³â

Потраïивши в будü-ÿку незнаéому ситуаціþ, треба миттєво оцінити 
рівенü її безïеки. У такиé сïосіб ïеревірÿþтü, ÷и існує заãроза життþ і 
здоров'þ. Таку заãрозу ще називаþтü ризиком,а джереëа ризику —чинни-
камиураження.

Маéже всі життєві ситуації ïов’ÿзані з ризиком. ßк визна÷ити, що 
ситуаціÿ є дуже ризикованоþ? Дëÿ цüоãо, оцінþþ÷и ризик, сëід зважати на:

• імовірністü виникненнÿ ïодії; 
• масштаби її насëідків.

Íаïрикëад, імовірністü тоãо, що в автозаïравну станціþ вдаритü бëис-
кавка, довоëі маëа. Àëе внасëідок цüоãо може статисÿ ïотужниé вибух, 
ÿкиé зруéнує все навкруãи і ïризведе до забрудненнÿ довкіëëÿ. Çважаþ÷и 
на серéозні насëідки, ризик вважаþтü високим і обëаднуþтü автозаïравки 
сïеціаëüними щоãëами з ãромовідводами.   

Вèäèðèçèêó

Îскіëüки наше здоров’ÿ — це фізи÷не, ïсихі÷не і соціаëüне бëаãоïоëу÷÷ÿ, 
розрізнÿþтü три види ризику:

• ôізичний — ïов’ÿзаниé із життÿм і фізи÷ним здоров’ÿм ëþдини (ката-
тисÿ на веëосиïеді без шоëома, ãратисÿ на заëізни÷ніé коëії);

• психологічний — ïов’ÿзаниé з уïевненістþ, ãідністþ, самоïоваãоþ 
(ïроваëитисü на ісïиті, не встуïитисÿ за тоãо, коãо ображаþтü);

• соціальний — ïов’ÿзаниé з авторитетом, ïоïуëÿрністþ, усïіхом (ïосва-
ритисÿ з друãом, ïорушити заãаëüноïриéнÿті ïравиëа).

Ðозрізнÿþтü ризик виправданий і невиправданий. Ðозïо÷инаþ÷и нову 
сïраву, беру÷и у÷астü у конкурсі, сïортивному змаãанні, ми ризикуємо 
роз÷аруватисü, утратити авторитет. Îднак такиé ризик є виïравданим, 
адже недарма ãоворÿтü: «Хто не ризикує, тоé не виãрає». Іноді кажутü, що 
ризик — бëаãородна сïрава. Це стосуєтüсÿ виïадків, коëи ëþдина ризикує 
собоþ заради інших (захищає сëабших, рÿтує ÷иєсü життÿ).  

Дехто має схиëüністü до нерозумних в÷инків: куритü, вживає аëкоãоëü, 
наркотики, аãресивно ïоводитüсÿ або в÷инÿє ïротиïравні дії. Така ïоведінка 
є невиïравдано ризикованоþ. Çазви÷аé одні види ризикованої ïоведінки 
тÿãнутü за собоþ інші. Біëüшістü кримінаëüних зëо÷инів, ДТП, утоïëенü, 
нещасних виïадків у ïобуті та на виробництві ïов’ÿзані з уживаннÿм 
аëкоãоëþ і наркотиків.

1. Проанаëізуéте одну із ситуаціé, ÿкі ви заïисаëи у стартовому 
завданні, за ïëаном:

• джереëа ризику (÷инники ураженнÿ);
• дëÿ коãо існує заãроза;
• можëиві насëідки. 
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2. Îцінітü рівенü її ризику. Дëÿ цüоãо:
• ïроведітü у кëасі умовну ëініþ;
• з одноãо боку ïокëадітü картку з наïисом: «Ðизик високиé», 

а з друãоãо — «Ðизику немає»;
• ïо ÷ерзі називаéте ситуації і заéмаéте місцÿ на ëінії, відïо-

відно до тоãо, ÿк ви оцінþєте ризик у ціé ситуації.
3. Хто бажає, ïоÿснþє, ÷ому він обрав відïовідну ïозиціþ.   

4. Поміркуéте, ÿк можна зменшити ризики у цих ситуаціÿх або 
уникнути їх.
5. У ÿких ситуаціÿх треба звернутисÿ за доïомоãоþ до доросëих 
(у÷итеëів, батüків, міëіції, рÿтуваëüників)?

ßêçàïîб³ãòèêðàä³жêàììîб³ëüíèхòеëефîí³â

Íаéïоширенішими небезïеками, ÿкі заãрожуþтü ïідëіткам, є крадіжки 
мобіëüних теëефонів. Іноді зëовмисники, ïоба÷ивши ïідëітка з мобіëüником, 
ïросÿтü ïози÷ити éоãо на хвиëинку, щоб затеëефонувати. Можутü навітü 
заïроïонувати ãроші, мовëÿв, осü тобі за це 5 ãривенü. À ïотім кëадутü теëе-
фон собі в кишенþ і миттєво зникаþтü.   

1. Приãадаéте, ÷и траïëÿëосÿ щосü ïодібне з вами ÷и вашими 
друзÿми. 
2. Ðозкажітü, ÿк це стаëосÿ.
3. Поміркуéте:

• ßк можна заïобіãти крадіжкам мобіëüних теëефонів, ïëеєрів? 
• ßких ïравиë треба дотримуватисÿ?  

Скëадітü ïро це ïам’ÿтку дëÿ моëодших шкоëÿрів. 
Підãотуéте і ïроведітü дëÿ них тренінã, ïодаруéте ïам’ÿтку.       

Тоé, хто обирає здоровиé сïосіб життÿ, має воëодіти 
баãатüма нави÷ками безïе÷ної життєдіÿëüності.  
Існуþтü заãаëüні ïринциïи безïе÷ної життєдіÿëüності, ÿкі 
можна звести до формуëи: «Уни ка ти, за ïобіãа ти, діÿти».
Маéже всі життєві ситуації ïов’ÿзані з ризиком. 
Важëиво нав÷итисÿ миттєво оцінþвати рівенü ризику і уни-
кати дуже ризикованих ситуаціé та невиïравданоãо ризику.   
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§6.ÁЕЗÏЕÊАÏАСАЖИРА.
НЕÁЕЗÏЕЧНІВАНТАЖІ

1. ßкі існуþтü види ëеãкових автомобіëів (сïортивні, ëімузини, 
ïідвищеної ïрохідності...)?
2. ßкі ви знаєте види вантажних автомобіëів (цистерни дëÿ ïере-
везеннÿ моëока, бензину, бетонозмішува÷і, ëісовози...)?
3. Çа доïомоãоþ маë. 10 назвітü неãативні насëідки автомобіëі-
зації.   

Уцьомупараграôітидізнаєøся:

• ïро ïозитивні та неãативні насëідки автомобіëізації;
• ÿк діþтü ïаси безïеки, ïідãоëівники і ïодушки безïеки;
• ïро заходи безïеки ïід ÷ас ïоїздки у вантажному авто-

мобіëі;
• ÿк ïозна÷аþтü небезïе÷ні вантажі.

×изнаєøти,ùо...
Уïродовж ХХ ст. кіëüкістü ав то транс ïор ту у світі не вïин но зро с-

та ëа і у 2010 році до сÿã ëа 1 міëüÿрда оди ницü. У 2035 році éоãо бу де 
вже 1,7 міëüÿрда одиницü. 

Àв то мобіëізаціÿ зро би ëа не оцінен ниé вне сок у роз ви ток ба ãа тü ох 
ãа ëу зеé ïро мис ëо вості, сіëüсüко ãо ãос ïо дар ст ва, зро с тан нÿ то ва ро-
обіãу між відда ëе ни ми те ри торіÿми. 

Îднак ав то мобіëізаціÿ має é неãативні насëідки. Çростає інтен сив-
ністü ав то мобіëüно ãо ру ху, кіëüкістü аваріé, збіëüшен нÿ ÷и сеëü ності 
ав то мобіëüно ãо ïар ку ви ïе ре д жає роз ви ток до рож нüої ме режі та ав то-
сто ÿ нок, ïоãіршуєтüсÿ еко ëоãі÷на си ту аціÿ.
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Ïðîбëеìè,ïîâ’ÿçàí³çðîçâèòêîìòðàíñïîðòíîї³íфðàñòðóêòóðè:
• будівництво доріã, ав то сто ÿ нок, автозаïравних станціé, ãа ражів 

на ро дþ ÷их зем ëÿх і в на се ëе них ïунк тах;
• роз ши рен нÿ доріã за ра ху нок зе ëе них на са д женü;
• кри за вуëи÷ноãо ру ху у ви ãëÿді за торів на до ро ãах і зни жен нÿ їх 

ïро ïу ск ної здат ності.

ДТÏ:
• за ãи беëü і трав му ван нÿ ëþ деé;
• ïош ко д жен нÿ ав то мобіëів;
• за ãи беëü тва рин;
• руé ну ван нÿ до рожніх сïо руд.

Р³äê³âèêèäè:
• ïаëиво;
• мастиëо;
• кисëоти;
• антифриз.

Гàçîïîä³бí³âèêèäè:
• вуãëекисëиé ãаз; 
• оксиди азоту;
• ÷адниé ãаз;
• сір÷аниé ãаз;
• вуãëеводневі сïоëуки;
• важкі метаëи.

Маë. 10. Вïëив автомобіëізації на довкіëëÿ
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Шóì:
ïе ре ви щен нÿ до ïу с ти-
мих рівнів.

Вèêèäèòеïëà:
ïе ре ви щуþтü ви киди теï ëо вих еëе к т ро с танціé.

Еëеêòðîìàãí³òí³ïîëÿ:
• не ãа тив на діÿ на живі ор ãанізми;
• за бруд нен нÿ ра ді о  ефіру.

В³бðîäèíàì³÷íàä³ÿ:
руé ну ван нÿ доріã і ïри-
ëеã ëих до них сïо руд.

Гàçîïîä³бí³âèêèäè:
• вуãëекисëиé ãаз; 
• оксиди азоту;
• ÷адниé ãаз;
• сір÷аниé ãаз;
• вуãëеводневі сïоëуки;
• важкі метаëи.

Маë. 10. Вïëив автомобіëізації на довкіëëÿ
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Áеçïеêàïàñàжèð³âëеãêîâîãîàâòîìîб³ëÿ

У су÷асних ëеãкових автомобіëÿх са ëо ни добре захищені. Îднак автомо-
біëі ру ха þтü сÿ з та кими швид ко с тÿми, що ïоїздки не мо жутü бу ти аб со ëþт но 
без ïе÷ ни ми. У ба ãа тü ох си ту аціÿх жит тÿ ïа са жирів за ëе житü від досвіду і 
маé стер ності водіÿ і від їхнüої роз важ ëи вої ïо ведінки. 

Íаïрикëад, ав то мобіëü, що ру хаєтüсÿ зі швидкістþ 72 км/ãод, за 
1 секунду доëає 20 м шëÿху. Îтже, водіé має сконцентрувати своþ уваãу на 
до рожніé си ту ації, на ру хові інших ав то мобіëів і ïішо хо дів. 

Íе можна відвоëіка ти водіÿ роз мо ва ми і ïро хан нÿ ми, оскіëüки це мо же 
ïри зве с ти до то ãо, що він в÷ас но не ïомітитü не без ïе ку, і ïоїздка закін÷и тü сÿ 
траãі÷но. Íе менш важ ëи вим є ïра виëü не ви ко ри с тан нÿ за хис них за собів — 
ïасів без ïе ки і ïідãоëівників. 

1. Îб’єднаéтесü у 3 ãруïи, оïрацþéте матеріаë ïро засоби без-
ïеки ëеãковоãо автомобіëÿ і ïідãотуéтесü нав÷ати інших:

група1:ïаси безïеки;
група2: ïідãоëівники;
група3: ïодушки безïеки.

2. Відтак ïо÷инаéте ходити ïо кëасу і обмінþватисü інформацієþ 
з ïредставниками інших ãруï.
3. У заãаëüному коëі ïеревірте свої знаннÿ.         

Ïàñèбеçïеêè

Íаé ïо ши ренішим за хи с том дëÿ ïа са жирів ëеãковоãо автомобіëÿ є ïа си 
без ïе ки. Во ни ут ри му þтü тіëо від ударів об кер мо, ïа неëü ïри ëадів, вітро ве 
скëо ÷и сïин ки ïе редніх сидінü. Па си без ïе ки збіëüшу þтü імовірністü ви жи-
ван нÿ що наé мен ше удві÷і.

Ста ти с ти ка ïідтвер д жу є, що се ред тих, хто 
не ко ри с ту вав сÿ ïа са ми безïеки, смер теëüні 
ви ïад ки траï ëÿ ëи сÿ навітü ïри зіткнен нÿх на 
швид кості 30 км/ãод. Ç ïідви щен нÿм швид-
кості ру ху éмовірністü смер теëü них уш ко д женü 
зростає. Се ред тих, хто ко ри с туєтüсÿ ïа са ми 
без ïе ки, смер теëüні уш ко д жен нÿ траï ëÿ þтü сÿ 
ëи ше у ви ïад ках, ко ëи швидкістü автомобіëÿ 
ïе ре ви щує 90 км/ãод. 

Ï³äãîë³âíèêè

Перші ïідãоëівни ки бу ëо ство ре но дëÿ зру÷ ності водіÿ і ïа са жирів. Îднак 
не вдовзі з’ÿсу ва ëо сÿ, що во ни та кож суттєво зни жу þтü ри зик трав му ван нÿ 
шиé но ãо віддіëу хреб та. То му су ÷асні ав то мобіëі об ëад ну þтü ïідãоëівни ка-
ми. Їх мож на ëеã ко відре ãу ëþ ва ти за ви сотоþ. 

Êож ен дру ãиé з тих, 
хто ïо тра ïив у ДТП і 
не ко ри с ту вав сÿ ïаса-
ми безïеки, от ри мав 
трав ми, а ÷ет ве ро з 
ï’ÿти, ÿкі за стеб ну ëи 
їх, за ëи ши ëи сÿ не -
ушко д же ни ми. 
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Дëÿ наé кра що ãо за хи с ту ïа са жи ра верхніé краé ïідãоëівни ка має бу ти 
ïри бëиз но на рівні éо ãо о÷еé, а ïри на хи ëі ãо ëо ви на зад ïасажир ïо ви нен 
ïо ти ëи цеþ тор ка ти сÿ се ред нüої ÷а с ти ни ïідãоëівника (маë. 11, а).

Ви со ту ïідãоëівни ка ре ãу ëþþтü так: ÿк що ïідãоëівник має фікса тор, на -
тис  ни éо ãо і ïе ремісти ïідãоëівник на ïотрібну ви со ту. Відтак відïу с ти 
фікса тор і  тис ни на ïідãоëівник униз, аж ïо ки ïо ÷уєш кëа цан нÿ (маë. 11, б).

Ïîäóшêèбеçïеêè

Су÷асні автомобіëі оснащено ïристроÿми, ÿкі сïрацü о ву þтü ëише ïід ÷ас 
аварії. Íаéïоширеніші з них — ïо душ ки без ïе ки (маë. 12).

Їх ви ãо тов ëÿ þтü  з тон кої ãу ми або неé ëо ну і у скëа де но му ви ãëÿді 
розміщу þтü  усе ре дині кер мо во ãо ко ëе са, на щит ку ïри ëадів і сïин ках 
ïе редніх сидінü. Під ÷ас уда ру ïо душ ки миттєво на ïов нþ þтü сÿ стис не ним 
ïовітрÿм і за ïов нþ þтü ïростір ïе ред ëþ ди ноþ. При зустрі÷них уда рах во ни 
до б ре за хи ща þтü не ëише ãо ëо ву, а é верх нþ ÷а с ти ну тіëа. 

Íа дувні ïо душ ки у ïоєднанні з ïа са ми без ïе ки є до дат ко вим за хистом 
дëÿ ãо ëо ви і ãруд ної кëітки водіÿ та ïа са жи ра, що сидитü ïо ру÷, ïри сиëü них 
ëо бо вих зіткнен нÿх. Во ни забезïе÷у þтü наé ви щиé рівенü за хи с ту.

Маë. 11. Ðеãуëþваннÿ висоти ïідãоëівника

Маë. 12. Подушки безïеки 

а б
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Áеçïеêàïàñàжèð³ââàíòàжíîãîàâòîìîб³ëÿ

Îсновне ïризна÷еннÿ ван тажних ав то мобіëів — ïе ре ве зен нÿ ван тажів. 
Îднак іноді, ко ëи не має біëüш ïідхо дÿ що ãо транс ïор ту, до во дитü сÿ їха ти в 
кабіні ÷и ку зові ван тажівки. Пра ви ëа ми до рож нü о ãо ру ху це не за бо ро не но 
за умо ви ви ко нан нÿ ïев них ви моã (маë. 13).

Êатеãори÷но заборонено ïе ре во зи ти ïа са жирів у ку зові са мо ски да, трак-
то ра, ав то мобіëÿ-да÷і, ван таж но ãо мо то цик ëа і в будü-ÿко му ку зові, не об ëад-
на но му дëÿ ïе ре ве зен нÿ ëþ деé. 

Маë. 13. Вимоãи до вантажних автомобіëів, що ïеревозÿтü ïасажирів

У ку зові ван таж но ãо ав то мобіëÿ 
мо же розмісти ти сÿ стіëüки ïа са-
жирів, скіëüки є надіéно закріïëе-
них місцü. 

У ку зові ïа са жи ри 
ïо винні сидіти сïи-
ноþ до на ïрÿм ку 
ру ху, ÿкнаéбëиж ÷е 
до кабіни і ÿкнаé-
даëі від бортів. 

По ïе ре ду і ïо за ду на 
тенті вста нов ëþ þтü роз  ïі-
зна  ваëüні зна ки.

Дëÿ ïо сад ки і ви сад ки ïа са жирів до   
зад нü о     ãо бор ту кріïëÿтü  ме та ëе ву 
дра би ну.

Дëÿ за хи с ту від вітру, сон-
цÿ, ïи ëу, до щу над ку зо вом 
вста нов ëþ þтü тент.
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Небеçïе÷íèйâàíòàж

Íа до ро ãах мож на ïоба ÷и ти ав то мобіëі зі сïеціаëü ни ми  зна ка ми (маë. 14). 
Во ни ïо ïе ре д жу þтü, що ав то мобіëü ïе ре во зитü не без ïе÷ ниé ван таж. 

Àварії та ких ав то мобіëів за ãро жу þтü не ëише жит тþ водіÿ та 
ïішо ходів. Во ни мо жутü сïри ÷и нити сиëü не за бруд нен нÿ довкіë-
ëÿ і навітü над зви ÷аé ну си ту аціþ, за ãро зëиву дëÿ здо ров’ÿ і жит-
тÿ ба ãа тü ох ëþ деé. То му ëіквідацієþ аварії та її насëідків заé-
ма þтü сÿ сïеціаëüні за ãо ни. Сто роннім ëþ дÿм сëід ÿк наéш вид ше 
ïо ки ну ти місце аварії.

Вàíòàж,щîâèñòóïàє

Íа до ро ãах ру ха þтü сÿ é ав то мобіëі, ÿкі ïе ре во зÿтü ван таж, що ви с ту ïає 
ïо до вжині, — тру би,  до шки. Та киé ван таж ïід ÷ас ïо во ро ту мо же за ÷е ïи ти 
не уваж них ïішо ходів на ïе ре ході é на тро ту арі. 

Маë. 14. Çна ки не без ïе÷ но ãо ван та жу

Нàйб³ëüш
íебеçïе÷í³
âàíòàж³

Íебезïека 
вибуху

Воãненебезïе÷но

Токси÷на  
ре÷овина

Ðадіоактивна  
ре÷овина

Ідентифікаціéниé 
номер  виду небезïеки

2 Видіëеннÿ ãазу в резуëüтаті 
тиску або хімі÷ної реакції

3 Çаéмиста рідина (пари) та 
ãази або рідини, що саморозі-
ãріваþтüсÿ

4 Çаéмиста тверда ре÷овина або 
тверда ре÷овина, що саморозі-
ãріваєтüсÿ

5 Îкисëþваëüниé ефект (еôект
інтенсиôікаціїгоріння)

6 Токси÷ністü або небезïека 
інфекції

7 Ðадіоактивністü
8Êорозіéна активністü
9 Íебезïека довіëüної бурхëивої 

реакції
Х Воду не застосовувати! 

(Речовинавступаєвнебез-
печнуреакціюзводою)

Êîäè³äеíòèф³êàö³йíèх
íîìеð³ââèäóíебеçïеêè

Ідентифікаціéниé номер  
ре÷овини за сïиском ÎÎÍ
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Íа ву ëи цÿх курсуþтü ав то бу си і тро ëеé бу си, довші за зви ÷аéні, а та кож 
трам ваї, що ма þтü декіëüка ва ãонів. Íа них є такі за сте режні на ïи си: «Ви-
нос 1,5 м». Це оз на ÷ає, що ïід ÷ас ïо во ро ту во ни мо жутü за ÷е ïи ти ïішо хо да 
на відстані 1,5 м. Íе ïе ре ходü до ро ãу ïе ред ав то мобіëÿ ми, ÿкі ïе ре возÿтü 
не без ïе÷ ниé ван таж або ван таж, що ви с ту ïає. Êра ще за ÷е каé, ïо ки вони 
ïроїдутü.

Уÿвітü, що ви ïрацþєте в мерії веëикоãо міста. Поміркуéте, що 
можна зробити дëÿ зменшеннÿ неãативних насëідків автомобіëі-
зації (збудувати об’їзну дороãу, заïровадити жорсткиé екоëоãі÷-
ниé контроëü за вихëоïними ãазами, обмежити рух вантажноãо 
трансïорту в ãодини «ïік»...).  
Підãотуéтесü до настуïноãо уроку. Проведітü досëідженнÿ ситуа-
ціé на дороãах у вашому насеëеному ïункті. ßк ÷асто траï-
ëÿþтüсÿ ДТП? ßкі діëÿнки дороãи наéнебезïе÷ніші?  

Маë. 15. Ван таж, що ви с ту ïає, ïо зна ÷а þтü ïра ïор цÿ ми

Àв то мобіëізаціÿ зро би ëа не оцінен ниé вне сок у роз ви ток ба ãа тü ох ãа ëу зеé 
ïро мис ëо вості, сіëüсüко ãо ãос ïо дар ст ва, збіëüшиëа то ва ро обіã між відда-
ëе ни ми те ри торіÿми.

Водно÷ас із зростаннÿм інтен сив ності ав то мобіëüно ãо 
ру ху збіëüшуєтüсÿ кіëüкістü аваріé, ïоãіршуєтüсÿ еко-
ëоãі÷на си ту аціÿ.
Підãоëівни ки в ïоєднанні з ïа са ми і ïо душ ка ми без ïе ки є 
дієвим за хистом водіÿ і ïа са жи рів ëеã ко вих ав то мобіëів.
Íе можна ïе ре ходити до ро ãу ïе ред ав то мобіëÿ ми, ÿкі 
ïе ре возÿтü не без ïе÷ ниé ван таж або ван таж, що ви с ту ïає. 
Êра ще за ÷е кати, ïо ки вони ïроїдутü.
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§7.ДÎРÎЖНЬÎ-ТРАНСÏÎРТНІÏРИГÎДИ

Вèäèäîðîжíüî-òðàíñïîðòíèхïðèãîä

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) — це ïодіÿ за у÷астþ транс-
ïорт но ãо за со бу, внасëідок ÿкої за ãи ну ëи або ïо ра нені ëþ ди ÷и за ïодіÿ но 
ма теріаëü них збит ків. 

Ç ïоÿвоþ на до ро ãах ïерших ав то мобіëів ïо÷аëи траïëÿтисÿ ви ïад ки 
до рож нüо-транс ïорт них ïри ãо д. У тоé ÷ас буëо видано низ ку сïеціаëü них 
указів і за конів ïро до рожніé рух, ÿкі нині здаþтüсÿ дещо смішними. Так, у 
1865 році в Àнãëії бу ëо ïриé нÿ то за кон ïро 
об ме жен нÿ швид кості ру ху ав то мобіëів до 
5 км/ãод. Пе ред ав то мобіëем, що ру хавсÿ, 
обов’ÿз ко во ма ëа éти ëþ ди на, а коëи на 
éо ãо шëÿ ху траï ëÿв сÿ кінниé екіïаж, 
водіé му сив зу ïи ни ти сü і ви мк ну ти дви-
ãун. У Íіме÷ ÷ині вëас ник ав то мобіëÿ мав 
за зда ëеãідü ïовідо ми ти ïоëіціþ ïро свіé 
мар ш рут.

Çа ко рот киé ÷а с до рож нüо-транс ïортні 
ïри ãо ди ïосі ëи ïер ше місце за кіëüкістþ 
за ãиб ëих і дру ãе — за кіëüкістþ трав мо-
ва них осіб. До рож нüо-транс ïорт ні ïри ãо-
ди на зи ва þтü «убив цеþ № 1» у світі.  

1. Ðозкажітü ïро резуëüтати вашоãо досëідженнÿ (завданнÿ на 
ïоïередніé сторінці).
2. Можëиво, хтосü із вас був свідком або у÷асником ДТП (знає 
ïро такиé виïадок від доросëих, ÷итав ïро це в ïресі, ба÷ив ïо 
теëевізору). Проанаëізуéте дві -три такі ситуації:
• ßкиé це був вид ДТП?
• Чи ïостраждаëи у ніé ëþди? 
• ßк можна буëо цüоãо уникнути?     

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, ÿкі буваþтü види дорожнüо-трансïортних ïриãод 
і ÿк треба діÿти, ÿкщо став свідком ДТП;

• ïроанаëізуєш, ÿк розвиваþтüсÿ ïодії ïри ДТП;
• в÷итимешсÿ ïриéмати захисні ïоëоженнÿ, що знижуþтü 

ризики травмуваннÿ;
• скëадеш ïам’ÿтку, ÿк діÿти, коëи автомобіëü вïав у воду.

ВèäèДТÏ:

 зіткненнÿ (зустрі÷ні, 
ïобіжні та бі÷ні); 

 наїзд на ïе ре шко ду, 
ïішо хо да, ве ëо си ïе-
ди с та, ãужовиé тран-
сïорт, трансïорт, що 
стоїтü;

 ïерекиданнÿ.
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ßêðîçâèâàþòüñÿïîä³їóâèïàäêóДТÏ

Під ÷ас зіткнен нÿ ав то мобіëів, що ру ха þтü сÿ зі швидкістþ 80 км/ãод, 
видіëÿєтüсÿ енерãіÿ, здатна ïідки ну ти ма ши ну ва ãоþ од ну тон ну на ви со ту 
30 м, тоб то ви ще від се ми ïо вер хо во ãо бу дин ку! При цüо му ма са тіëа ïа са жи-
ра сÿ ãа є 5 тонн (маë. 16).

Щоб досëіди ти, ÿк роз ви ва þтü сÿ ïодії ïід ÷ас ДТП та ÿкі вони маþтü 
насëідки дëÿ ëþ деé, у сïеціаëü них ëа бо ра торіÿх іміту þтü різні ви ди транс-
ïорт них аваріé з ма не ке на ми. Êе ру þтü та ки ми ав то мобіëÿ ми ïо радіо, а 
роз ви ток ïодіé фіксу þтü на ïëівку. Îсü що відбуваєтüсÿ, коëи ав то мобіëü 
на швид кості 80 км/ãод наїжджає на ïе ре шко ду, а водіé і ïа са жи ри не ïри-
стеб нуті ïа са ми без ïе ки:

Маë. 16

• ×ерез 0,026 секунди ïісëÿ уда ру вдав ëþєтüсÿ бам ïер; си ëа, що 
у 30 разів ïе ре ви щу є ва ãу ав то мобіëÿ, зу ïи нÿє éо ãо рух на ëінії 
ïе редніх сидінü, тоді ÿк водіé і ïа са жи ри ïро дов жу þтü ру ха ти сÿ в 
са ëоні ав то мобіëÿ зі швидкістþ 80 км/ãод.

• ×ерез0,044секунди водіé ãруд ноþ кëіткоþ ëа має кер мо. 

• ×ерез0,068секунди ïа са жир на ïе ред нü о му сидінні вда рÿєтüсÿ в 
ïа неëü ïри ëадів.

• ×ерез0,092секунди водіé і ïа са жир, що си дитü ïо ру÷, од но ÷ас но 
вда рÿ þтü сÿ ãо ëо ва ми в ïе реднє вітро ве скëо ав то мобіëÿ é от ри му-
þтü смер теëüні уш ко д жен нÿ ÷е ре ïа.

• ×ерез0,110секунди ав то мобіëü ïо ÷и нає відко ÷у ва ти сÿ на зад.

• ×ерез 0,113 секунди ïа са жир на зад нü о му сидінні от ри мує смер-
теëüні уш ко джен нÿ.

• ×ерез0,150секунди усе за кін÷уєтüсÿ. 
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ßк ба ÷иш, усе три ває мен ш ÿк дві де сÿ ті се кун ди. Êëіïни о÷и ма — це é 
буде дві де сÿ ті секунди. То му без не обхідних за ïобіжних за хо дів ëþ ди на не 
 має жод них шансів ви жи ти у такіé аварії. 

Íавітü у виïадку не ве ëикої аварії тіëо ëþ ди ни мо же скëа с ти сÿ навïіë 
ïро ти її воëі, і во на мо же вда ри ти сÿ ãо ëо воþ у те, що зна хо дитü сÿ ïо ïе ре ду. 

Три ма ти сÿ ру ка ми за сидіннÿ або ïо ру÷ні не має сен су, ад же в мо мент 
зіткнен нÿ на швид кості біëüш ÿк 80 км/ãод ма са тіëа ëþ ди ни ïе ре ви щує 
5 тонн. Îтже, си ëи м’ÿзів замаëо, щоб ут ри ма ти тіëо від уда ру. 

Зàхèñí³ïîëîжеííÿïàñàжèð³â

Çни зи ти ри зик трав му ван нÿ і збіëüши ти свої шан си на ви жи ван нÿ ïід 
÷ас аварії мож на, ÿк що до мо мен ту ДТП ïра виëü но зãру ïу ва ти сü. Лþ ди, ÿкі 
встиã ëи до мо мен ту аварії ïриé нÿ ти за хис не ïо ëо жен нÿ, ïе ре важ но от ри му-
þтü менші уш ко д жен нÿ, ніж ті, хто не встиã або не знав, ÿк це зро би ти.

Як захиститися при наїзді автомобіля ззаду (мал. 17, б). У цüо му 
ви ïад ку наé не без ïе÷нішоþ є трав ма шиé них хребців ÷е рез різке відки дан нÿ 
ãо ëо ви на зад.

ßк що ïа са жир не ïри стеб ну тиé ïа са ми без ïе ки, він ïо ви нен зіско вз ну ти 
і сісти так, щоб ãо ëо ва і шиÿ буëи щіëüно ïри тис ну ті до сïин ки сидіннÿ, а 
коëінами вïер ти сü у ïа неëü ïри ëадів (маë. 17, б). Па са жи рам, що си дÿтü на 
зад нü о му сидінні, треба вïертисÿ коëіна ми у сïин ки ïе редніх сидінü.

ßк що ïа са жир ïри стеб ну тиé ïа са ми без ïе ки, треба вïер ти сÿ но ãа ми у 
ïідëо ãу і ïри тис ну ти сÿ сïи ноþ до сидіннÿ, ру ки швид ко за ве с ти за ãо ëо ву 
і зімкну ти кисті на шиї ïід ïо ти ëи цеþ (ÿк водіé ав то мобіëÿ на маë. 17, б).

Захисні положення під час наїздів і зіткнень (мал. 17, а). У цüому 
виïадку наéнебезïе÷нішим є удар об вітрове скëо, ïанеëü ïриëадів ÷и сïин-
ку ïередніх сидінü. 

Çа доïомоãоþ бëок-схеми на маë. 18  ïотренуéтесÿ ïриéмати 
захисні ïоëоженнÿ у таких ситуаціÿх.  

Маë. 17. Çахисні ïоëоженнÿ ïід ÷ас наїздів і зіткненü 

ба
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Ти си диш на 
ïе ред нü о му 

си дінні?

Ти один    
на заднüому 

сидінні?

Мак си маëü но на тÿã ни ïас 
безïеки і уïрисü ру ка ми в 
ïа неëü ïри ëадів. 
Íахи ëи ãо ëо ву так, щоб во на 
в мо мент уда ру зіткну ëа сÿ з 
ру ка ми, а не з ïа неë ëþ ÷и 
вітро вим скëом.

Ти ïри стеб ну-
тиé ïа сом без-

ïе ки?

Пе ред 
то боþ є 
сидіннÿ?

ßкщо ти не ïристебнутиé ïëе÷овим ïасом безïеки, 
зіãнисü і щіëüно з÷е ïи ру ки ïід коëіна ми. 
Го ëо ву ïо кëа ди на коëіна або ïри наéмні ïри ãни її, 
наскіëüки змо жеш. 
Íо ãа ми уïри сü у ïідëо ãу, ви су нув ши їх уïе ред. Та ке 
ïо ëо жен нÿ ут ри має твої ру ки і ãо ëо ву, а та кож врÿ тує 
від зіткнен нÿ з ïа са жи ра ми, що сидÿтü ïо ру÷. 

Íаéкра ще ëÿã ти на 
сидіннÿ і ïри кри ти 

ãо ëо ву ру ка ми.

Без ïо се ред нüо ïе ред аварієþ 
на хи ëи сü уïе ред і ïо кëа ди 
схре ще ні ру ки на ïереднє 
сидіннÿ. 
При тис ну вши ãо ëо ву до 
рук, ут ри муé її від уда-
ру об сïин ку ïе ред  нüоãо 
сидіннÿ. 
Íо ãи ïро сунü вïе ред, аëе 
не став ïід сидіннÿ, адже 
во но може зëа матисÿ. 
У мо мент аварії що си ëи 
уï рисü но ãа ми в ïідëоãу, 
ут ри муé їх від уда ру. 

Маë. 18. Çахисні ïоëоженнÿ ïід ÷ас наїздів і зіткненü (див. маë. 17, а)

ні

ні

ні

нітак

так

так

так
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Д³їñâ³äêàДТÏ

ßкщо ти став свідком дорожнüо-трансïортної ïриãоди, знаé, що маєш 
наãоду зробити щосü дуже важëиве у своєму житті. У ці хвиëини від тебе 
може заëежати доëÿ ïотерïіëих. Тому ïостараéсÿ засïокоїтисü і зосередüсÿ 
на тому, що знаєш і вмієш. Скажи собі, що ти зможеш це зробити, і рішу÷е 
діé, адже в такіé ситуації дороãа кожна хвиëина (маë. 19).  

1. Передусім вик ëи ÷ «швид ку до ïо мо ãу» і ïовідо м у віддіëен нÿ міëіції 
ïро ДТП та кіëüкістü ïо терïіëих. 

2. По зна ÷ місце аварії сïеціаëüним знаком, а за éоãо відсутності — будü-
ÿкими ïредметами, наïрикëад ãіëками. Це дëÿ тоãо, щоб ïоïередити 
інших водіїв і заïобіãти новим ДТП.  

3. Êо ëи ïриїдутü рÿ ту ваëü ни ки, до ïо можи їм з’ÿсу ва ти всі об ста ви ни 
ДТП.

1

2 3

Маë. 19. Дії свідка ïід ÷ас ДТП
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Аâòîìîб³ëüóâîä³

Траï ëÿєтüсÿ, що внасëідок ДТП ав то мобіëü ïа дає у во ду. Çа 
до ïо мо ãоþ бëок-схе ми скëади ïам’ÿтку, ÿк тре ба діÿти у та кіé 
ситуації.

Àв то мобіëü три маєтüсÿ 
на ïëа ву?

Íа бе рітü у ãру ди ÿкнаéбіëüше ïовітрÿ і 
сïро бу éте від÷ини ти двері, ви ш тов ху þ ÷и 
їх ïëе ÷ем. Вони від÷иниëисÿ?

Вибираéтесü ÷ерез 
вікна. Мо же те ïроëізти?

Ви дав ëþé те 
но  ãа  ми ëо бо ве 
скëо і рÿ туé-
те сü.

Виïëиваéте з саëону 
(маë. 20).

ßк що ав то мобіëü ïо ÷ав за ну рþ ва ти сÿ, 
ïосïіша ти не сëід, кра ще за ÷е ка ти, до ки він 
ëÿ же на ґрунт. 
У ïа са жирів є хви ëин ï’ÿтü, щоб відстеб ну-
ти ïа си без ïе ки, знÿ ти взут тÿ, роз б ëо ку ва ти 
зам ки две реé.
Ðівенü води в саëоні ïіднÿвсÿ вище двереé?

По ки він не ïо ÷ав за ну рþ-
ва ти сÿ, мож на виëізти крізü 
бо кові вікна. 

Çа сïо коé сÿ і ïо ÿс-
ни ін шим ïа са жи-
рам, що вибратисÿ 
з ав  то мобіëÿ мож на 
тіëüки ïісëÿ за тоï-
ëен нÿ са ëо ну. Інак ше 
не мож ëи во від÷и ни ти 
двері, ад же зовні на 
них тис не во да. 

ні

так

так

ні

так

так

ні

ні

Маë. 20
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ДТП — це ïодіÿ, що ста ëа сÿ ïід ÷ас ру ху транс ïорт но ãо за со бу, вна-
сëідок ÿкої за ãи ну ëи або ïо ра нені ëþ ди ÷и за ïодіÿ но ма теріаëü них 
збит ків.
Через веëику кіëüкістü ïотерïіëих ДТП на зи ва þтü «убив цеþ № 1» 
у світі.

Лþ ди, ÿкі встиã ëи до мо мен ту аварії ïриé нÿ ти 
за хис не ïо ëо жен нÿ, ïе ре важ но от ри му þтü менші 
уш ко д жен нÿ, ніж ті, хто не встиã або не знав, ÿк це 
зро би ти.
ßкщо ти став свідком ДТП, ïостараéсÿ ïриãадати 
все, що знаєш і вмієш, викëи÷  «швидку доïомоãу», 
міëіціþ, ïозна÷  місце аварії та доïоможи рÿтуваëü-
никам з’ÿсувати всі обставини ДТП.
Іноді траïëÿþтüсÿ виïадки ïадіннÿ автомобіëÿ у 
водоéму. ßкщо не розãубитисü і ïравиëüно діÿти, 
можна врÿтуватисü і в такіé небезïе÷ніé ситуації.   

Поãраéте в ãру «Дорожніé рух». Дëÿ цüоãо:
• Îб’єднаéтесü у ïари, станüте одне за одним. Домовтесÿ між 

собоþ, ÿкиé трансïортниé засіб ви будете ïредставëÿти — 
автомобіëü, мотоцикë ÷и веëосиïед. 

• Ті, хто стоїтü ïоïереду, заïëþщуþтü о÷і. Вони — «трансïорт-
ні засоби», а ті, хто ïозаду, — «водії». 

• Çавданнÿ «водіїв» — керувати «трансïортними засобами» і 
стежити за іншими у÷асниками дорожнüоãо руху.  

• У разі ДТП (зіткненнÿ ÷и наїзду) рух зуïинÿєтüсÿ. 
• Ç’ÿсуéте ïри÷ину аварії. Îцінітü ризик дëÿ життÿ і здоров’ÿ 

ëþдеé, можëиві матеріаëüні збитки.
• Помінÿéтесÿ роëÿми і ïродовжітü ãру.
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§8.ÁЕЗÏЕÊАÎСЕËІ

Лþди завжди ïраãнуëи обëаштувати своє житëо, зробити éоãо макси-
маëüно зру÷ним. Îднак ці зру÷ності нерідко ставаëи джереëом техноãенних 
небезïек, ïризводиëи до ïобутових травм, отруєнü, ïожеж.  

1. Приãадаéте, що таке «трикутник воãнþ», назвітü умови виник-
неннÿ ãоріннÿ. 
2. Íаведітü ïрикëади джереë заïаëþваннÿ та ãорþ÷их ре÷овин у 
будинку з ïі÷ним оïаëеннÿм.  
3. Приãадаéте основні ïри÷ини виникненнÿ ïожеж (маë. 21).  

Уцьомупараграôіти:

• ïриãадаєш основні ïри÷ини виникненнÿ ïожеж;
• засвоїш ïравиëа безïеки ïід ÷ас роботи з ãорþ÷ими ре÷ови-

нами;
• дізнаєшсÿ ïро користü і небезïеку ïаëивних ãазів;
• ïеревіриш, ÷и вмієш користуватисÿ ãазовоþ ïëитоþ;
• ознаéомишсÿ з ïравиëами безïеки ïри користуванні ïі÷ним 

оïаëеннÿм.

Маë. 21. При÷ини виникненнÿ ïожеж
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ßêïîâîäèòèñÿç ãîðþ÷èìèðе÷îâèíàìè

Де ÿкі ре ÷о ви ни (фар би, ëаки, роз ÷ин ни ки), ÿкі ви ко ри с то ву þтü ïід ÷ас 
ре мон ту ïриміщенü, — ток си÷ ні é ïо же жо не без ïе÷ ні. Íа ети кет ках та ких 
ре ÷о вин є ïо ïе ре д женнÿ: «Íе наãріва ти!», «Бе реã ти від во ãнþ». То му ïід 
÷ас фар бу ва ннÿ не мож на ко ри с ту ва ти сÿ відкри тим во ãнем, навітü кури ти. 
Приміщен нÿ треба ïровітрþ ва ти, а ëþ ди ïовинні ïрацþвати в ресïіра торах 
і ру ка вицÿх.

Çа со би ïо бу то вої хімії ÷а с то уïа ко ву þтü в ае ро зоëüні ба ëон ÷и ки. Во ни 
та кож ви бу хо- і ïо же жо не без ïе÷ ні. Çвер ни ува ãу на інструкціþ на та ких 
ба ëон ÷и ках. Îкрім тек с ту, що ïо ïе ре д жує: «Íе роз би ра ти!» і «Íе да ва ти 
дітÿм!», тут містÿтü сÿ ïікто ã ра ми і за сте ре жен нÿ: «Íе ки да ти у во ãонü!», «Íе 
роз ïи ëþ ва ти ïо бëи зу відкри то ãо во ãнþ!». 

Çабави із ïо же жо не без ïе÷ ни ми ÷и ви бу хо не без ïе÷ ни ми суміша ми 
ре ÷о вин наé ÷астіше ïри зво дÿтü до втра ти ïаëüців, о÷еé, до не без-
ïе÷ них оïіків. Íерідко траï ëÿ þтü сÿ é смер теëüні уш ко д жен нÿ.

1. Проанаëізуéте кіëüка етикеток засобів ïобутової хімії. 
Çнаéдітü відïовідні застереженнÿ і ïіктоãрами.
2. Îб’єднаéтесü у ÷отири ãруïи. Поміркуéте:

група 1: ÷ому ëак ÷и фар бу не мож на розіãрівати на ãазовіé 
ïëиті, а треба робити це ëише в ãа рÿ÷іé воді?
група2:÷ому не можна ïрикрашати ÿëинку саморобними еëек-
три÷  ними ãірëÿн дами, а треба ко ри с ту ва ти сÿ ëи ше ти ми, що 
куï ëені в ма ãа зині і ма þтü відïовідниé сер тифікат?
група 3: ÷ому ма с ка радні ко с тþ ми з ва ти ÷и ïа ïе ру кра ще 
ïросо ÷и ти во ãне за хи сним роз ÷и ном?
група4:÷о му всі за со би ïо бу то вої хімії треба зберіãа ти в ориãі-
наëüніé уïа ковці і в не до стуï них дëÿ дітеé місцÿх?

Ðозіãраéте ситуації, ÿкі можутü виникнути ïри ïорушенні цих 
ïравиë, і ïоÿснітü, ÿк ïравиëüно діÿти у відïовідних ситуаціÿх.

Вèäè ³íебеçïеêèïàëèâíèхãàç³â

Па ëив ниé ãаз, ÿкиé ви ко ри с то вуþтü у ïо буті, бу ває двох видів: тоé, що 
ïо даєтüсÿ в бу дин ки з ãа зо вих маãістра ëеé (ме тан), і зрідже ниé ãаз у ба ëо нах 
(суміш ïро ïа ну і бу та ну). Па ëив ниé ãаз має вëа с ти вості, що мо жутü сïри ÷и-
ни ти три не без ïе ки: ви бух, ïо же жу, от руєннÿ.

Вибух або пожежамо жëиві, ÿк що у суміші ïа ëив но ãо ãа зу з ïовітрÿм 
ïро ско ÷итü іскра. Від÷ув ши за ïах ãа зу, не можна заïаëþвати сірники, 
заïаëüни÷ки, навітü вмикати світëо. Це може ïризвести до вибуху. 

Отруєння.У ïри роді ïо бу то виé ãаз не має ні ко ëü о ру, ні за ïа ху. То му 
до нüоãо до да þтü ãаз зі сïе цифі÷ним за ïа хом у такіé кіëüкості, що éо ãо 
на ÿвністü від÷у ва ти метüсÿ вже за не зна÷ но ãо ви тіканнÿ. Під ÷ас ви тіканнÿ 
ãа зу ëþ ди на мо же от руїти сÿ ним. Та кож існує не без ïе ка от руїти сÿ ïро дук та-
ми éо ãо не ïо вно ãо зãо рÿн нÿ.
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Зàïàì’ÿòàй!

1. ßк що в осеëі від÷у ваєтüсÿ за ïах ãа зу, ïро за ïа ëþван нÿ не мо же 
бу ти é мо ви. Уни каé діé, у резуëüтаті ÿких може ут во ритисÿ іскра 
(наïрикëад, не вмикаé світëо). Çахистивши орãани диханнÿ, від-
÷ини двері та вікна і добре ïровітри ïриміщеннÿ. Викëи÷  ãазову 
сëужбу. 

2. ßк що зне нацü ка ïри ïи ни ëа сÿ ïо да ÷а ãа зу, сëід не ãаé но за кри ти 
кра ни всіх ãа зо вих ïри ëадів. Àдже коëи ãазоïоста÷аннÿ відно-
витüсÿ, може статисÿ витіканнÿ ãазу.  

3. Êа те ãо ри÷ но за бо ро нÿєтüсÿ ко ри с ту ва ти сÿ не сïрав ни ми ãа зо ви ми 
ïри ëа да ми. 

4. Ðе монт ãа зо ïро водів і ãа зо вих ïри ëадів маþтü ви ко ну ва ти ëи ше 
ïро фесіона ëи. Сëуж бу ãа зу вик ëи ка þтü за те ëе фо ном 104.

5. У ïриміщен нÿх, де вста нов ëе но ãа зові ïри ëа ди, не можна за кри-
ва ти вен ти ëÿціéні от во ри.

×изнаєøти,ùо...
У ïроцесі зãорÿннÿ ãазу утворþþтüсÿ вуã ëе кис ëиé ãа з і во да. Та 

це ëише за умови достатнüої кіëüкості киснþ. ßк що у ïриміщенні 
немає ïри ïëиву свіжо ãо ïовітрÿ, вміст кис нþ там швид ко зни жуєтüсÿ 
і ïо÷инаþтü утворþватисÿ ïродукти неïовноãо зãорÿннÿ. Це отруéні 
ãази, зо к ре ма ок си д вуã ëе цþ, ÿкиé ще називаþтü ÷ад ним ãазом. Він 
заміщує кисенü у крові і не ãа тив но вïëи ває на само ïо ÷ут тÿ ëþдини: 
ут руд нþє ди хан нÿ, сïри÷инÿє ãо ëо вниé біëü, квоëістü, за ïа мо ро ÷ен-
нÿ і навітü смертü.

Ви тÿж на ïа ра соëü ка над ïëитоþ знижує вміст у ïовітрі ÷адноãо 
ãазу що наé мен ше удві÷і, а відкри та ква тир ка  або фра му ãа змен шує 
за ãа зо ваністü ïриміщеннÿ на 70%.

Газові котëи і водонаãріва÷і обëаднуþтü витÿж-
ними трубами — димоходами. Çрідка траï ëÿєтüсÿ, 
що в ди мохід ïо траïëÿє сто ронніé ïред мет. У 
цüому разі ÷ад ниé ãаз ви хо дитü не на зовні, а в 
ïриміщен нÿ. Це — смер теëü но не без ïе÷ но! 

То му ïе ред за ïа ëþ ван нÿм ãа зо во ãо кот ëа ÷и 
ко ëон ки обов’ÿз ко во ïе ревір тÿ ãу в ди мо ході. Дëÿ 
цüо ãо ïідне си за ïа ëе ниé сірник до ви мк не но ãо 
ïаëü ни ка. Во ãонü має втÿã ну ти сÿ все ре ди ну. 
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Гàçîïðîâîäè ³ ãàçîâ³ïðèëàäè

Від маãістра ëеé до ãа зо вих ïри ëадів у бу дин ках ãаз ïо даþтü тру бами, ÿкі 
фар бу þтü у жов тиé коëір. Щоб ïідви щи ти рівенü без ïе ки, на цüо му шëÿ ху 
вста нов ëþ þтü щонаéменше ÷о ти ри кра ни: 

• перøий—ãа зо виé кран там, де ãаз за би раþтü з маãістраëі              
(маë. 22,а);

• другий— на вході в будівëþ (маë. 22, б);
• третій— ïе ред кож ним ãа зо вим ïри ëа дом (маë. 22, в, г);
• четвертий—на ãа зо во му ïри ëаді (маë. 22, ´). Він не ëише відкри ває 

ïо да ÷у ãа зу, а é ре ãу ëþє éо ãо тиск та інтен сивністü ãоріннÿ.

Га зові кра ни ма þтü два ïо ëо жен нÿ — «відкри то» і «за кри то» (ëедü 
відкри то — теж відкри то). ßк що кран вста нов ëе но уз довж ãа зо вої тру би — 
він відкри тиé (маë. 22, в), уïо ïе рек — за кри тиé (маë. 22, г). 

У су ÷ас них ãа зо вих ïри ëа дах вста нов ëþ þтü ще один кран, ÿкиé ïра цþє в 
ав то ма ти÷ но му ре жимі. ßк що ïри ëа д ïереãріваєтüсÿ або тиск ãа зу знижуєтü-
сÿ, він ав то ма ти÷ но ïе ре кри ває ïо да ÷у ãа зу і ви ми кає ïриëад. 

Маë. 22. Газові ïриëади, ÿкі використовуþтü у ïобуті

г

в

а б

´
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Êîðèñòóâàííÿïîбóòîâèìèãàçîâèìèïðèëàäàìè

ßк що доросëі довірÿ þтü тобі ко ри с ту ва ти сÿ ãа зо ви ми ïри ëа да ми, тре ба 
завжди бу ти обе реж ним і до три му ва ти сÿ ïра виëü ної ïосëідо вності їх вми-
кан нÿ і ви ми кан нÿ. 

Çа доïомоãоþ бëок-схеми у ïрисутності доросëих ïеревір, ÷и 
вмієш ïравиëüно вмикати і вимикати ãазову ïëиту.

Відкри ваþтü вен тиëü 
на ба ëоні або ãа зо виé 
кран ïе ред ãа зо воþ 
ïëи тоþ. 
Çа ïа ëþþтü сірник і 
ïідно сÿтü éоãо до кон-
фор ки.

Щоб ви мк ну ти ãа зо ву ïëи ту, сïо-
÷ат ку ïе ре криé кран на ïëи ті, а 
ïотім на трубі ÷и на баëоні.

Щоб ïо сëа би ти во ãонü, 
на тис ни і ïëав но ïо вер-
ни кран за ãо дин ни ко воþ 
стріëкоþ, а щоб ïо си ëи ти —  
ïро ти неї.

По ëум’ÿ за над то 
сиëü не ÷и сëаб ке?

Друãоþ ру коþ відкри ва þтü 
кран на ãа зовіé ïëиті. 
По ëум’ÿ рівне і бëа кит но ãо 
ко ëü о ру? 

ßк що коëір во ãнþ 
жов тиé або ÷ер во ниé 
÷и ïо ëум’ÿ «відри-
ваєтüсÿ» від конфор-
ки, треба ви мк ну ти 
ïри ëад і звер ну ти сÿ 
в ãа зо ву сëуж бу, щоб 
відре ãу ëþ ваëи ïëиту.

так

ні

ні

так
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Ïðàâèëàêîðèñòóâàííÿï³÷íèìîïàëеííÿì

У сіëüсüкіé місцевості бу дин ки нерідко оïа ëþ þтü  ïе ÷ами, ãру бами ÷и 
камінами. ßкщо в осеëі ви ко ри с то вуþтü відкри тиé во ãонü, важëиво дотри-
муватисÿ наведених ниж÷е ïравиë.

1. У ïриміщенні, де то ïитü сÿ ïі÷  або камін, мож на зберіãа ти за ïас 
ïа ëи ва не біëüш ÿк до бо вої ïо тре би. 

2. Дро ва ÷и вуãіëëÿ треба скëа да ти так, щоб іскри з тоï ко во ãо 
от во ру не моã ëи ïо тра ïи ти на них.

3. Íе мож на су ши ти і скëа да ти на ïе ÷ах одÿã, дро ва, інші ãо рþ÷і 
ïред ме ти та ма теріаëи.

4. Суворо за бо ро нÿєтüсÿ роз ïа ëþ ва ти ïі÷  ëеã ко заé ми с ти ми ріди-
на ми, на ïри кëад бен зи ном або ãа сом, тоï ити ïе ÷і з відкри ти ми 
двер цÿ та ми.

5. То ïи ти ïі÷  мож на ëи ше тим ви дом ïа ëи ва, дëÿ ÿко ãо во на ïри-
сто со ва на. 

6. Çа ïе ÷а ми, ÿкі тоï ëÿтü , треба ïостіéно на ãëÿ да ти, аëе не мож на 
до ру ÷а ти цüо ãо дітÿм до 14 років. 

7. ßк що в бу дин ку о÷ікуþтü ба ãа то ãос теé (на ïри кëад, на свÿ то), 
ïі÷  тре ба ïро то ïи ти до то ãо, ÿк вони збе рутü сÿ. 

8. Çасëінку ïе÷і мож на за кри ва ти ëи ше ïісëÿ ïо вно ãо з ãо рÿн нÿ 
ïа ëи ва і охо ëо д жен нÿ ïо ïе ëу.

Маë. 23. Порушеннÿ ÿких ïравиë зображено на маëþнку?
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1. Îбãоворітü одну-дві ситуації, коëи неïравиëüне використаннÿ 
ãазових ïриëадів ïризводиëо до нещасних виïадків.

2. Поміркуéте, ÷ому в на веде них ниж÷е си ту аціÿх мо жëиве 
от руєннÿ ÷ад ним ãа зом. 

• Çа відсут ності тÿ ãи в ди мо ході ïе÷і, ãа зо во ãо кот ëа ÷и во до-
наãріва ÷а.

• По бëи зу ав то маãістраëі в ãо ди ни «ïік».
• ßк що в за ÷и не но му ãа ражі увімкну ти дви ãун ав то мобіëÿ.
• ßк що то ïи ти ïі÷, ÿка має тріщи ни.
• Під ÷ас ïе ре бу ваннÿ в на ку ре но му ïриміщенні.
• ßк що закри ти засëінку до ïо вно ãо зãо рÿн нÿ ïа ëи ва в ïе÷і 

або каміні.
• У за дим ëеному ïриміщен ні ïід ÷ас ïо жежі.

Çа доïомоãоþ доросëих ïеревір  ïожежну безïеку своãо ïомеш-
каннÿ.

До настуïноãо уроку ра ди мо ïо ди ви ти сÿ ху дожніé фіëüм 
«Поëіцеéсü киé із дит сад ка» ре жи се ра Іва на Ðаéт ме на (кіно ком-
ïаніÿ Юнівер саë Сіті Студіоз, 1990, СШÀ).

Деÿкі ре÷овини, ÿкі використовуþтü ïід ÷ас ремонту (фарби, роз÷ин-
ники), а також деÿкі засоби ïобутової хімії є токси÷ними і ïожежо-
небезïе÷ними. 

Па ëив ниé ãаз бу ває двох видів: тоé, що ïо даєтüсÿ 
в бу дин ки з ãа зо вих маãістра ëеé, і зрідже ниé ãаз у 
ба ëо нах. 
Паëивні ãази можутü сïри÷инити три небезïеки: 
отруєннÿ, вибух, ïожежу.
Îтруїтисÿ можна самим ïаëивним ãазом або ïродук-
тами éоãо неïов ноãо зãорÿннÿ.
Ðе монт ãа зо ïро водів і ãа зо вих ïри ëадів маþтü ви ко-
ну ва ти ëи ше ïро фесіона ëи. Сëуж бу ãа зу вик ëи ка þтü 
за те ëе фо ном «104».
Íеïравиëüне користуваннÿ ïі÷ним оïаëеннÿм може 
ïризвести до отруєннÿ ÷адним ãазом або ïожежі.  
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§9.ÏÎЖЕЖНАÁЕЗÏЕÊАУГРÎМАДСЬÊИХ
ÏРИМІЩЕННßХ

1. Íазвітü ïрикëади ãромадсüких ïриміщенü у вашому насеëено-
му ïункті (шкоëа, ëікарнÿ, маãазин...).
2. Чим відрізнÿþтüсÿ ãромадсüкі ïриміщеннÿ від житëових 
будинків щодо ïожежної безïеки?

Ïðàâèëàïîжежíîїбеçïеêèóшêîë³

Ти вже знаєш, що існу þтü Пра ви ëа до рож нü о ãо ру ху. À ÷и відо мо тобі, 
що існу þтü Пра ви ëа ïо жеж ної без ïе ки, зо к ре ма дëÿ шкіë? Вони  зо бов’ÿзу -
þтü усіх оз наé о ми ти сÿ з системоþ оïовіщен нÿ ïро ïо же жу, ïëа ном ева ку ації 
і відïра цþ ва ти дії на ви ïа док ïо жежі. Дëÿ цüо ãо ïро во дÿтü  ïо жежні тре ну-
ван нÿ, з ÷ис ëа у÷нів ор ãанізо ву þтü дру жи ни þних ïо жеж ників.

Хтосü може ïоду ма ти, що éоãо це не стосуєтüсÿ. ßка імовірністü то ãо, що 
са ме в éо ãо шкоëі ста нетü сÿ ïо же жа? Та на сïравді це ду же серéоз на ïро бëе-
ма, тому що насëідки таких ïодіé буваþтü жахëивими. 

У біëüшості країн світу ïо жежніé ïрофіëак тиці на даþтü ïер шо ÷ер ãо-
воãо зна ÷ен нÿ. Усі діти, ïо ÷и на þ ÷и з ди тÿ ÷о ãо сад ка, ре ãу ëÿр но ïро во дÿтü 
ïо жежні тре ну ван нÿ, на в÷а þтü сÿ не ëи ше за ïобіãа ти ïо жежі, а é ãра мот но 
діÿти в разі її ви ник нен нÿ.

Îбмінÿéтесÿ враженнÿми ïро фіëüм «Поëіцеéсü киé із дит сад ка» 
з Àр ноëü дом Швар це не ããе ром у ãо ëовніé роëі. Даéте відïовіді 
на заïитаннÿ:
• ßкі засоби ïротиïожежноãо захисту сïрацþваëи у шкоëі ïід 

÷ас ïожежі? 
• ßкі ïрофіëакти÷ні заходи доïомоãëи здіéснити орãанізовану 

евакуаціþ у÷нів?
• ßкі труднощі виникëи ïід ÷ас евакуації?
• Чи  доціëüним буëо, на вашу думку, реãуëÿрне ïроведеннÿ 

ïожежних тренуванü у шкоëі? 

Уцьомупараграôіти:

• обãовориш необхідністü дотриманнÿ ïравиë ïожежної без-
ïеки у ãромадсüких ïриміщеннÿх;

• дізнаєшсÿ, ÿк діє система виÿвëеннÿ ïожежі та ïожежної 
сиãнаëізації у твоїé шкоëі;

• ознаéомишсÿ з ïравиëами користуваннÿ воãнеãасниками;
• ïотренуєшсÿ здіéснþвати орãанізовану евакуаціþ з ïримі-

щеннÿ шкоëи.
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Îïîâ³щеííÿïðîïîжежó

Про ïо же жу в шкоëі оïовіщаþтü ÷е рез зву ко ву ïо жеж ну сиã наëізаціþ, 
внутрішнþ радіо- é те ëе фон ну ме ре жі, дзвінок та інші зву кові сиã на ëи.

Дëÿ своє÷ас но ãо ви ÿв ëен нÿ ïо жежі на сте ëÿх вста-
нов ëþ þтü ав то ма ти÷ні ïо жежні оïовіщу ва÷і, ÿкі ре а ãу-
þтü на ïо ÿву ди му ÷и ïідви щен нÿ тем ïе ра ту ри. Сиã наë 
три во ãи ïо даєтüсÿ на ïуëüт ÷ер ãо во ãо. 

У ко ри до рах вста нов ëþ þтü ру÷ні ïо жежні оïовіщу-
ва÷і: ме та ëе ві скринü ки ÷ер во но ãо ко ëü о ру з ïро зо рим 
скëÿ ним вікон цем, за ÿким є кноï ка. Тоé, хто ïо ба ÷и тü 
ïо же жу, роз би ває скëо і тис не на кноï ку — оïовіща є 
ïро ïо же жу.

Ïеðâèíí³çàñîбèïîжежîãàñ³ííÿ

Дëÿ ãасіннÿ ïо же жі на ïо÷атковіé стадії 
за ëеж но від виду ïожежі викори сто ву þтü 
во ãне ãас ни ки, во ду, ïісок, зем ëþ, ïо кри ва ëа 
з не ãо рþ ÷о ãо теï ëоізо ëÿціéно ãо ïо ëот на тощо. 

Шко ëи за без ïе ÷уþтü ïер вин ни ми за со ба ми 
ïо же жо ãасіннÿ: ïо жеж ни ми кра на ми, ïо жеж-
ни ми щи та ми і во ãне ãас ни ка ми.

Пожежне водопостачання. Шко ëи об ëад-
ну þтü  ïо жеж ни ми кра на ми (скоро÷ено — ПÊ). 
Íа двер цÿ тах ша фи  ïо жеж но ãо кра на є індекс 
ПÊ, éо ãо ïо рÿд ко виé но мер і но мер те ëе фо ну 
ïо жеж ної ÷а с ти ни (маë. 24). 

У шафі — ïо жежні кра ни, об ëад нані ру ка-
ва ми і ство ëа ми, а та кож важіëü дëÿ ïо ëеã шен-
нÿ відкри ван нÿ кра на. Тут мо жутü вста нов-
ëþва ти é во ãне ãас ни ки. 

Маë. 24

Тðèñòàä³їïîжеж³

Початкова—три-
ває 15—30 хв. ßк що 
ïо же жу за ãа си ти на 
ціé стадії, во на за ïодіє 
наé менші збит ки.

Основна— ïо же жа 
швид ко ïо ши рþєтüсÿ, 
за ãа си ти її ду же важ ко.

Стадіязакінчення —  
во ãонü зãа сає в міру 
до ãо рÿн нÿ ма теріаëів.
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Пожежніпости.Шко ëи та кож за без ïе ÷у þтü ïо жеж ни ми щи та ми і стен-
да ми (маë. 25). Тут вивішу þтü і сïи с ки до б ровіëüних ïо жеж них дру жин та 
їх керівників, інструкціþ з ïра виë ïо жеж ної без ïе ки, те ëе фо ни ïо жеж ної 
охо ро ни, ïрізви ща і те ëе фо ни відïовідаëü них за ïо жеж ну без ïе ку. 

Вогнегасники(маë. 26). Їх розміщу þтü біëÿ ви хо ду на вид но му і ëеã ко до-
с туï но му місці (наïрикëад, у шафці дëÿ ïожежноãо крана). Ці місцÿ ïо зна-
÷а þтü зна ка ми і за зна ÷а þтü  у ïëа нах ева ку ації.

Ðоз ã ëÿнü те во ãне ãас ни ки, ÿкі є у вашіé шкоëі. Про÷итаéте, дëÿ 
ãасіннÿ ÿких ïожеж вони ïризна÷ені та ÿк ними користуватисÿ. 
Під наãëÿдом в÷и те ëÿ ïо тре нуé те сÿ ви ко ри с то ву ва ти сïи сані 
во ãне ãас ни ки.

Маë. 25. Íа ïо жеж них ïо стах 
розміщу þтü во ãне ãас ни ки, відра, со ки ри, ëо ïа ти, ãаки, дра би ни,

діж ки з во доþ, ÿкі взим ку замінþ þтü  ÿщи ка ми з ïіском

Маë. 26. Воãнеãасники: 
вуãëекисëотниé (а), ïорошковиé (б), водоïінниé (в)

а вб
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Ïîжежàâãðîìàäñüêîìóïðèì³щеíí³

Що ро би ти, ÿк що ти ïо тра ïи в у зо ну ïо жежі на вок заëі, в ãо теëі ÷и ае ро-
ïор ту? Çвіс но, тобі бу де на ба ãа то ëеã ше ви бра ти сü і до ïо моã ти іншим, ÿк що 
встиã неш за зда ëеãідü роз ди ви ти сÿ, звер ну ти ува ãу на ïëан ева ку ації, знаки 
ïожежної безïеки (маë. 27), розміщен нÿ ева ку аціé них ви ходів, ïо жеж них 
дра бин або хо÷а б за ïам’ÿтаєш мар ш рут, ÿким ру хав сÿ. 

Про те у ве ëи ких ãро мадсü ких ïриміщен нÿх за зви ÷аé ба ãа то две реé, схо-
дів і ïе ре ходів, ÿкі ве дутü не на ву ëи цþ, а в інші ïриміщен нÿ. До то ãо ж там 
бу ває ба ãа то ëþ деé, ÿкі мо жутü зби ти сü у на товï. Це ус кëад нþє евакуаціþ. 
То му в та ких сïо ру дах вста нов ëþ þтü сïеціаëüні зна ки, ïо зна÷ ки і ëам ïи, 
ÿкі до ïо ма ãа þтü ëþ дÿм ÿк наéш вид ше виé ти з ïриміщен нÿ. Çна ки ïо жеж ної 
без ïе ки вка зу þтü на ïрÿ мок ру ху та ева ку аціéні ви хо ди (маë. 27, 28).

Маë. 27. Çнаки ïожежної безïеки

Çаборонено
курити

Çаборонÿєтüсÿ курити
і користуватисÿ відкритим воãнем

Вибухонебезïе÷но:
вибухонебезïе÷не середовище

Íе заãромаджувати!
Íі÷оãо не скëадати!

Пожежонебезïе÷но:
ëеãкозаéмисті ре÷овини

Пожежонебезïе÷но:
окисëþва÷

Çаборонено
ãасити водоþ!

Місце
дëÿ куріннÿ

Двері
евакуаціéноãо

виходу

Пожежниé
ãідрант

Воãнеãасник Ðозбиé скëо,
щоб від÷инити

Пожежниé кран Çвуковиé оïовісник
ïожежної тривоãи

Íаïрÿмок до
евакуаціéноãо

виходу ïо сходах

Íаïрÿмок до
евакуаціéноãо виходу

Íаïрÿмок до місцÿ розташуваннÿ
ïожежно-техні÷ноãо обëаднаннÿ
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Лам ïи зе ëе но ãо ко ëü о ру ïра цþ þтü від аваріéної си с те ми жив ëен нÿ і 
освітëþ þтü до ро ãу, ÿк що ви мк ну ëосü ос нов не освітëен нÿ. Íа ви ïа док, ÿкщо 
во ни не сïра цþ þтü, уз довж стін і на ïідëозі накëе єно ëþмінесцентні стрі÷-
ки зі стріëка ми, що вка зу þтü на ïрÿ мок ру ху та ви хо ди. Пісëÿ ви мк не ннÿ 
освітëен нÿ во ни світÿтü сÿ ще ïри бëиз но 30 хви ëин. 

Çнаéди на маëþнку 28  знаки ïожежної безïеки, ëамïи аваріéноãо 
освітëеннÿ і ëþмінесцентні стріëки, що вказуþтü наïрÿмок руху 
ïід ÷ас евакуації.

Маë. 28 
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Еâàêóàö³ÿçïðèì³щеííÿшêîëè

Пер ше é ãо ëо вне за вдан нÿ у ви ïад ку ïо жежі — ви ве с ти всіх ëþ деé із 
не без ïе÷ ної зо ни. Діÿти тре ба швид ко, виконуþ÷и на ка зи тих, хто ïро во дитü 
ева ку аціþ. Íаé мен ша за трим ка мо же ко ш ту ва ти ко мусü жит тÿ. 

Ева ку аціþ у÷нів у разі ви ник нен нÿ ïо жежі здіéснþ þтü  за та ким орієнтов-
ним ïëа ном (таб ëицÿ 2).

Таблиця2

По тре нуé те сÿ ви хо ди ти з ïриміщен нÿ шко ëи зãідно з ïëа ном 
ева ку ації  (табëицÿ 2). ßк що є мож ëивістü, за ïросітü до шко ëи 
ïо жеж ників і ïро ведітü тре ну ван нÿ ïід їхнім керівництвом. 

№
з/ï Íазва дії Порÿдок і ïосëідовністü діé

1.
Повідо мëен нÿ 
ïро ïо же жу.

У разі ви ÿв ëен нÿ ïо жежі або її оз нак треба неãаéно: 
• ïовідо ми ти те ëе фо ном ïо жеж ну ÷а с ти ну; 
• увімкнути си с те му оïовіщен нÿ ïро ïо же жу; 
• ïовідо ми ти директора шко ëи.

3. 

Çвірка сïисо÷-
но ãо скëа ду з 
факти÷  ноþ 
наÿв ністþ 

еваку éо  ва них. 

Усіх ева куé о ваних з будівëі у÷нів ïе ревірÿ þтü  ïоімен но 
за кëа сним жур на ëом або за сïи с ка ми.

4. 

Пунк ти 
розміщен нÿ 

евакуé о ва них 
у÷нів.

Уденü у÷нів кëа са ми розміщу þтü  у будівëі за ад ре соþ 
(ад ре са). 
У ні÷ниé ÷ас їх ева ку þ þтü  до будівëі за ад ре соþ (ад ре-
са).

5. 

Гасіннÿ ïожежі 
ïра ців ни ка ми 
за к ëа ду до 
ïри бут тÿ 

ïожеж ників.

Гасіннÿ ïо жежі ор ãанізо вуþтü не ãаé но з мо мен ту її ви ÿв-
ëен нÿ і ïро во дÿтü  ïра ців ни ки за кëа ду, не заé нÿ ті ева ку-
ацієþ у÷нів. Дëÿ ãасіннÿ ви ко ри с то ву þтü  усі на ÿвні за со-
би ïо же жо ãасіннÿ.

2. 
Ева ку аціÿ 

у÷    нів.

У разі ви ÿв ëен нÿ ïо жежі або за сиã на ëом оïовіщен нÿ 
(за зна ÷аєтüсÿ вид сиã на ëу) у÷нів ÿкнаéшвидше ви во дÿтü  
на зовні зãідно з ïëа ном евакуації.
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Правиëа ïожежної безïеки ïередба÷аþтü встановëеннÿ у шкоëах авто-
мати÷них систем виÿвëеннÿ ïожежі та ïожежної сиãнаëізації. 
Шко ëи за без ïе ÷уþтü  ïер вин ни ми за со ба ми ïо же жо ãасіннÿ: ïо жеж ни ми 
кра на ми, ïо жеж ни ми щи та ми і во ãне ãас ни ка ми.

Íаéïер ше і ãо ëо вне за вдан нÿ у ви ïад ку ïо жежі в шкоëі 
та інших ãромад сüких ïриміщеннÿх — забезïе÷еннÿ 
орãанізованої евакуації ëþдеé. 
Дëÿ цüоãо на вокзаëах, у кінотеатрах, суïермаркетах 
вста нов ëþ þтü сïеціаëüні зна ки, ïо зна÷ ки і ëам ïи, ÿкі 
до ïо ма ãа þтü ëþ дÿм ÿк наéш вид ше знаéти евакуаціéні 
виходи і виé ти з ïриміщен нÿ. 
У шкоëах ïроводÿтü теорети÷ні та ïракти÷ні занÿттÿ, 
ïожежні тренуваннÿ, з ÷исëа у÷нів орãанізовуþтü дру-
жини þних ïожежників.

Зàïàì’ÿòàй!

• Дітеé мо ëод шо ãо віку, хво рих і ïоранених ева куéовуþтü 
ïер шими. 

• Ева ку аціþ роз ïо ÷и на þтü з наé б ëиж ÷их до місцÿ ïо жежі 
ïриміщенü і з ïо верхів ви ще від ïо жежі. 

• У÷и теëі та інші ïрацівни ки шко ëи не за ëи ша þтü у÷нів без 
на ãëÿ ду від мо мен ту ви ÿв ëен нÿ ïо жежі до її ëіквідації. 

• Узи мку діти одÿ ãа þтü сÿ або бе рутü теï ëиé одÿã із со боþ. 
• У не без ïе÷ніé зоні ре теëü но ïе ревірÿ þтü усі ïриміщен нÿ 

в ïо шу ках дітеé, ÿкі моã ëи схо ва ти сÿ ïід ïар та ми ÷и в 
ша фах.

• Íа вхо дах до будівëі ви с тав ëÿ þтü ïо сти, щоб ïе ре шко ди ти 
ïо вер нен нþ ëþ деé у не без ïе÷ ну зо ну. 

Îб’єднаéтесü у ãруïи і обстежте кіëüка ãромадсüких ïриміщенü у 
вашому насеëеному ïункті (суïермаркет, кінотеатр, заëізни÷ниé 
вокзаë тощо). Îзнаéомтесÿ з ïëаном евакуації, звернітü уваãу на 
заïасні виходи, знаки, ïозна÷ки і ëамïи, ÿкі доïомаãаþтü ïід ÷ас 
евакуації з ïриміщеннÿ.   



ÐÎÇДІЛ 2 

ФІÇÈЧÍÀ СÊЛÀДÎВÀ 
ÇДÎÐÎВ'ß 
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§10.ІНДИВІДУАËЬНИЙРÎЗВИТÎÊÏІДËІТÊА

Ï³äë³òêîâèйâ³ê

Дітеé віком від 11 до 18 років називаþтü ïідëітками. Îднак ще 100—200 
років тому ïонÿттÿ ïідëітковоãо віку не існуваëо. Прибëизно з 11—13 років 
дітеé вже заëу÷аëи до ïраці. Вони заробëÿëи на життÿ, ïрацþþ÷и на 
фабриках, фермах ÷и вдома, заëежно від тоãо, що вимаãаëи від них у сім’ї. 
Перехід від дитинства до доросëоãо життÿ відбувавсÿ в момент одруженнÿ.  

Підëітків уïерше буëо визнано кремоþ соціаëüноþ ãруïоþïід ÷ас Веëикої 
деïресії у СШÀ. В 30-ті роки ХХ стоëіттÿ економіка СШÀ оïиниëасÿ в 
жахëивому стані, кіëüкістü робо÷их місцü суттєво скоротиëасÿ, а на тих, що 
заëишаëисÿ, ïрацþваëи доросëі. 

Від÷уваþ÷и себе тÿãарем дëÿ родин, моëоді ëþди вирушаëи з дому в 
ïошуках роботи. Вони ïодорожуваëи товарними ïотÿãами, сïаëи на вуëи-
цÿх, хар÷уваëисÿ, збираþ÷и миëостинþ. Êоëи стаëо о÷евидно, що ватаãи 
þних утіка÷ів становëÿтü реаëüну заãрозу, доросëі замисëиëисÿ над їхніми 
ïробëемами. 

Àдміністраціÿ ïрезидента Ðузвеëüта вирішиëа ïовернути роз÷аровану 
моëодü до шкоëи, надавши їé можëивістü здобути середнþ освіту. Çавдÿки 
відкриттþ ãромадсüких середніх шкіë у 1939 році 75% безробітної моëоді 
віком 14—17 років ïродовжиëи нав÷аннÿ (у 1900 році таку можëивістü маëи 
ëише 6%). 

Уже не діти, аëе ще é не доросëі, ïідëітки ïо÷аëи творити вëасниé стиëü 
життÿ і субкуëüтуру — насамïеред ÷удернацüку мову, моëодіжну моду, музи-
ку, танці. Сïо÷атку їх називаëи teeners,а відтак — teenagers(тинеéджери; 
від анãë. teen — надцÿтü та age — вік).

1. Що, на вашу думку, відрізнÿє су÷асних ïідëітків від дітеé і 
доросëих?
2. ßкі ознаки ïідëітковоãо віку ви ïомі÷аєте у себе і своїх одно-
ëітків?
3. Íазвітü ïрикëади моëодіжної субкуëüтури — ÿкі стиëі музи-
ки, одÿãу, танців ïоëþбëÿþтü су÷асні ïідëітки?
4. ßким видам сïорту вони віддаþтü ïереваãу?   

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, коëи ïідëітків визнаëи окремоþ соціаëüноþ ãру-
ïоþ;

• ïоміркуєш, ÿк ставитисÿ до змін, що відбуваþтüсÿ у ïід-
ëітковому віці;

• ïроанаëізуєш різні асïекти дозріваннÿ;
• досëідиш свіé біоëоãі÷ниé каëендар  розвитку.
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Чàñçì³í

Приé нÿ то вва жа ти, що ïідëітковиé вік — скëад ниé і навітü не без ïе÷ ниé. 
Îд нак досëіджен нÿ до во дÿтü, що це нерідко ïе ребіëüшен нÿ. Сïравді, це 
ïеріод ба ãа тü ох змін — фізіоëоãі÷них, ÿкі відбу ва þтü сÿ у твоєму тіëі, ïси хо-
ëоãі÷них — у твоїх дум ка х, ïо ÷ут тÿх і ïо тре бах, а та кож у твоїх сто сун ках 
з інши ми ëþдü ми — батü ка ми, дру зÿ ми і ïро ти ëеж ноþ стат тþ. Та ці зміни є 
ïо зи тив ними, ба жа ни ми é о÷іку ва ни ми. 

Підëітко виé вік — це та кож ïо ра ду хов но ãо зро с тан нÿ, фор му ван нÿ осо-
би с тісної си с те ми цінно с теé, на бут тÿ життєвих на ви ÷ок і ïëа ну ван нÿ маé-
бут нü о ãо. Îт же, цеé ïеріод сïравді відïовідаëü ниé. Від то ãо, ÿк ëþ ди на 
вïораєтü сÿ з éо ãо ïро бëе ма ми, зна÷ноþ міроþ за ëе житü її ïо даëü ша до ëÿ, 
жит тÿ і здо ров’ÿ її маé бутніх дітеé.

Про÷итаéте жартівëиву оïовідку ïро ãусеницü і метеëика 
(маë. 29). Поміркуéте:

• Чи може ãусеницÿ уникнути ïеретвореннÿ на метеëика?

• Чи можутü діти уникнути ïроцесу доросëішаннÿ?

• Чи завжди вони з радістþ сïриéмаþтü зміни, що відбува-
þтüсÿ у ïідëітковому віці?

• Що може їх ëÿкати?

Маë. 29 

Сидÿтü на каïусті дві 
ãусениці. Ðаïтом ÷уþтü 
ÿкиéсü шурхіт. Піднімаþтü 
ãоëови і ба÷атü, ÿк над ними 
ïроëітає ÷арівниé метеëик. 
Îдна ãусеницÿ дивитüсÿ на 
іншу, хитає ãоëовоþ і каже: 
«Íіхто é нікоëи не втÿãне 
мене в таку авантþру».
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Дîçð³âàííÿ

Підëітковиé вік — це ïеріод біоëоãі÷ноãо, ïсихі÷ноãо, соціаëüноãо і духо-
вноãо дозріваннÿ ëþдини.  

Біологічнедозрівання — сукуïністü змін, що відбуваþтüсÿ в орãанізмі 
дитини, ÿкиé ïеретворþєтüсÿ на доросëиé. Цеé ïеріод завершуєтüсÿ з ïри-
ïиненнÿм росту та розвитку всіх систем орãанізму, в тому ÷исëі é реïродук-
тивної (статеве дозріваннÿ). У наших широтах середніé термін біоëоãі÷ноãо 
дозріваннÿ — 20 років.  

Îстаннім ÷асом сïостеріãаєтüсÿ ïрискореннÿ фізи÷ноãо розвитку ïідëіт-
ків, а також заãаëüне збіëüшеннÿ середнüоãо зросту, маси та фізи÷ної сиëи 
настуïних ïокоëінü. Це ÿвище називаþтü акселерацією.

Психічнедозрівання завершуєтüсÿ з досÿãненнÿм емоціéної та інтеëекту-
аëüної зріëості. 

Маëенüка дитина висëовëþє емоції усім своїм тіëом, бурхëиво реаãуþ÷и 
на те, що їх викëикає. Емоціéно зріëа ëþдина вміє контро ëþ вати виÿви емо-
ціé, ïравиëüно висëовëþвати свої ïо÷уттÿ, доëати тривоãу, щоденні стреси і 
життєві ïотрÿсіннÿ. 

Інтеëектуаëüна зріëістü настає тоді, коëи ëþдина ïо÷инає ëоãі÷но мис-
ëити, ÷ітко усвідомëþвати ïри÷ини і насëідки, робити ïравиëüні висновки, 
ïриéмати виважені рішеннÿ, дискутувати за доïомоãоþ арãументів.

Соціальноїзрілості ëþдина досÿãає, коëи здатна самостіéно утримувати 
себе, створити і забезïе÷ити сім’þ. Соціаëüна зріëістü — це також здатністü 
не ëише діÿти у вëасних інтересах, а é наëаãоджувати і ïідтримувати сто-
сунки, конструктивно розв’ÿзувати конфëікти, відïовідати за своþ ïоведінку. 

Духовна зрілість характеризуєтüсÿ уміннÿм відрізнÿти добро від зëа, 
створеннÿм особистої системи цінностеé, усвідомëеннÿм важëивих ïринциïів 
і сенсу життÿ.       

×изнаєøти,ùо...

Середнüові÷ні рицарсüкі ëати, ÿкі носи-
ëи доросëі ÷оëовіки, нині ïідходÿтü 10— 
12-рі÷ним хëоï÷икам.  

100 років тому статеве дозріваннÿ ïо÷и-
наëосü у середнüому в 15 років, а нині — в 
13 років. 

Уïродовж ХХ ст. середніé зріст ëþдеé 
кожних десÿтü років збіëüшувавсÿ на 1 см. 

Доказом аксеëерації є цікавиé факт: 
ÿкщо на ïо÷атку ХІХ ст. відстанü між рÿда-
ми в театрі буëа 45 см, то нині — не менш 
ÿк 60 см.
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Îçíàêèñòàòеâîãîäîçð³âàííÿ

Статеве дозріваннÿ є скëадовоþ біоëоãі÷ноãо дозріваннÿ. Воно ïо÷инаєтü-
сÿ із зна÷ним ви роб ëеннÿм в орãанізмі ста тевих ãор мо нів. 

У статевому дозріванні дів÷инки вирішаëüну роëü відіãраþтü ãормони 
естроген і прогестерон; хëоïцÿ — тестостерон.    

Першоþ фізи÷ноþ ознакоþ статевоãо дозріваннÿ є швидкиé ріст, ÿкиé 
називаþтü «стрибком росту». Дитина, ÿка до цüоãо щорі÷но виростаëа на 
кіëüка сантиметрів, теïер за рік може витÿãнутисÿ на кіëüканадцÿтü. 

Пер ши ми ïо÷инаþтü видовжуватисÿ кістки: сïо-
÷атку в доëонÿх і сто ïах, а зãодом у кінцівках. Цим 
ïоÿснþєтüсÿ деÿка незãрабністü, з ÿкоþ ïідëітки три-
маþтü ïредмети, а також їхнÿ «журавëина» хода і те, 
що вони нерідко ïере÷іïëÿþтüсÿ за свої ноãи. Îдин 
хëоïецü ÿкосü ïоскарживсÿ, що це на÷е ïідбирати 
монети беéсбоëüноþ рукави÷коþ і ходити в ëастах. 

Батüкам також не ïозаздриш — доводитüсÿ ïостіé-
но куïувати нове взуттÿ. À ïотім ïо÷инаþтü «вкоро-
÷уватисÿ» джинси та рукави соро÷ок і светрів.

Çмінþєтüсÿ é форма обëи÷÷ÿ — воно втра÷ає 
дитÿ÷у ïухкістü, збіëüшуєтüсÿ ÷оëо, заãострþþтüсÿ 
виëиці та ïідборіддÿ.

Ç’ÿвëÿþтüсÿ вторинні статеві ознаки. Çаãаëом статура хëоïців розвива-
єтüсÿ за ÷оëові÷им, а дів÷ат — за жіно÷им тиïом (маë. 30). 

• У хëоïців ширшаþтü ïëе÷і,  ãрубшає ãо ëос — на стає му таціÿ, ко ëи 
ка жутü, що ãо ëос «ëа маєтüсÿ», на шиї з’ÿвëÿєтüсÿ кадик, ïо÷инає 
рости воëоссÿ на обëи÷÷і. 

• У дів÷ат тоншає таëіÿ, окресëþєтüсÿ ëініÿ стеãон, статура стає 
ãну÷кішоþ і жіно÷нішоþ.

Маë. 30 
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Сòðîêè ³òеìïèñòàòеâîãîäîçð³âàííÿ

Вік, коëи ïо÷инаєтüсÿ статеве дозріваннÿ, в одноëітків різниé. При ди-
висü до своїх од но кëасників, і ти ïо ба ÷иш, що дех то на ба ãа то до росëішиé на 
ви ãëÿд, а х тосü — ще ди ти на. Це нор маëü но. 

1. Вишикуéтесü у шеренãу за зростом і розрахуéтесÿ ïо ïорÿдку. 
Çаïам’ÿтаéте свіé номер. 

2. Вишикуéтесÿ за віком (датами народженнÿ). Ðозрахуéтесü і 
ïорівнÿéте цеé номер  із ïоïереднім. Поміркуéте:

• Чи завжди вік у÷нів відïовідає їхнüому зросту (наïрикëад, 
÷и є наéстаршиé із вас наéвищим)?

• Êоãо біëüше серед високих у÷нів вашоãо віку — хëоï÷иків 
÷и дів÷аток?

У се ред нü о му статеве дозріваннÿ ïо ÷и наєтüсÿ у дів÷ат на один-два ро ки 
раніше, ніж у хëоïців. Тому дів÷ата у твоєму кëасі, наïевно, вищі é старші 
на виãëÿд. Àëе це тим÷асово. Через два-три роки хëоïці наздоженутü і ïере-
женутü їх.

Іíäèâ³äóàëüíèйðîçâèòîê:ïеðеâàãè ³ïðîбëеìè 

Строки і темïи статевоãо дозріваннÿ можутü і надати деÿких ïереваã, і 
сïри÷инити ïробëеми у хëоïців і дів÷ат.     

Хлопці, ÿкі дозріваþтü раніше за своїх одноëітків, отримуþтü несïодіва-
ні ïереваãи у зрості та фізи÷ніé сиëі. Це ïевниé ÷ас наéбіëüше цінуєтüсÿ у 
ïідëітковому середовищі é доïомаãає їм стати ëідерами. Та зãодом ïо÷инаþтü 
цінувати інші особисті ÿкості, наïрикëад, уміннÿ сïіëкуватисÿ. Тому ті, хто 
у своєму житті керувавсÿ ãасëом: «ßк сиëа є, то розуму не треба», незабаром 
можутü втратити ïоïуëÿрністü і авторитет. 

Хëоïці, ÿкі дозріваþтü ïізніше, можутü ïевниé ÷ас ïо÷уватисü аутсаé-
дерами, аëе це нав÷ає їх жити в умовах конкуренції і сïонукає до розвитку  
характеру та особистісних ÿкостеé, ÿкі не раз доïоможутü у житті.

У дівчат дещо інша ситуаціÿ. Ті з них, хто розвиваєтüсÿ раніше, виïе-
реджаþтü у розвитку не ëише хëоïців, а é біëüшістü своїх ïодруã. Це іноді 
ïороджує від÷уттÿ самотності. 

ßкщо це твоÿ ситуаціÿ, не ïереживаé, адже це тим÷асово. Досëіджено, 
що дів÷атка, ÿкі ïо÷инаþтü розвиватисÿ ïізніше, зãодом вироста þтü вищи-
ми за тих, у коãо статеве дозріваннÿ ïо÷аëосÿ раніше. Тому ті, хто сüоãодні 
дивуєтüсÿ з твоãо зросту, ÷ерез кіëüка років можутü стати вищими за тебе. 

Скористаéсÿ з ïереваã своãо становища, адже саме теïер ти здатна досÿã-
ти неабиÿких усïіхів у сïорті та нав÷анні. 

Íасïравді кожен має свіé біоëоãі÷ниé «каëендар розвитку». Він 
заïроãрамованиé ãенети÷ но, і цим «каëендарем» ти біëüше схожиé на своїх 
батüків, ніж на однокëасників ÷и інших одноëітків.

По ÷ерзі ïродовжітü фразу: «ß ïозитивно ставëþсü до змін, ÿкі 
відбуваþтüсÿ у ïідëітковому віці, тому що...»
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1. Ðазом із доросëими скëади свіé «каëендар  розвитку». Дëÿ 
цüоãо:

• оформи аëüбом або зроби коëаж із своїх фотоãрафіé різноãо 
віку;

• додаé до них дитÿ÷і фотоãрафії батüків або інших бëизüких 
роди÷ів ÷и доросëих;

• визна÷, на коãо з них ти наéбіëüше схожиé (зовні, за харак-
тером, за строками і темïами росту та розвитку).  

2. Вимірÿé свіé зріст, ваãу і ïорівнÿé їх із минуëорі÷ними.     

Підëітковим називаþтü вік від 11 до 18  років. Щоб ста ти ïо вноцінним  
÷ëе ном сусïіëüства,  ïідëіткам не обхідно здобу ти ґрун тов ну освіту і 
на бу ти життєво ãо досвіду. 
Усі фізіоëоãі÷ні та ïсихоëоãі÷ні зміни, що відбуваþтüсÿ з тобоþ у 
ïідëітковому віці, є ціëком ïриродними і нормаëüними.

У наших широтах середніé строк біоëоãі÷ноãо 
дозріваннÿ — 20 років. Статеве дозріваннÿ — 
скëадова біоëоãі÷ноãо дозріваннÿ. Воно відбува-
єтüсÿ ïід вïëивом ста тевих ãор мо нів. 
У се ред нü о му статеве дозріваннÿ ïо ÷и наєтüсÿ у 
дів÷ат на один-два ро ки раніше, ніж у хëоïців.
Порівнþþ÷и строки і темïи своãо дозріваннÿ зі 
строками і темïами одноëітків, не ïереживаé, 
ÿкщо розвиваєшсÿ швидше або ïовіëüніше за 
інших. Íасïравді кожен має свіé біоëоãі÷ниé 
«каëендар  розвитку». Він заïроãрамованиé сïад-
ково, і в цüому ти біëüше схожиé на своїх батüків, 
ніж на однокëасників ÷и інших одноëітків.
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§11.РІСТ,МАСАТІËАІФІЗИЧНАФÎРМА

У ïідëітковому віці зміни відбуваþтü-
сÿ надто швидко: не встиãаєш звикнути 
до своãо новоãо тіëа, ÿк воно вже знову 
зміниëосÿ. Це бентежитü баãатüох твоїх 
одноëітків. Íавітü наéïоïуëÿрніші ïід-
ëітки ãодинами роздивëÿþтüсÿ себе у 
дзеркаëі, хвиëþþтüсÿ ÷ерез реаëüні або 
виãадані ïробëеми і ïраãнутü удоскона-
ëити себе. 

У÷ені виÿвиëи, що хëоïці ïереважно 
бажаþтü ґрунтовних змін: «ß хотів би 
стати високим і струнким», а дів÷ата — 
конкретних: «Мені хотіëосÿ б змінити 
кін÷ик носа, коëір о÷еé, за÷іску».

1. Поãраéте в «Êаëеéдоскоï» і дізнаéтесü, ÿкими хотіëи б стати 
ваші друзі. Дëÿ цüоãо кіëüка разів об’єднаéтесü у ãруïи за таки-
ми ознаками:

• Ви хотіëи б мати о÷і карі, бëакитні ÷и зеëені?
• Ви хотіëи б мати воëоссÿ ïрÿме ÷и хвиëÿсте?
• Ви хотіëи б змінити своþ зовнішністü ïовністþ, ÷астково ÷и 

не змінþвати її?
• Ви хотіëи б бути високим, середнüоãо зросту ÷и ниж÷е 

середнüоãо?     

Визна÷  ïрибëизно свіé маéбутніé зріст. Дëÿ цüоãо додаé зріст 
тата é мами і суму ïодіëи на два. Додаé 12 см, ÿкщо ти хëоïецü, 
або відніми 12 см, ÿкщо ти дів÷ина. 
Àëе ïам’ÿтаé, що цÿ формуëа дуже ïрибëизна. Íасïравді твіé 
маéбутніé зріст може суттєво відрізнÿтисÿ від ïідрахованоãо у 
такиé сïосіб. У÷ені вважаþтü, що ëþдина має сïадково заïро-
ãрамованиé резерв зросту (ïрибëизно 30 см). Твіé зріст заëежитü 
не ëише від сïадковості, а é від ÿкості хар÷уваннÿ, фізи÷ної 
активності і навітü ïсихоëоãі÷ної наëаштованості. 

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, що треба робити, аби ïідрости;

• отримаєш ïораду, ÿк ïоïравитисÿ або схуднути на декіëüка 
кіëоãрамів;

• нав÷ишсÿ оцінþвати своþ ваãу за доïомоãоþ індексу маси 
тіëа;

• оціниш своþ фізи÷ну форму.
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Дëÿòèх,хòîхî÷еï³äðîñòè

Баãато ïідëітків, особëиво хëоïців, хо÷утü ïідрости. ßкщо é ти цüоãо 
ïраãнеш, ïро÷итаé історіþ хëоï÷ика, ÿкиé завдÿки наïоëеãëивості та сиëü-
ніé воëі за три роки виріс на 23 сантиметри. 

Цþ історіþ можна буëо б вважати виïадковістþ, ÿкби не тоé факт, що 
ïісëÿ завершеннÿ сïортивної кар’єри Ðустам Àхметов сам став тренером і 
ïо÷ав набирати до своєї секції всіх охо÷их, незаëежно від їхнüоãо зросту. 

До ïроãрами тренуванü невисоких ïідëітків він додавав вïрави, що доïо-
моãëи вирости éому самому. Çавдÿки цüому середніé зріст у÷нів Àхметова — 
біëüш ÿк 180 см. Îдин із éоãо синів має зріст 186, друãиé — 190 см. 

В основі ïроãрами Àхметова — три еëементи: ïсихоëоãі÷на установка, 
збаëансоване хар÷уваннÿ і фізи÷ні вïрави (ïереважно стрибки é розтÿãу-
ваннÿ), ÿкі ïодразнþþтü зони росту кісток. Çавдÿки цüому вони ïо÷инаþтü 
видовжуватисÿ. Íікоãо не дивує, що ëþди, ÿкі заéмаþтüсÿ важкоþ атëети-
коþ, маþтü широкі ïëе÷і. À це також ріст, тіëüки в ширину. В÷ені довеëи, 
що ïомірні тренуваннÿ утри÷і (!) збіëüшуþтü концентраціþ ãормону сомато-
троïіну, ÿкиé стимуëþє ріст.  

×изнаєøти,ùо...
Ðустам Àхметов народивсÿ у місті Берди÷еві. Ç дитинства заéмавсÿ 

ëеãкоþ атëетикоþ і мріÿв стати ÷емïіоном у стрибках у висоту. Àëе на 
шëÿху до цієї мрії буëа ïереïона. Ðезуëüтати у цüому виді сïорту заëе-
жатü від зросту атëета, а Ðустамові не ïощастиëо — éоãо батüко мав зріст 
усüоãо 166, мати — 162 см, а сам він у 14 років виріс до 164 см і ïерестав 
рости. У 16 років Ðустам ïриéшов до тренера і заïитав, ÷и можна цüому 
ÿкосü зарадити. 

Тренер відïовів, що це можëиво, аëе треба дуже захотіти і трену-
ватисÿ за сïеціаëüноþ ïроãрамоþ. Він заïроïонував Ðустаму наïисати 
зобов’ÿзаннÿ: «Êëÿнусÿ за один рік вирости на 8 см», і... за рік наïоëеã-
ëивих тренуванü хëоïецü виріс на 8 см.  

Íастуïноãо року він знову наïисав зобов’ÿзаннÿ 
і виріс ще на 8 см. Íа третіé рік тренер сказав: 
«Вісім — це забаãато. Даваé на ï’ÿтü — і доситü». 
Ðустам виконав і цþ обіцÿнку. Біëüше тоãо: навітü 
ïісëÿ ïриïиненнÿ тренуванü він за інерцієþ виріс 
ще на 2 см. 

Тоді вже тренер наïисав зобов’ÿзаннÿ: 
«Êëÿнусü, що будеш високо стрибати». Хëоïецü 
стрибав і «дострибавсÿ» до наéвищих висот — 
став маéстром сïорту міжнародноãо кëасу, баãато-
разовим ÷емïіоном України, СÐСÐ та Євроïи, 
у÷асником Îëімïіéсüких іãор, одним із наéкращих 
атëетів світу. 
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Îтже, ÿкщо ти хо÷еш ïідрости, можеш тренуватисÿ за ïроãрамоþ Ðустама 
Фаãимови÷а Àхметова, доктора наук, ïрофесора, завідува÷а кафедри теорії 
та методики фізи÷ноãо вихованнÿ Житомирсüкоãо державноãо університету 
ім. Івана Франка. 

По÷ати треба з візиту до ëікарÿ. ßкщо він не виÿвитü ïорушенü здоров’ÿ, 
наïиши зобов’ÿзаннÿ (це обов’ÿзково!) і виконуé рекомендовані вïрави. 

По÷ни з одноãо тренуваннÿ на денü триваëістþ 10—15 хв, виконуþ÷и 
третину вïрав. Протÿãом двох місÿців ïостуïово збіëüшуé кіëüкістü ïовторів 
і триваëістü занÿтü до 30—40 хв. 

Íе забуваé ïро хар÷уваннÿ, баãате на біëки і вітаміни (особëиво вітамін 
À, ÿкиé міститüсÿ у ÷ервоних і жовтих фруктах та ово÷ах). Çамістü зви÷аé-
ної соëі вживаé éодовану, адже éододефіцит також може сïри÷инити сïо-
віëüненнÿ росту.  

ÊîìïëеêñРóñòàìàАхìеòîâà

Тричінатиждень:

• вëітку (або взимку в басеéні) ïëавати брасом, максимаëüно витÿãу-
þ÷и руки é ноãи;

• ãрати в баскетбоë, виборþþ÷и м’ÿ÷ ïід кошиком.

Щодня:

• ëеãкиé біã — 5—7 хв;

• вïрави на розтÿãуваннÿ та ãну÷кістü (шïаãат, місток, махи);

• висіти на ïерекëадині, розсëабивши тіëо (два ïідходи ïо 20 секунд 
і один ïідхід з ïрив’ÿзаними до ніã невеëикими ãантеëÿми);

• стрибати у висоту, намаãаþ÷исü дістати до стеëі, ãіëки ÷и іншоãо 
ïредмета (два ïідходи ïо 10 стрибків на двох ноãах, два ïідходи ïо 
10 стрибків на ëівіé і два ïідходи ïо 10 стрибків на ïравіé нозі);

• ïрисідати, робити ïідскоки та інші вïрави з ãантеëÿми ïо 10—12 
разів.

Закожноїнагоди:

• стрибати у висоту (дороãоþ до шкоëи, на тренуванні, на ïерер вах);

• надворі ïіднÿтисÿ на невисоку ãірку, ëÿãти, розсëабитисü, ïотÿãну-
тисÿ і, уÿвëÿþ÷и себе тістом, ÿке ска÷аëи довãим ваëиком, скотити-
сÿ донизу. Цþ своþ уëþбëену вïраву Ðустам Àхметов заïози÷ив у 
кавказців. Àëе ïерш ніж це робити, уïевнисü, що схиë ãірки рівниé, 
вкритиé сніãом, ïіском ÷и травоþ без каміннÿ та інших ïерешкод. 
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Хàð÷óâàííÿ ³êîíòðîëüçàìàñîþò³ëà

Від збаëансованоãо і ïовноцінноãо хар÷уваннÿ у ïідëітковому віці ïере-
дусім заëежатü твоє самоïо÷уттÿ і здоров’ÿ, а також ріст і нормаëüниé роз-
виток орãанізму. У 6-му кëасі ти вив÷ав ïринциïи раціонаëüноãо хар÷уваннÿ 
і в÷ивсÿ скëадати щоденниé раціон на основі хар÷ової ïіраміди (маë. 31).

Приãадаé, що озна÷аþтü ïринциïи раціонаëüноãо хар÷уваннÿ: 
«Помірністü, різноманітністü, збаëансованістü» і ÿк їх реаëізова-
но в хар÷овіé ïіраміді. 

Íебаãато знаéдетüсÿ ïідëітків, задовоëених своєþ статуроþ. Îдні вважа-
þтü себе занадто товстими, інші — надміру худими. Хтосü вживає сумнівні 
ïіãуëки, хтосü вишукує «ãоëëівудсüкі дієти», а в коãосü можутü виникнути é 
серéозні ïсихі÷ні ïробëеми.  

Ðозвинені країни світу ïотерïаþтü від двох ïов’ÿзаних із хар÷уваннÿм 
ïробëем. Ç одноãо боку, серед ïідëітків ïо÷астішаëи виïадки ожиріннÿ. À з 
друãоãо — дів÷ата в ãонитві за нереаëüно худими модеëÿми нерідко ïотерïа-
þтü від анорексії  — ïорушеннÿ аïетиту (відмови від їжі), що заïодіþє неïо-
ïравну шкоду їхнüому здоров’þ, в тому ÷исëі é розвитку статевої системи.

Вжи ва ти у не ве ëи ких кіëüко с тÿх

3—5 ïор ціé 3—4 ïор ції

2—3 ïорції 2—3 ïорції

6—11 ïорціé

Маë. 31. Êіëüкістü ïорціé ïродуктів у щоденному раціоні 
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Тому кожному важëиво нав÷итисÿ безïе÷но контроëþвати масу своãо 
тіëа. Вона заëежитü від баãатüох факторів, зокрема від сïіввідношеннÿ 
отриманої і витра÷еної енерãії. ßкщо хтосü має заéву ваãу, це озна÷ає, що 
він сïоживає біëüше каëоріé, ніж витра÷ає. À ÿкщо занадто худиé — éоãо 
енерãети÷ні витрати біëüші, ніж отримані з їжеþ каëорії.

Îтже, дëÿ схудненнÿ треба одно÷асно знизити ïоста÷аннÿ енерãії та збіëü-
шити її витра÷аннÿ. Постараéсÿ виëу÷ити або ïринаéмні зменшити вживан-
нÿ висококаëоріéних ïродуктів і соëодких наïоїв (табëицÿ 3). Пам’ÿтаé, що 
ïомірна фізи÷на активністü не ïосиëþє аïетиту, ÿк це ïриéнÿто вважати, а 
навïаки, зменшує éоãо. 

À ÿкщо ïраãнеш набрати ваãу — збіëüши каëоріéністü своãо раціону, аëе 
не знижуé фізи÷ної активності. В іншому разі ïриріст маси тіëа відбувати-
метüсÿ за рахунок жиру, а не м’ÿзів. Íе відмовëÿéсÿ від ово÷ів, фруктів, 
інших низüкокаëоріéних ïродуктів, однак вживаé їх з біëüшоþ кіëüкістþ 
сметани, масëа, оëії. Також вкëþ÷и до своãо раціону твердиé сир, ãоріхи, 
сухофрукти, мед, на десерт можеш ëасувати морозивом, тісте÷ками.           

Таблиця3

Хëіб,
круïи

Îво÷і, 
фрукти

М’ÿсо, риба, 
ãоріхи, ÿéцÿ 

Моëо÷ні 
ïродукти

Висококаëоріéні ïродукти

Êекси, ïе÷иво,
тісте÷ка, моëо÷-
ниé шокоëад.

Сухофрукти,
джеми, мед, 

сироïи, смажена 
картоïëÿ, соëод-
кі соки, нектари.

Смажене м’ÿсо, 
жирні ковбаси, 
саëо, сардеëü-
ки зі свинини,   

ãоріхи.

Сметана, масëо, 
твердиé сир, 

креми, морозиво.

Продукти середнüої каëоріéності

Ðис, хëіб, мака-
рони, ÷орниé 

шокоëад. 

Варена карто-
ïëÿ, ãусті суïи, 
соëодкі фрукти.

 

Îсеëедецü, ÿéцÿ, 
тушковане м’ÿсо, 
варена ковбаса.

Íезбиране моëо-
ко, сир м’ÿкиé.

Íизüкокаëоріéні ïродукти

Хëіб з висівка-
ми, каші з ціëоãо 
зерна (ãре÷ана, 

вівсÿна).

Îво÷і (свіжі, 
варені), фрукти, 
соки без цукру. 

Îкунü, тунецü, 
креветки, теëÿти-
на, м’ÿсо курки, 

інди÷ки. 

Çнежирене 
моëоко, кефір, 

éоãурт.
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Вèçíà÷еííÿïîêàçíèê³âф³çè÷íîãîçäîðîâ’ÿ

Важëивими ïоказниками фізи÷ноãо здоров’ÿ є нормаëüна ваãа і 
добра фізи÷на форма. Îціни ïоказники своãо фізи÷ноãо здоров’ÿ.

1. Îдним із наéïоширеніших ïоказників дëÿ оцінþваннÿ маси тіëа є 
індекс маси тіëа (ІМТ). Він орієнтуєтüсÿ не на модні тенденції ÷и естети÷ні 
канони. Йоãо розробëено на замовëеннÿ страхових комïаніé, ÿкі застосову-
þтü ІМТ дëÿ страхуваннÿ ризиків, ïов’ÿзаних зі здоров’ÿм. Досëіджено, що 
ëþди, ÿкі маþтü надто низüкиé або високиé ІМТ, ÷астіше хворіþтü. Тому 
вони ïëатÿтü біëüші страхові внески.  

ДлявизначенняІМТ:

• визна÷  свіé зріст (у метрах) і масу тіëа (в кіëоãрамах); 

• об÷исëи ІМТ за формуëоþ: 

           ìàñàò³ëà
ІМТ=(êã/ì2)
çð³ñò2

ßкщо твіé ІМТ від 18,5 до 24,9 одиницü — твоÿ ваãа в нормі. ßкщо він 
дещо вищиé або ниж÷иé за норму, хвиëþватисÿ не варто, адже в ïідëітково-
му віці тіëо росте нерівномірно. Та ÿкщо твіé ІМТ меншиé за 15 ÷и біëüшиé 
за 30 одиницü — треба звернутисÿ до ëікарÿ.        

2. Добра фізи÷на форма — це здатністü енерãіéно, без надмірної втоми 
робити щоденні сïрави, зберіãаþ÷и достатнüо енерãії дëÿ активноãо відïо-
÷инку. Добру фізи÷ну форму забезïе÷ує ефективна робота серцÿ, ëеãенü, 
кровоносних судин і м’ÿзів. Îціни своþ фізи÷ну форму за доïомоãоþ шкаëи 
(маë. 32).

Потрібна 
доïомоãа.

Фізи÷на форма дає змоãу 
робити тіëüки наéнеобхідніші 
сïрави.

Дëÿ активноãо від-
ïо  ÷инку наïрикінці 
днÿ не виста÷ає сиë.

Достатнüо сиë дëÿ 
нав÷аннÿ і активноãо 
відïо÷инку.

Добра фізи÷на фор ма, 
характерна дëÿ тренова-
них сïортсменів.

Маë. 32   
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3. Îціни своþ фізи÷ну форму за доïомоãоþ тесту:

1. Ти ціëими днÿми ïозіхаєш?  
2. Уранці тобі страшенно не хо÷етüсÿ вставати з ëіжка? 
3. Тебе втомëþє навітü те, що ïотребує наéменших зусиëü (ïід-

німаннÿ сходами, ïохід у маãазин)?
4. Уже оïівдні ÷и трохи ïізніше ти від÷уваєш, що знесиëениé?
5. Біëüшу ÷астину днÿ тобі хо÷етüсÿ сïати?
6. Тобі ÷асто кажутü, що маєш втомëениé виãëÿд?  
7. Ти ïостіéно від÷уваєш сëабкістü?
8. Буває, що засинаєш рано вве÷ері, коëи ÷итаєш або дивишсÿ 

теëевізор?
9. Тобі скëадно розв’ÿзувати щоденні ïробëеми?
10. Ти не можеш розсëабитисÿ?
11. Ти ÷асто від÷уваєш роздратуваннÿ?
12. Ти ïо÷уваєшсÿ занадто втомëеним, щоб активно ïроводити 

віëüниé ÷ас?
13. Ти ÷асто хворієш (застуда, ãриï, ãоëовниé біëü...)?

14. Ти ïостіéно від÷уваєш неста÷у енерãії та життєвих сиë?  

ßкщо на жодне з заïитанü тесту ти не дав ïозитивної відïовіді — отже, 
маєш добру фізи÷ну форму. À ÿкщо ні — ïоміркуé над заïитаннÿми, на ÿкі  
відïовів «так».

 

Çріст ëþдини заïроãрамованиé сïадково, аëе це не конкретна веëи-
÷ина, а ïевниé діаïазон (до 30 см).
Щоб вирости за вëасним бажаннÿм, треба цüоãо дуже хотіти, ïра-
виëüно хар÷уватисü і виконувати сïеціаëüні вïрави.

Від збаëансованоãо і ïовноцінноãо хар÷уваннÿ ïере-
дусім заëежатü твоє самоïо÷уттÿ і здоров’ÿ, а також 
ріст і нормаëüниé розвиток орãанізму.
Маса тіëа ëþдини заëежитü від сïіввідношеннÿ 
отриманої та витра÷еної енерãії. 
Індекс маси тіëа — веëи÷ина, що доïомаãає оцінити 
ваãу з ïозиції ризиків дëÿ здоров’ÿ.
Добра фізи÷на форма — це здатністü енерãіéно 
робити щоденні сïрави, зберіãаþ÷и достатнüо енерãії 
дëÿ активноãо відïо÷инку.
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§12.ШÊІРАІЗДÎРÎВ’ß

Шкіра — зовнішнє ïокриттÿ орãанізму ëþди-
ни, éоãо наéбіëüшиé орãан.   Пëоща шкіри дорос-
ëої ëþдини — біëüш ÿк 2 м2, її ваãа — бëизüко 
5 кã. Вона така еëасти÷на, що дає змоãу віëüно 
рухатисü, і настіëüки міцна, що надіéно захищає 
внутрішні орãани. 

Шкіра виконує безëі÷ функціé, зокрема ïід-
тримує стаëу темïературу тіëа, захищає від 
сонÿ÷ної радіації та мікробів. Шкіра ïронизана 
рецеïторами, за доïомоãоþ ÿких ми від÷уваємо 
дотик, темïературу, біëü. 

Приãадаéте матеріаë, ÿкиé ви вив÷аëи у 6-му кëасі:
• ßка функціÿ шкіри доïомаãає знижувати темïературу 

тіëа?
• ßк цÿ функціÿ шкіри може сïриÿти розмноженнþ інфекціé 

(бактеріé, мікроскоïі÷них ãрибків)?

Áóäîâàшê³ðè

Шкіра скëадаєтüсÿ з трüох шарів (маë. 33). Верхніé шар — епідерміс. 
Àктивні кëітини в основі еïідермісу розмножуþтüсÿ, а коëи відмираþтü, то 
ïіднімаþтüсÿ на ïоверхнþ шкіри і відëущуþтüсÿ. Çазви÷аé ïовне оновëеннÿ 
верхнüоãо шару шкіри триває від 21 до 41 днÿ. Ç віком цеé ïроцес уïовіëü-
нþєтüсÿ.  

Середніé шар — дерма. Він міститü кровоносні судини, боëüові і теïëові 
рецеïтори, ïотові та саëüні заëози, воëосÿні фоëікуëи. 

Під дермоþ міститüсÿ підøкірнажироваклітковина, що скëадаєтüсÿ з 
жирових кëітин і веëикої кіëüкості кровоносних судин. 

Уцьомупараграôіти:

• ïриãадаєш основні функції шкіри;
• ознаéомишсÿ з її будовоþ;
• ïроанаëізуєш вïëив на здоров’ÿ шкіри сïособу життÿ 

ëþдини та умов навкоëишнüоãо середовища.
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Щîâïëèâàєíàçäîðîâ’ÿшê³ðè

Лþди витра÷аþтü ÷имаëо коштів і ÷асу на доãëÿд за шкіроþ, однак іноді 
забуваþтü, що шкіра — дзеркаëо всüоãо орãанізму. Íа шкірі відображаєтüсÿ 
все, що шкодитü здоров’þ: неïравиëüне хар÷уваннÿ, ïорушеннÿ травëеннÿ, 
недосиïаннÿ, куріннÿ, вживаннÿ аëкоãоëþ. Повноцінниé сон, веëика кіëü-
кістü во ди, ово÷ів і фруктів у що ден но му раціоні ïо ëіïшу þтü стан шкіри і 
за ãаëü не са мо ïо ÷ут тÿ. 

Îтже, стан і зовнішніé виãëÿд шкіри насамïеред заëежатü від сïособу 
життÿ ëþдини та умов навкоëишнüоãо середовища. 

Îб’єднаéтесü у 5 ãруï. Çа доïомоãоþ матеріаëу цüоãо ïараãрафа 
ïідãотуéте ïрезентації ïро вïëив на здоров’ÿ шкіри:
група1:хар÷уваннÿ;
група2:фізи÷них вïрав;
група3:сну і стресу;
група4:куріннÿ і аëкоãоëþ; 
група5:кëімати÷них умов.

Маë. 33. Будова шкіри 

еïідерміс

дерма

ïідшкір-
на жирова 
кëітковина

воëосÿниé 
фоëікуë

саëüна заëоза 

ïотова заëоза, 
що ïо÷инає 
функціонувати 
у ïідëітковому 
віці 

ïотова заëоза, що функціонує 
з народженнÿ

каïіëÿри
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Хàð÷óâàííÿ

Дëÿ здоров’ÿ шкіри важëиво вживати різноманітні ïродукти. Деÿкі інãре-
дієнти є особëиво важëивими (табëицÿ 4).  

Таблиця4

Ðе÷овина ßк вïëиває на шкіру У ÿких ïродуктах 
міститüсÿ

Сïриÿє звоëоженнþ і живëеннþ 
шкіри, ïоëіïшує обмін ре÷овин. 
Çневодненнÿ орãанізму миттєво 
ïозна÷аєтüсÿ на стані шкіри. 

Тра в’ÿні ÷аї,    
фруктові наïої, 

соки, свіжі ово÷і,  
фрукти, суïи. 

Íеобхідниé дëÿ росту і відновëен-
нÿ тканин. Дефіцит цüоãо вітаміну 
робитü шкіру сухоþ і шорсткоþ. 

Пе÷інка, нирки, 
ÿє÷ниé жовток, 

моëо÷ні ïродукти, 
морква, шïинат, 

абрикоси, ïерсики.

Íеобхідниé дëÿ формуваннÿ і збе-
реженнÿ коëаãену — ре÷овини, ÿка 
робитü шкіру ãëадкоþ і ïружноþ.  

Цитрусові, брþс-
сеëüсüка каïуста, 
÷орна смородина, 

шиïшина, соëодкиé 
ïерецü.

Сïриÿє збереженнþ нормаëüної 
воëоãості шкіри, заãоþваннþ ран, 

ïосëабëþє неãативниé вïëив сонÿ÷-
ної радіації, заïобіãає ïроцесам 

старіннÿ. 

Горіхи, сонÿшни-
кове насіннÿ, оëіÿ, 
зародки ïшениці, 

авокадо.

Сïриÿє нормаëüному функціону-
ваннþ саëüних заëоз, забезïе÷ує 

ïружністü шкіри.

Свинина, м’ÿсо 
інди÷ки, éоãурт.

Бідниé на ïоживні ре÷овини раціон зменшує ïриïëив крові до шкіри, 
робитü її уразëивішоþ до інфекціé, ïорушує структуру шкіри, ïоãіршує  її 
здатністü до відновëеннÿ. 

У ëþдини з ïідвищеноþ ÷утëивістþ до деÿких ïродуктів хар÷уваннÿ 
(зокрема таких ÿк мед, ÿéцÿ, моëоко, ïоëуниці, томати, цитрусові, а також 
деÿкі ëіки) їх вживаннÿ може сïри÷инити аëерãіþ — висиïаннÿ на шкірі. У 
разі ïоÿви аëерãі÷ної реакції треба звернутисÿ до ëікарÿ.

Вода

Вітамін À

Вітамін С

Вітамін Е

Цинк
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Ф³çè÷í³âïðàâè 

Çавдÿки фізи÷ним вïравам шкіра стає свіжоþ, з’ÿвëÿєтüсÿ здоровиé 
рум’ÿнецü на обëи÷÷і. Це тому, що активізуєтüсÿ кровообіã і всі кëітини 
краще наси÷уþтüсÿ киснем та ïоживними ре÷овинами. Потовидіëеннÿ звіëü-
нÿє шкіру від токсинів.

Îднак занÿттÿ сïортом можутü ïородити і деÿкі ïробëеми. Íеïравиëüно 
ïідібране сïортивне взуттÿ може натерти шкіру, сïри÷инити виникненнÿ 
мозоëів. 

Унасëідок інтенсивноãо ïітніннÿ орãанізм втра÷ає баãато води. Щоб заïо-
біãти зневодненнþ, до і ïісëÿ занÿтü треба біëüше ïити. 

ßкщо ïісëÿ занÿтü не змити з тіëа ïіт і бруд, на шкірі ïо÷инаþтü роз-
множуватисÿ мікроби. ßк насëідок — неïриємниé заïах і висиïаннÿ (так 
звана ïітницÿ). 

У душі ÷и басеéні існує ризик інфікуваннÿ ãрибком. Îсобëиво ÷асто він 
уражує шкіру ніã (так звана «стоïа атëета»). ßкщо éоãо не ëікувати, є небез-
ïека занесеннÿ інфекції з ніã на інші діëÿнки тіëа. 

Тому у ãромадсüких душових і біëÿ 
басеéну не сëід ходити босоніж. Îскіëüки 
ãрибок інтенсивно розмножуєтüсÿ у теïëо-
му воëоãому середовищі, ïісëÿ миттÿ треба 
ретеëüно витирати ноãи, особëиво між ïаëü-
цÿми. Дëÿ тіëа і ніã наéкраще мати окремі 
рушники (щоразу ÷исті).

У разі зараженнÿ ãрибком необхідно 
ïорадитисÿ з ëікарем і використати один із 
баãатüох ëікарсüких засобів, ÿкі виïускаþтü 
у виãëÿді кремів, ëосüéонів ÷и ïрисиïок.         

Маë. 34 
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Êóð³ííÿ ³àëêîãîëü

Сîí ³ñòðеñ

Çдоровиé сон забезïе÷ує свіжістü і 
здоров’ÿ шкіри. Під ÷ас сну ïрискорþþтüсÿ 
обмін ре÷овин, відновëеннÿ і ріст кëітин 
шкіри. ßкщо ми недосиïаємо, ці ïроцеси від-
буваþтüсÿ недостатнüо швидко. Íедосиïаннÿ 
одразу ïозна÷аєтüсÿ на зовнішнüому виãëÿ-
ді шкіри. Вона втра÷ає свіжістü, ïруж-
ністü, стає бëідоþ, ïëÿмистоþ, ïід о÷има 
з’ÿвëÿþтüсÿ темні коëа, набрÿки.

Маë. 35. Íеãативниé вïëив на шкіру куріннÿ і зëовживаннÿ аëкоãоëем 

Çëовживаннÿ 
аëкоãоëем 
ïризводитü до 
розширеннÿ 
кровоносних 
судин. Íа ïо÷атку 
це сïри÷инÿє 
ÿскравиé 
рум’ÿнецü, зãодом 
коëір обëи÷÷ÿ 
стає ïëÿмистим, 
з’ÿвëÿþтüсÿ 
ïëÿми і ÷ервоні 
ïрожиëки.

Êурцÿ можна 
вïізнати за 
нездоровим, сірим 
коëüором обëи÷÷ÿ. 
Îксид вуãëецþ, 
що міститüсÿ в 
тþтþновому димі, 
÷астково заміщує 
у крові кисенü, і 
÷ерез це кëітини 
ïотерïаþтü 
від кисневоãо 
ãоëодуваннÿ.

Вживаннÿ аëкоãоëþ ïризводитü до 
зневодненнÿ, сухості шкіри і ïоÿви 
дрібних зморщок. Через високу 
каëоріéністü аëкоãоëþ ïорушуєтüсÿ 
аïетит, і орãанізм отримує менше 
корисних ре÷овин. Унасëідок 
цüоãо шкіра набуває нездоровоãо 
жовтуватоãо відтінку. 

У тих, хто куритü, у 5 разів ÷астіше 
з’ÿвëÿþтüсÿ ãëибокі é ïомітні 
зморшки, до тоãо ж — набаãато (іноді 
на 20 років) раніше. Це тому, що 
тþтþновиé дим руéнує ре÷овини, ÿкі 
забезïе÷уþтü ïружністü шкіри. Êурці 
весü ÷ас стискуþтü ãуби і мружатü 
о÷і. Через це у них з’ÿвëÿþтüсÿ 
зморшки на ëобі, навкоëо о÷еé і рота.
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Відомо також ïро неãативниé вïëив стресів. Êоëи ëþдина ïереживає 
сиëüниé стрес, судини звужуþтüсÿ, ïоãіршуєтüсÿ кровообіã, диханнÿ стає 
ïоверхневим. Унасëідок цüоãо ïоãіршуєтüсÿ живëеннÿ кëітин, їм бракує 
киснþ і ïоживних ре÷овин. Тому шкіра стає бëідоþ, сіроþ, заãострþþтüсÿ 
деÿкі її захворþваннÿ.       

Êë³ìàòè÷í³óìîâè

Íесïриÿтëиві ïоãодні умови (сïека, хоëод, ïідвищена воëоãістü або над-
мірна сухістü ïовітрÿ, сиëüниé вітер) можутü неãативно вïëивати на стан і 
зовнішніé виãëÿд шкіри.   

Спека. Під дієþ сонÿ÷них ïроменів орãанізм ëþдини виробëÿє вітамін D, 
необхідниé дëÿ ïрофіëактики рахіту і формуваннÿ міцних кісток. Îднак 
триваëе «ïідсмажуваннÿ» на ïëÿжі шкідëиве дëÿ ëþдини, ïередусім дëÿ її 
шкіри. Сонÿ÷не ïроміннÿ руéнує структуру шкіри, сïри÷инÿє оïіки, аëер-
ãі÷ну реакціþ, ïеред÷асне старіннÿ, ïідвищує ризик виникненнÿ зëоÿкісних 
захворþванü. Тому у сïеку необхідно обмежувати ÷ас ïеребуваннÿ на сонці.

Дëÿ захисту шкіри від сонцÿ треба носити ãоëовниé убір і ëеãкиé одÿã 
з натураëüних тканин. Відкриті діëÿнки тіëа можна захищати сïеціаëüними 
кремами ÷и ëосüéонами. 

Холод.Íизüкі темïератури і вітер робëÿтü шкіру сухоþ і надміру ÷ут-
ëивоþ. В хоëодну ïоãоду важëиво захищати ãуби, їх сëід змащувати ãіãіє-
ні÷ноþ ïомадоþ. У сиëüні морози треба носити рукави÷ки, інакше шкіра на 
руках стане сухоþ і шорсткоþ.

Íамаëþéте ïравиëа ïоведінки, сïриÿтëиві дëÿ 
здоров’ÿ вашої шкіри, у виãëÿді ïіктоãрам. 

Шкіра — зовнішніé ïокрив орãанізму ëþдини. Стан і зовнішніé виãëÿд 
шкіри заëежатü насамïеред від сïособу життÿ ëþдини. 

Íа шкірі відображаєтüсÿ все, що шкодитü здоров’þ: 
неïравиëüне хар÷уваннÿ, ïорушеннÿ травëеннÿ, недо-
сиïаннÿ, куріннÿ, вживаннÿ аëкоãоëþ. 
Повноцінниé сон, фізи÷ні вïрави на свіжому ïо вітрі, 
веëика кіëüкістü во ди, ово÷ів і фруктів у раціоні 
ïо ëіïшу þтü стан шкіри і за ãаëü не са мо ïо ÷ут тÿ.
Триваëе ïеребуваннÿ на сонці руéнує структуру 
шкіри, сïри÷инÿє оïіки, аëерãі÷ну реакціþ, ïеред÷ас-
не старіннÿ, ïідвищує ризик виникненнÿ зëоÿкісних 
захворþванü.
Íизüкі темïератури і сиëüниé вітер  робëÿтü шкіру 
сухоþ і надміру ÷утëивоþ. 
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§13.ÊÎСМЕТИЧНІÏРÎÁËЕМИÏІДËІТÊІВ

Íа кожному етаïі життÿ ëþдини її шкіра є іншоþ і функціонує 
ïо-різному. 

1. Íіжна шкіра немовëÿт ÷утëива до ïодразненü. ßкі космети÷ні 
засоби використовуþтü дëÿ доãëÿду за шкіроþ немовëÿт (дитÿ÷е 
миëо, ïрисиïки...)? 
2. Êоëи діти ïідростаþтü, шкіра стає менш ÷утëивоþ. Îднак 
вони надзви÷аéно рухëиві і ÷асто ïадаþтü. Тож у ïодрÿïину 
може ïроникнути інфекціÿ і сïри÷инити заïаëеннÿ. Що треба 
зробити, коëи дитина ïодрÿïаëа шкіру (ïромити з миëом, обро-
бити éодом, зеëенкоþ...)?
3. ßкі ïробëеми зі шкіроþ виникаþтü у доросëих і ëþдеé ïохи-
ëоãо віку (ïеред÷асне старіннÿ, ïіãментні ïëÿми...)?

Îтже, ïробëеми зі шкіроþ виникаþтü у будü-ÿкому віці. Деÿкі з них наé-
біëüше турбуþтü у ïеріоди ãормонаëüних ïотрÿсінü — у ïідëітковому віці, 
ïід ÷ас ваãітності, в разі вживаннÿ ãормонаëüних ïреïаратів тощо. Це тому, 
що деÿкі гормони стимуëþþтü функціþ саëüних заëоз, шкіра стає жирноþ 
і створþєтüсÿ живиëüне середовище дëÿ мікробів. Ç оãëÿду на це доãëÿд за 
шкіроþ у ïідëітковому віці має важëиве зна÷еннÿ.  

Чîìóçì³íþєòüñÿçàïàхò³ëà

Під ÷ас ста те во ãо дозріван нÿ змінþєтüсÿ не ëише зовнішніé виãëÿд шкіри, 
а é заïах тіëа. Ðі÷ у тому, що в дітеé від народженнÿ функціонуþтü ëише 
одні ïотові заëози, а в ïеріод статевоãо дозріваннÿ активізуþтüсÿ é інші ïото-
ві за ëо зи (маë. 33 на с. 79), ÿкі видіëÿ þтü ре÷овину зі сïецифі÷ним заïахом. 
ßк що в÷ас но не ми ти сÿ, то ïід вïëивом бактеріé заïах стає неïриємним. Він 
різкішиé, ко ëи на ëþдині син те ти÷ ниé одÿã. Та ре ãу ëÿр ниé душ і біëиз на з 
на ту раëü них тка нин заïобіãаþтü цüо му. 

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ ïро особëивості функціонуваннÿ шкіри у ïідëіт-
ковому віці;

• ïроанаëізуєш, ÿкі захворþваннÿ шкіри наéбіëüше хвиëþþтü 
твоїх одноëітків;

• визна÷иш тиï своєї шкіри і воëоссÿ;
• в÷итимешсÿ обирати космети÷ні засоби і ïравиëüно користу-

ватисÿ ними.
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Пісëÿ ду шу (а не замістü нüо ãо) сëід  ко ри с тува тисÿ де зо до ран том ÷и 
ан ти ïерсïіран том. Дез одо ран ти — це ïар фу ми, ÿкі не заïобіãа þтü ïо то-
видіëен нþ, а ëи ше ма с ку þтü за ïах ïо ту. У сïе ку ÷и ко ëи вдÿ ãаєш син те ти÷-
ниé одÿã, кра ще ско ри с та ти сÿ ан ти ïерсïіран том, ÿкиé має ïриємниé за ïах і 
на ïев ниé ÷ас заïобіãає інтенсивному видіëен нþ ïо ту. 

Тèïèшê³ðè

Існує ï’ÿтü тиïів шкіри: нормаëüна, жирна, суха, комбінована, ÷утëива.
Нормальна—свіжа, ãëадка, еëасти÷на, добре звоëожена, без надмір-
ноãо бëиску, на ніé рідко виникаþтü заïаëеннÿ і ïодразненнÿ. 
Жирна — має розширені ïори, бëищитü. Схиëüна до утвореннÿ 
вуãрів. 
Суха— тонка, матова з маëоïомітними ïорами, ÷асто бëіда, ÷утëива 
і схиëüна до ïодразненü.
Комбінована— ïоєднаннÿ діëÿнок сухої, жирної і нормаëüної шкіри.
×утлива— схиëüна до ïодразненü і аëерãі÷них реакціé, у тому ÷исëі 
é на косметику.    

Визна÷ивши тиï своєї шкіри, ти зможеш обрати космети÷ні засо-
би, ÿкі наéкраще ïідходÿтü саме тобі. Визна÷  тиï своєї шкіри. 
Дëÿ цüоãо:
• о÷исти шкіру водоþ кімнатної темïератури з миëом;
• ÷ерез 1—2 ãодини ïісëÿ вмиваннÿ візüми тонку ïаïерову сер-

ветку і щіëüно ïритисни до обëи÷÷ÿ;
• суха шкіра не заëишитü на серветці жодних сëідів;
• нормаëüна шкіра заëишитü ëеãкиé сëід;
• ÿкщо на серветці заëишатüсÿ жирні ïëÿми — у тебе жирна 

шкіра; 
• ÿкщо на деÿких діëÿнках серветки знаéдеш жирні сëіди, а на 

інших ні — у тебе комбінованиé тиï шкіри.       

ßêïîçбóòèñÿâóãð³â

У ïідëітковому віці на шкіру вïëиваþтü ãормонаëüні зміни, а також ïіт,  
інфекції та атмосферні забрудненнÿ. При за ку ïорþванні саëüних заëоз і 
во ëо сÿ них фоëікуëів на шкірі утворþþтüсÿ вуãри (наукова назва — акне). 
Досі то÷но не встановëено ïри÷ину їх ïоÿви, аëе відомо, що до 20—25 років 
вони зазви÷аé зникаþтü самі ïо собі. 

Існує декіëüка видів вуãрів. Íаé ïо ши реніші — ко ме до ни, ïу с ту ëи é 
кісти. 

Комедони — не ве ëи÷кі ÷орні цÿ то÷ ки, що з’ÿв ëÿ þтü сÿ ïе ре важ но біëÿ 
но са é на ïідборідді. Ут во рþ þтü сÿ внасëідок за ку ïо р þ  ваннÿ во ëо сÿ них 
фоëікуëів. Са мостіéно ви дав ëþ ва ти ко ме до ни не ре ко мен дуþтü, оскіëüки це 
мо же сïри ÷и ни ти їх за ïа ëен нÿ é ви ник нен нÿ ïу с туë.
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Пустули — за ïа ëені ïрищі з біëоþ сер це ви ноþ. Ут во рþ þтü сÿ ïри 
інфіку ванні за ку ïо ре но ãо во ëо сÿ но ãо фоëіку ëа. У разі са мостіéно ãо ви дав-
ëþ ваннÿ ïу с ту ë мо жутü ут во рþ ва ти сÿ кісти.

Кісти— рубці на вко ëо ïідшкірно ãо за ïа ëен нÿ. Іноді за ëи ша þтü стіéкі 
шра ми. 

Гоëовна зброÿ ïроти вуãрів — ãіãієна, адже ÷иста шкіра має ïриродні 
антибактеріаëüні вëастивості: ÷ерез 20 хвиëин на ніé ãине біëüш ÿк 90% 
бактеріé, а на брудніé — ëише 5%. 

Ç оãëÿду на це рекомендуþтü дві÷і на денü ретеëüно мити обëи÷÷ÿ ÷истоþ 
водоþ з відïовідним дëÿ твоãо тиïу шкіри миþ÷им засобом (миëом, ãеëем 
або космети÷ним моëо÷ком). 

Відтак обëи÷÷ÿ корисно сïоëоснути ïрохоëодноþ водоþ ÷и трав’ÿним 
настоєм. Дëÿ витираннÿ користуéсÿ ëише ÷истими рушниками або одноразо-
вими серветками, стеж за ÷истотоþ ïостіëüної біëизни. 

Îсобëиво ретеëüноãо доãëÿду шкіра ïотребує в сïекотну ïоãоду. ßкщо 
вирушаєш у ïодорож, візüми з собоþ уïаковку воëоãих ãіãієні÷них серветок. 

Маë. 36. Природні комïоненти, 
ÿкі використовуþтü у косметоëоãії дëÿ ïробëемної шкіри

екстракткропиви — змен-
шує активністü саëüних 
заëоз, усуває ïодразненнÿ

зеленийчай — зні-
має ïодразненнÿ, 
звужує ïори

ромаøка — ïротизаïаëüна, ïро-
тиаëерãенна, засïокіéëива діÿ

оліячайного
дерева — знімає 
ïодразненнÿ

алоевера — утри-
мує воëоãу, зменшує 
заïаëеннÿ

евкаліпт — знебоëþє, віднов-
ëþє ушкоджені діëÿнки шкіри

огірковийcік — відбіëþє, 
звоëожує, звужує ïори

розмарин — о÷ищує 
і стимуëþє оновëеннÿ 
кëітин шкіри

грейпôрут — ïідсушує 
шкіру, роз÷инÿє комедо-
ни, стабіëізує функціþ 
саëüних заëоз
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Ціëком ïозбутисÿ вуãрів у ïідëітковому віці не завжди вдаєтüсÿ, аëе 
дотриманнÿ ãіãієни і рекомендаціé ëікарÿ дає ÷удові резуëüтати, адже нині  
є ÷имаëо ефективних засобів дëÿ ïодоëаннÿ цієї ïробëеми. 

Ç не ве ëи ки ми ви си ïан нÿ ми на шкірі мож на бо ро ти сÿ са мостіéно. Дëÿ 
ïрофіëак ти ки і ëіку ван нÿ вуãрів використову þтü ан ти бак теріаëü не ми ëо, 
скраби, ëосüé о ни. Íаé кра ще ку ïу ва ти їх в аï те ках. Îднак ÷а с те користу-
ван нÿ ними мо же сïри ÷и ни ти ïод раз нен нÿ, тому завжди сëід радитисÿ з 
ëікарем. 

Ба ãа тüом до ïо ма ãа þтü народні засоби: ма с ки зі свіжих оãірків ÷и за ïа-
ре ної вівсÿн ки. Во ни ïідсу шу þтü шкіру і вод но ÷ас ïом’ÿк шу þтü її. Чимаëо 
ïриродних комïонентів використовуþтü у космети÷них засобах дëÿ доãëÿду 
за ïробëемноþ шкіроþ (маë. 36). 

Дîãëÿäçàâîëîññÿì

Стиëüна за÷іска, здорове é доãëÿнуте 
воëоссÿ додаþтü уïевненості é ãарно-
ãо настроþ. Àëе іноді воëоссÿ тüмÿніє, 
втра÷ає бëиск, éоãо кін÷ики сі÷утüсÿ, 
з’ÿвëÿєтüсÿ ëуïа.   

Лупа — надмірне відëущеннÿ шкіри. 
Íаé ÷астіше ура жує во ëо сÿ ну ÷а с ти ну 
ãо ëо ви та ок ре мі діëÿ нки шкіри на об ëи÷-
÷і. Ðаніше вва жа ëи, що це захворþваннÿ 
є сïад ко вим. Íині ïереважає дум ка ïро 

éоãо інфекціéну ïри ро ду. Підëітки інфіку þтü сÿ ÷а с тіше, оскіëüки їхнÿ 
шкіра стає жирноþ. Пам’ÿтаé ïро це, ко ëи ïо зи ÷а ти меш дру зÿм (÷и у них) 
ре÷і осо би с то ãо ко ри с ту ван нÿ — ãребінецü, ãо ëо вниé убір, руш ник. 

У доãëÿді за воëоссÿм важëиво 
ïідібрати відïовідниé твоєму тиïу 
воëоссÿ шамïунü. Високоÿкісні 
шамïуні містÿтü мінімум барвни-
ків і ароматизаторів, маþтü ïро-
зоро-біëиé коëір і ëедü від÷утниé 
заïах. ßк що у тебе ëуïа, ко ри с туé-
сÿ шам ïу нем ïро ти ëу ïи. Íаé кра-
ще аï те÷ ним. Хо÷а він і до рож ÷иé, 
ніж зви÷аéні шамïуні, за те ефек-
тивнішиé.

Частота миттÿ ãоëови заëежитü 
від місцÿ твоãо ïроживаннÿ (там, 
де забруднена атмосфера, ãоëо-
ву треба мити ÷астіше), шамïу-
нþ, ÿким ти користуєшсÿ, і твоãо 
бажаннÿ. Дехто миє ãоëову раз 
на тижденü, хтосü — щоранку. 
ßкщо миєш ãоëову ÷асто, користуé-
сÿ шамïунем дëÿ щоденноãо миттÿ. 
Він менш концентрованиé.

Тèïèâîëîññÿ

Нормальне— здорове на виãëÿд, 
еëасти÷не, бëиску÷е, ïо всіé 
довжи  ні має однакову товщину і 
ко ëір. Леãко вкëадаєтüсÿ у за÷іс-
ку, не сі÷етüсÿ, не скëеþєтüсÿ в 
ïасма.
Сухе— ëамке, без бëиску. Часто 
буває ïосі÷еним на кін÷иках, 
ïовіëüно росте, ïоãано вкëада-
єтüсÿ.
Жирне — втра÷ає охаéниé ви- 
ãëÿд уже ÷ерез денü-два ïісëÿ 
миттÿ.
Комбіноване— жирне біëÿ коре-
нів і сухе на кін÷иках.
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Помивши ãоëову шамïунем, можна скористатисÿ баëüзамом-оïоëіскува-
÷ем. Пісëÿ нüоãо воëоссÿ ëеãко роз÷ісуватиметüсÿ і краще вкëадатиметüсÿ 
у за÷іску. Воëоссÿ можна ïідсушити м’ÿким рушником, а ïотім неãарÿ÷им 
феном (з відстані 15—20 см). Довãе воëоссÿ треба роз÷ісувати обережно, від 
кін÷иків.

Ïðî ³íш³çàхâîðþâàííÿшê³ðè

У ïідëітковому віці може з’ÿвитисÿ аëерãіÿ на ïродукти, ÿкі раніше її 
не сïри÷инÿëи. Îтже, виÿвивши на шкірі висиïаннÿ невідомоãо ïоходжен-
нÿ, неãаéно звернисü до ëікарÿ. ßкщо це аëерãіÿ, доведетüсÿ зробити анаëіз 
на аëерãен або методом сïостереженнÿ визна÷ити ïродукт, ÿкиé сïри÷инÿє 
аëерãі÷ну реакціþ. Це може бути é косметика. В такому разі користуéсÿ 
ëише ãіïоаëерãенноþ косметикоþ без барвників і ароматизаторів.

Підëітки нерідко ïотерïаþтü від таких вірусних захворþванü шкіри, ÿк 
бородавки і ãерïес. 

Бородавки — доброÿкісні ïухëини вірусноãо ïоходженнÿ. Ç ÷асом вони 
зникаþтü самі ïо собі, аëе маëо хто захо÷е ÷екати цüоãо уïродовж місÿців 
÷и навітü років. Îсобëиво дошкуëÿþтü бородавки на стоïах, тому що рос-
тутü не назовні, а всередину і сïри÷инÿþтü біëü ïри ходüбі. У такому разі 
не варто відкëадати візит до ëікарÿ. Íа сüоãодні розробëено ефективні ïре-
ïарати дëÿ видаëеннÿ бородавок, ÿкі у баãатüох виïадках доïомаãаþтü ëеãко 
і безбоëісно ïозбутисÿ їх. 

Герпес — хроні÷не вірусне захворþваннÿ, що ïроÿвëÿєтüсÿ у виãëÿді 
висиïаннÿ на ãубах. Потраïивши одноãо разу в орãанізм, він заëишаєтüсÿ 
там на довãі роки. Àëе ïроÿвëÿєтüсÿ ëише за осëабëеної імунної системи, 
наïрикëад ïри застуді. 

Дëÿ ëікуваннÿ ãерïесу існуþтü ïреïарати, ÿкі відïускаþтü в аïтеках без 
рецеïта. ßкщо вони не доïомаãаþтü, звернисü до ëікарÿ, ÿкиé ïризна÷итü 
додаткове ëікуваннÿ.

Чèìîжíàï³äë³òêàì
êîðèñòóâàòèñÿäеêîðàòèâíîþêîñìеòèêîþ

Можна, аëе тіëüки тієþ, що ïризна÷ена дëÿ моëо-
дої шкіри. Íікоëи не користуéсÿ кремами з косме-
ти÷ки доросëих, адже косметика дëÿ доросëої шкіри 
має жирну основу і тобі не ïідходитü. Дëÿ ïідëітків 
розробëÿþтü сïеціаëüну косметику. Çазви÷аé вона не 
сïри÷инÿє аëерãії і заïобіãає виникненнþ комедонів. 

Íе радимо тобі куïувати дешеву косметику невідо-
мих виробників. Пам’ÿтаé, що це засіб індивідуаëü-
ноãо користуваннÿ, не ïози÷аé її навітü наéбëиж÷им 
друзÿм. Дів÷атка, ÿкі сïіëüно користуþтüсÿ ïомадоþ 
та іншоþ декоративноþ косметикоþ, ризикуþтü обмі-
нÿтисÿ ãерïесом та баãатüма іншими інфекціÿми.          
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Вèб³ðêîñìеòè÷íèхçàñîб³â ³ïðàâèëàêîðèñòóâàííÿíèìè

Ðазом з однокëасниками виконаé ïроект. Дëÿ цüоãо:

1. Проанаëізуé космети÷ні засоби, ÿкими користуєшсÿ. Чи ïід-
ходÿтü вони дëÿ твоãо тиïу шкіри?

2. Лþди старшоãо віку знаþтü ÷имаëо рецеïтів краси з ïриродних комïо-
нентів. Ðозïитаé їх та заïиши кіëüка ïорад.

3*. Îб’єднаéтесü у дві ãруïи (хëоïці і дів÷ата). 

• завітаéте до наéбëиж÷ої аïтеки ÷и маãазину косметики, ïорадüтесü 
із фахівцем і скëадітü ïереëік космети÷них засобів дëÿ доãëÿду за 
моëодоþ шкіроþ;

• зберітü коëекціþ космети÷них засобів дëÿ різних тиïів шкіри і 
воëоссÿ (можна у виãëÿді маëþнків, фотоãрафіé ÷и ïорожніх уïа-
ковок). 

• Підãотуéте ïрезентаціþ цих засобів у виãëÿді рекëами. Çвернітü осо-
бëиву уваãу на застереженнÿ, ÿкщо вони є.

4. Çаïросітü на урок ëікарÿ-дерматоëоãа (ÿкщо маєте таку змоãу). Поставте 
éому заïитаннÿ, ÿкі вас цікавëÿтü. Дізнаéтесü, ÿк можна отримати в нüоãо 
індивідуаëüну консуëüтаціþ.                    

У ïідëітковому віці на шкіру вïëиваþтü ãормонаëüні зміни, а також 
ïіт, інфекції та атмосферні забрудненнÿ. 
При за ку ïорþванні саëüних заëоз і во ëо сÿ них фоëікуëів на шкірі 
утворþþтüсÿ вуãри (наукова назва — акне). 

Гоëовна зброÿ ïроти вуãрів — ãіãієна, адже ÷иста 
шкіра має ïриродні антибактеріаëüні вëастивості.
Лу ïа — надмірне ëущеннÿ кëітин еïідермісу. Íаé-
÷астіше ура жує во ëо сÿ ну ÷а с ти ну ãо ëо ви та ок ре мі 
діëÿ нки шкіри на об ëи÷ ÷і. 
Підëітки нерідко ïотерïаþтü від таких захворþванü 
шкіри, ÿк аëерãіÿ, бородавки і ãерïес. 
У твоєму віці можна користуватисÿ ëише декоратив-
ноþ косметикоþ дëÿ моëодої шкіри.



ÐÎÇДІЛ 3

ПСÈХІЧÍÀ І ДУХÎВÍÀ 
СÊЛÀДÎВІ ÇДÎÐÎВ'ß
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§14.ÏСИХÎËÎГІЧНИЙРÎЗВИТÎÊÏІДËІТÊА

Підëітко виé вік — ïеріод суттєвих ïси хо ëоãі÷них змін, роз вит ку ін те  ëек-
ту аëü ної та емоціéної сфе р, ïоÿви но вих ïо тре б і мож ëи востеé, формуваннÿ 
характеру і особистої системи цінностеé. 

По ÷ерзі назвітü те, що ви вважаєте основноþ ïереваãоþ і наé-
біëüшим недоëіком ïідëітковоãо віку.

Рîçâèòîê ³íòеëеêòó 

Маéже до кінцÿ ХХ ст. у÷ені вважаëи, що інтеëектуаëüниé розвиток 
ëþдини завершуєтüсÿ до ïо÷атку її статевоãо дозріваннÿ. Íині достеменно 
відомо, що це не так, оскіëüки мозок, ÿк і тіëо, розвиваєтüсÿ щонаéменше 
до 20 років. 

Îднак уже теïер твіé інтеëект набуває сиëи: ти сïроможниé оïрацüовува-
ти ве ëи кі обсÿãи інфор мації, ро би ти вис нов ки зі своїх сïо с те ре женü, ëоãі÷но 
é аб ст ракт но мис ëи ти, ïро ãно зу ва ти роз ви ток ïодіé (ду ма ти ïро те, що мо же 
ста ти сÿ, а не ëи ше ïро те, що ста ëо сÿ) і ïриé ма ти рішен нÿ на ос нові анаëізу 
ба ãа тü ох варіантів. 

Цеé ïо зи тив ниé ïро цес ускëаднþєтüсÿ ïевними ïро бëе ма ми. Дëÿ ïід-
ëіт ко воãо віку характерне кри ти÷ не ïе ре осмисëеннÿ всüоãо, у то му ÷исëі é 
цінностеé, ÿкі сïовіду þтü батü ки, в÷и теëі, сусïіëüство. Ðаніше ти вва жав, що 
та то é ма ма завжди маþтü раціþ, а те ïер здат ниé збаã ну ти, що во ни мо жутü і 
ïо ми ëÿ ти сÿ. Ти дедаëі ÷астіше сïе ре ÷аєшсÿ з ни ми ïро одÿ ã, му зи ку ÷и твоїх 
друзів, ïорівнþєш їх з інши ми батü ка ми, ïомі÷аєш, що іноді сëо ва  до рос ëих 
не відïовідаþтü їхнім в÷ин ка м. 

Те бе біëüше хви ëþ є не сïра вед ëи вістü, що траï ëÿєтüсÿ у шкоëі: «Моÿ 
сусідка ïо ïарті сïи са ëа в ме не кон троëü ну é от ри ма ëа два над цÿтку, а мені 
ïо ста ви ëи вісімку ëи ше за те, що в÷и теëüці не сïо до ба ëи сÿ мої се реж ки». 

Ти за мис ëþ єш сÿ над ãëобаëüними ïро бëе ма ми нерівності: «Чо му одні 
ма þтü усе від на ро д жен нÿ, а інші так ба ãа то страж да þтü?»

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ ïро особëивості інтеëектуаëüноãо та емоціéноãо 
роз витку ïідëітків, зміну структури їхніх ïотреб;

• ïроанаëізуєш роëü цінностеé у житті ëþдеé;
• в÷итимешсÿ розрізнÿти сïравжні цінності і свідомо форму-

вати вëасну шкаëу цінностеé;
• дізнаєшсÿ ïро зв’ÿзок цінностеé і здоров’ÿ.
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Рîçâèòîêеìîö³йíîїñфеðè

Від÷утни ми у ïідëітковому віці є емоціéні зміни. Підëітки ста þтü 
вразëи віши ми, ÷астіше ïотерïа þтü від тривоãи і різких змін на ст роþ. Їм 
важ÷е стримуватисÿ ïід ÷ас конфëіктів та у ситуаціÿх, коëи їх несïраведëи-
во ображаþтü. Тому дëÿ тебе важëиво розвивати нави÷ки самоконтроëþ. Це 
доïоможе уникати заéвих суïере÷ок і взаємних образ.

Життÿ ïідëітків довоëі стресове. Шкоëа, уроки, додаткові занÿттÿ, 
неïрості стосунки з доросëими, друзÿми, ïереживаннÿ ÷ерез критику, 
реаëüні ÷и уÿвні ïробëеми — усе це ïризводитü до ïеревтоми і ïоãіршеннÿ 
самоïо÷уттÿ. Тому  кожному треба в÷итисÿ керувати стресами, відïо÷ивати 
і розсëабëÿтисÿ.    

Підëітки ïе ре жи ва þтü нові дëÿ се бе ïо ÷ут тÿ: з’ÿв ëÿєтüсÿ інте рес до ïро-
ти ëеж ної статі, ви ни ка þтü сим ïатії, а та кож роз ÷а ру ван нÿ, ÿк що ці ïо ÷ут тÿ 
не взаємні.

Рîçâèòîêïîòðеб

Çмінþєтüсÿ і струк ту ра твоїх ïо треб. При ãа даé, що ëþ ди на має три ãру-
ïи базових ïо треб (маë. 4, с. 10): 

• ôізіологічні — в їжі, одÿзі, житëі, без ïеці;

• соціальні— у сïіëку ванні, дружбі, ëþбові, на ëеж ності до ãру ïи, 
ïовазі, визнанні;

• духовні — ïізнаваëüні, естети÷ні, ïотребу в са мо ре аëізації. 

У ïідëітко во му віці наéак ту аëü ніши ми ста þтü соціаëüні ïо тре би. 
Підëітки біëüше ÷а су ïро во дÿтü у коëі ïри ÿтеëів, ïідтри муþтü тісні сто сун-
ки з од ним-дво ма бëизü ки ми дру зÿ ми, ïраã ну тü сïіëкуваннÿ з ïро ти ëеж ноþ 
стат тþ.

Ви, наïевно, ïам’ÿтаєте вірш Та ра са Шев ÷ен ка «Мені три над цÿ-
тиé ми на ëо...». У нüому роз крито не ëи ше ïро бëе ми кріïацтва, 
а é особ ëи вості ïідëітко во ãо віку. 

Про÷итаéте уривок з цüоãо вірша і ïоміркуéте:

• ßкі особ ëи вості емоціéної сфе ри ïідëітка оïи са но в нüо му?

• ßкі інте ëек ту аëüні особ ëи вості зму шу þтü хëоïцÿ за мис ëи ти-
сÿ над не сïра вед ëивістþ, що існує в сусïіëüстві?

• ßк вïëи ну ëо на нüоãо сïіëку ван нÿ з дів÷и ноþ? 

Пси хо ëоãі÷ниé стан ïідëітка маéстерно відтворе но у ïовісті 
Дж. Д. Сеëіндже ра «Íад ïрірвоþ у житі». Вона ба ãа то років 
ïоëонитü сер цÿ мо ëо дих ÷и та÷ів сïіëüним дëÿ всіх ïідëітків 
ба жан нÿм жи ти у сïра вед ëи во му світі без віéн, брехні é на сиë ëÿ 
над осо бистістþ. 
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Мені тринадцÿтиé минаëо.
ß ïас ÿãнÿта за сеëом.
Чи то так соне÷ко сіÿëо,
Чи так мені ÷оãо буëо?
Мені так ëþбо, ëþбо стаëо,
Íена÷е в Боãа...
Уже ïрокëикаëи до ïаþ,
À ÿ собі у бур’ÿні
Моëþсÿ Боãу... І не знаþ,
Чоãо маëенüкому мені
Тоéді так ïриÿзно моëиëосü,
Чоãо так весеëо буëо?
Госïоднє небо, і сеëо, 
ßãнÿ, здаєтüсÿ, весеëиëосü!
І сонце ãріëо, не ïекëо!

Та недовãо сонце ãріëо,
Íедовãо моëиëосü...
Çаïекëо, ïо÷ервоніëо
І раé заïаëиëо.
Мов ïрокинувсÿ, дивëþсÿ:
Сеëо ïо÷орніëо,
Боже небо ãоëубеє 
І те ïомарніëо.
Поãëÿнув ÿ на ÿãнÿта —
Íе мої ÿãнÿта!
Îбернувсÿ ÿ на хати — 
Íема в мене хати!
Íе дав мені Боã ні÷оãо!.. 
І хëинуëи сëüози,
Тÿжкі сëüози!.. À дів÷ина
При саміé дорозі
Íедаëеко коëо мене
Пëоскінü вибираëа
Та é ïо÷уëа, що ÿ ïëа÷у,
Приéшëа, ïривітаëа,
Утираëа мої сëüози
І ïоціëуваëа...

Íена÷е сонце засіÿëо,
Íена÷е все на світі стаëо 
Моє... ëани, ãаї, сади!..
І ми, жартуþ÷и, ïоãнаëи
Чужі ÿãнÿта до води.

1847р.
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Дóхîâíèйðîçâèòîê ³жèòòєâ³ö³ííîñò³

Підëітко виé вік — важ ëи виé етаï духовноãо розвитку. Це ïора ïошуку 
самоãо себе і своãо місцÿ у світі, усвідомëеннÿ життєвої місії, формуваннÿ 
основоïоëожних ïринциïів і життєвих цінно с теé. 

Цінності — це те, що є важ ëи вим дëÿ ëþ ди ни, за до ïо мо ãоþ ÷о ãо во на 
звірÿ є é оцінþ є будü-що у своєму житті, виз на ÷а є вëасні ïріори те ти. 

Цінності вïëи ва þтü на нас, на шу ïо ведінку і виз на ÷а þтü життєвиé шëÿх. 
Íавітü ÿк що ти не до кëа деш до цüо ãо зу сиëü, твоÿ си с те ма цінно с теé сфор-
муєтüсÿ ïід вïëи вом об ста вин і тво ãо ото ÷ен нÿ: батüків, друзів, те ëе ба ÷ен нÿ. 
Дех то цим і об ме жуєтüсÿ. Та ïо ду маé, ÷и не є цÿ сфе ра над то важ ëи воþ, щоб 
доз во ëÿ ти іншим ëþ дÿм ÷и об ста ви нам вирішу ва ти твоþ до ëþ? 

1. Çаïишітü 10 наéваж ëи віших дëÿ вас цінно с теé. 
2. Про÷итаéте ïрит÷у «Íаéважëивіші ре÷і» (с. 95). 
Поміркуéте:
• ßкі життєві цінності схожі на веëике каміннÿ, ÿкі — на маëе, 

а ÿкі — на ïісок? 
• ßк ви їх розрізнÿєте?
• У ÿкому ïорÿдку «наïовнþєте ãëе÷ик» на цüому етаïі своãо 

життÿ?
• ßк можна біëüше дбати ïро «веëике каміннÿ»?

Ц³ííîñò³,ÿê³íàй÷àñò³ше
íàçèâàþòüï³äë³òêè:    

• здо ров’ÿ своє і бëизü ких;
• зовнішнÿ кра са;
• ïо ïу ëÿрністü;
• вірна друж ба;
• друж на ро ди на;
• усïіхи у шкоëі;
• мож ëивістü заé ма ти сÿ уëþб ëе ноþ сïра воþ, 

до ïо ма ãати ëþ дÿм;
• ëþ бов;
• без ïе ка;
• ду шев ниé сïокіé;
• ціка ве дозвіëëÿ;
• ïри ãо ди;
• ба ãа то ãро шеé;
• мод ниé одÿã. 
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Нàйâàжëèâ³ш³ðе÷³

Îдин þнак ïостіéно неïокоївсÿ з ïриводу своãо життÿ і маéбутнüоãо. 
ßкосü, ãуëÿþ÷и береãом морÿ, зустрів він мудроãо старцÿ. 

— Що тебе тривожитü, þна÷е? — заïитав старецü. 
— Çдаєтüсÿ, ÿ не можу збаãнути, що в житті дëÿ мене наéважëиві-

ше, — відïовів þнак.
— Це дуже ïросто, — сказав старецü. Він ïіднÿв із земëі ïорожнüоãо 

ãëе÷ика і ïо÷ав заïовнþвати éоãо каміннÿм завбіëüшки з куëак. 
Çаïовнивши ãëе÷ик ïо вінцÿ, заïитав: 
— Цеé ãëе÷ик ïовниé, ÷и не так? 
— Так, — ïоãодивсÿ þнак.
Старецü мов÷ки кивнув, узÿв жменþ дрібних камінців, кинув їх у 

ãëе÷ик і зëеãка ïотрусив. Êамінці заïовниëи ïустоти між веëиким камін-
нÿм. Він усміхнувсÿ і заïитав: 

— À теïер ãëе÷ик ïовниé?
Юнак ствердно кивнув. 
Тоді старецü узÿв ïриãорщу ïіску і висиïав éоãо у ãëе÷ик. Пісок 

заïов  нив ïустоти, що заëишиëисÿ. 
— Îсü відïовідü на твоє заïитаннÿ, — сказав старецü. — Веëике 

каміннÿ — це наéважëивіші ре÷і в житті: родина, кохана ëþдина, твіé 
духовниé розвиток, мудрістü. ßкщо втратиш усе, крім цüоãо, твоє життÿ 
все одно буде ïовним. 

Він хвиëüку ïомов÷ав, а відтак мовив: 
— Дрібні камінці — це також  важëиві дëÿ тебе ре÷і: робота, дім, 

матеріаëüниé добробут. À ïісок —  дрібниці, ÿкі насïравді не маþтü 
жодноãо зна÷еннÿ.

Юнак сëухав дуже уважно, і старецü ïродовжив: 
— Деÿкі ëþди робëÿтü ïомиëку. Вони сïо÷атку засиïаþтü у ãëе÷ик 

ïісок, і в нüому не ëишаєтüсÿ місцÿ дëÿ каміннÿ. Так і в житті. ßкщо 
витра÷ати сиëи на дрібні é незна÷ущі ре÷і, у нüому не буде місцÿ дëÿ 
наéважëивіших цінностеé. Тому ïередусім ïодбаé ïро веëике каміннÿ, 
не забуваé і ïро дрібне. À ïісок хвиëі життÿ самі наб’þтü у ïроміжки 
між ними.
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Жèòòєâ³ö³ííîñò³ ³çäîðîâ’ÿ

В÷ені досëідиëи, ÿк обрані ëþдиноþ життєві цінності вïëиваþтü на її 
здоров’ÿ і добробут. Вони з’ÿсуваëи, що існує кіëüка десÿтків цінностеé, 
сïіëüних дëÿ всіх ëþдеé, незаëежно від тоãо, у що вони вірÿтü і де живутü. 
Це — ëþбов, дружба, оïтимізм, тоëерантністü, ÷уéністü, довіра, душевна 
щедрістü, самоïоваãа тощо. Також доведено, що, ïокëадені в основу життÿ, 
такі цінності сïриÿþтü кращому здоров’þ; менш стресовому життþ; біëüшіé 
вïевненості в собі; стабіëüнішому ïодружнüому життþ; біëüшіé за середнþ 
вïëивовості; вищому рівнþ фінансовоãо добробуту; від÷уттþ самоïоваãи і 
сенсу життÿ. 

Про те, ÿк важëиво у твоєму віці обирати ïравиëüні цінності, 
знÿто весеëиé фіëüм «Ç 13 у 30» (режисер  Гаррі Вінік, виробни-
цтво «Êоëамбіÿ Пік÷ерз», СШÀ, 2004 рік).
Êому з дів÷ат не хо÷етüсÿ бути схожоþ на красунü з обкëадинок 
модних журнаëів? У денü, коëи Дженні виïовниëосÿ 13 років, її 
бажаннÿ раïтом здіéснþєтüсÿ. Вона ïрокидаєтüсÿ тридцÿтирі÷-
ноþ редакторкоþ наéïоïуëÿрнішоãо модноãо журнаëу. Ç одноãо 
боку, теïер  вона має все, ïро що мріÿëа: шикарниé автомобіëü, 
модниé одÿã, десÿтки каваëерів, а з іншоãо — розуміє, що на 
шëÿху до цüоãо втратиëа те, що буëо дëÿ неї наéважëивішим — 
теïëі стосунки з батüками, вірноãо друãа і сïравжнє коханнÿ.

1*. Усе, що ми цінуємо, ïодіëÿþтü на те, що можна ïрид ба ти за 
ãроші, і те, ÷о ãо за ãроші не ку ïиш. Íаïрикëад:

«Мож на ку ïи ти ëіки, та не ку ïиш здо ров’ÿ»;
«Мож на ку ïи ти дім, та не ку ïиш за тиш ку»;
«Мож на ку ïи ти ëіжко, та не ку ïиш сïо коþ».

Поміркуéте, ÿкі цінно с ті є важëивішими дëÿ вас: матеріаëüні ÷и 
духовні?

Підëітко виé вік — ïеріод суттєвих ïси хо ëоãі÷них змін, роз вит ку ін те -
ëек ту аëü ної та емоціéної сфе р, зміни структури ïо тре б. Це також  

важ ëи виé етаï духовноãо розвитку — ïошуку самоãо 
себе, усвідомëеннÿ своєї місії, формуваннÿ життєвих 
цінно с теé. 
Цінності — це те, що є важ ëи вим дëÿ ëþдини, за 
до ïо мо ãоþ ÷о ãо вона звірÿ є é оцінþ є будü-що у своєму 
житті, виз на ÷а є вëасні ïріори те ти.
ßкщо ëþдина сïовідує заãаëüноëþдсüкі цінності, вона 
зазви÷аé виãрає (має краще від середнüоãо здоров’ÿ, 
вищиé рівенü вïëивовості та фінансовоãо добробуту, 
ïереживає менше стресів, від÷уває біëüшу самоïоваãу 
і сенс життÿ).   
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Êëþ÷äîефеêòèâíîãîíàâ÷àííÿ

Íаш мозок міститü 100 міëüÿрдів активних кëітин — неéронів. Êожен 
із неéронів набаãато ïотужнішиé за наéсу÷аснішиé комï’þтер. Îднак сïрав-
жнÿ веëи÷ мозку виÿвëÿєтüсÿ у взаємодії неéронів. Підраховано, що кіëü-
кістü зв’ÿзків між неéронами істотно ïеревищує кіëüкістü атомів у Всесвіті.

ßкосü відомиé у÷ениé, озираþ÷исü на роки нав÷аннÿ, сказав: «У моїé 
шкоëі сотні ãодин відводиëи на математику, мову та ëітературу, стіëüки ж 
÷асу — на ãеоãрафіþ, історіþ, інші науки. Теïер ÿ заïитуþ себе: скіëüки 
ãодин мене в÷иëи тоãо, ÿк ïрацþє моÿ ïам’ÿтü? Скіëüки ÷асу ïішëо на те, 
щоб нав÷ити мене в÷итисÿ? Скіëüки ãодин нав÷аëüної ïроãрами відводÿтü, 
щоб ïоÿснити, ÿк ïрацþє міé мозок? Відïовідü одна: ніскіëüки! Іншими 
сëовами, мене не нав÷иëи ãоëовноãо — ÿк ïосëуãовуватисÿ своєþ ãоëовоþ». 

У цüому é настуïному ïараãрафах ти ознаéомишсÿ, за що відïовідаëüні 
різні ÷астини ãоëовноãо мозку ëþдини, ÿк ïрацþє твіé мозок, ÿк ефективно 
використовувати éоãо можëивості дëÿ розвитку інтеëектуаëüних здібностеé. 
Àдже зрозуміти, ÿк ïрацþє наш дивовижниé мозок, озна÷ає знаéти кëþ÷ до 
ефективноãо нав÷аннÿ.

Дëÿ÷îãîãîëîâíîìóìîçêóäâ³ï³âêóë³ 

Лþдсüкиé мозок скëадаєтüсÿ з двох ïівкуëü (маë. 37).     

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, за що відïовідаëüні різні ÷астини ãоëовноãо мозку;
• визна÷иш, ÿка з ïівкуëü ãоëовноãо мозку в тебе активніша;
• ïотренуєшсÿ стимуëþвати діÿëüністü мозку;
• дізнаєшсÿ, ÿк ïравиëüно хар÷уватисÿ, щоб ïідтримувати  

діÿëüністü мозку.

Маë. 37   

Ë³âàï³âêóëÿ:
• мова;
• ëоãіка;
• анаëіз;
• об÷исëеннÿ.

Ïðàâàï³âêóëÿ:
• уÿва;
• ритм;
• рима;
• коëüори; 
• розïізнаваннÿ 

об’єктів.
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Êожна ïівкуëÿ ãоëовноãо мозку виконує ïевні функції (маë. 37). 
Ліву ïівкуëþ умовно називаþтü «мисëитеëем», а ïраву — «мит-
цем». Хо ÷еш дізна ти сÿ, ÿка з ïівкуëü ãо ëо вно ãо моз ку в те бе 
ак тив ніша, — ви ко наé вïрави швид ко, не за мисëþ þ ÷исü.

1. По ïëе с каé у до ëоні (маë. 38, а). ßка до ëо нÿ звер ху — 
ïра ва ÷и ëіва?

2. Схре с ти ру ки на ãру дÿх (маë. 38, б). ßка ру ка  звер ху — 
ïра ва ÷и ëіва?

3. Пе ре ïëе ти ïаëüці рук (маë. 38, в). ßкиé ïа ëецü звер ху — 
ïра виé ÷и ëівиé?

4. Ви тÿã ни вïе ред ру ку і на ве ди вказівниé ïа ëецü на будü-
ÿкиé ïред мет (маë. 38, г). Відтак ïо ÷ерзі за ïëþщуé од не 
і дру ãе око. Çаïëþщуþ÷и ÿке око — ïра ве ÷и ëіве — ти 
ïомі÷аєш, що ïа ëецü ïе реміщуєтüсÿ віднос но ïред ме та?

ßк що у біëüшості ви ïад ків от ри ма но відïовідü «ïра ва», ïровідноþ у 
те бе є ëіва (!) ïівку ëÿ, і ти — ïереважно мис ëи теëü (розв’ÿзуþ÷и ïробëеми,  
зосереджуєшсÿ на анаëізі та ïодробицÿх),  ÿк що «ëіва» — маєш ху до жнþ, 
твор ÷у на ту ру (ïідходиш до розв’ÿзаннÿ ïробëем нестандартно).

Íедоëіком винÿтково ëівоïівкуëüноãо мисëеннÿ є обмежена здатністü 
сïриéмати нові ідеї та ïристосовуватисÿ до змін; ïравоïівкуëüноãо мисëен-
нÿ — недостатнüо розвинені анаëіти÷ні здібності, скëадністü у доведенні 
ïо÷атої сïрави до ëоãі÷ноãо кінцÿ. 

Ç оãëÿду на це обидві ïівкуëі з’єднані між собоþ мозоëистим тіëом 
(маë. 37). Цÿ скëадна ïеремикаëüна система міститü сотні міëüéонів актив-
них неéронів. Çавдÿки їé ми сïриéмаємо інформаціþ з навкоëишнüоãо 
світу ціëісно, а те, над ÷им ïрацþþтü одно÷асно ëіва і ïрава ïівкуëі, 
заïам’ÿтовуєтüсÿ набаãато ëеãше. Íаïрикëад, коëи сëухаємо ïіснþ, сëова 
сïриéмає ëіва ïівкуëÿ, а меëодіþ — ïрава.  

Біëüшістü сфер ëþдсüкої діÿëüності ïотребуþтü ïоєднаннÿ цих двох 
тиïів мисëеннÿ. Îтже, ÿкщо ти «мисëитеëü», біëüше розвиваé своþ креа-
тивністü (твор÷і здібності), а ÿкщо «митецü» — важëиво розвивати ëоãі÷не 
мисëеннÿ і самодисциïëіну.

Маë. 38

а в

б

г
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Зàщîâ³äïîâ³äàþòüâ³ää³ëèãîëîâíîãîìîçêó

Гоëовниé мозок скëадаєтüсÿ з ÷отирüох віддіëів (маë. 39), ÿкі відïовіда-
þтü за настуïне.
1. Стовбур  — контроëþє інстинктивні функції тіëа, зокрема диханнÿ, обмін 

ре÷овин. Йоãо ще називаþтü реïтиëüним мозком ÷ерез ïодібністü до 
мозку хоëоднокровних реïтиëіé.

2. Лімбі÷на система, або «мозок ссавців» — відïовідає за емоції, відіãрає 
важëиву роëü у заïам’ÿтовуванні. Те, що зумовëþє емоціéне ïіднесеннÿ 
(радістü, захват, цікавістü), заïам’ÿтовуєтüсÿ набаãато краще.   

3. Êора ãоëовноãо мозку — керує сïриéнÿттÿм, мисëеннÿм, мовоþ, свідо-
мими діÿми.  

4. Мозо÷ок — «маëенüкиé мозок». Донедавна ввважаëосÿ, що він керує 
ëише координацієþ рухів та рівноваãоþ. Îднак останні досëідженнÿ 
ïереконëиво доводÿтü éоãо у÷астü у ïроцесах заïам’ÿтовуваннÿ, уваãи і 
ïросторовоãо мисëеннÿ. Îтже, та ÷астина мозку, що відïовідає за рух, 
відіãрає важëиву роëü у нав÷анні. Стимуëþваннÿ мозо÷ка за доïомоãоþ 
руханок ïробуджує інте ëектуаëüні здібності. Îсобëиво корисними є 
обертаëüні рухи. Поãраéте в ãру «Дзиґа», ÿка доïоможе знÿти наïружен-
нÿ é осві жити мозок.

Станüте на безïе÷ніé відстані одне від одноãо і ïо÷инаéте круж-
ëÿти з розкинутими руками. Цÿ вïрава особëиво ефективна, 
ÿкщо ïід ÷ас обертаннÿ насïівувати ïротÿжниé звук «і-і-і». Він 
діє на мозок ÿк своєрідниé вітамін.
ßкщо ïід ÷ас обертаннÿ в тебе заïаморо÷иëасÿ ãоëова — це 
озна÷ає, що ти обертаєшсÿ надто швидко. Треба сïовіëüнити 
рух, а відтак обернутисÿ кіëüка разів у ïротиëежному наïрÿмку. 
Доïоможе і ïриéом, ÿкиé застосо вуþтü танцþристи: обрати на 
рівні о÷еé будü-ÿкиé ïредмет і фіксувати на нüому ïоãëÿд ïід ÷ас 
кожноãо оберту.   
        

Стовбур

Мозо÷ок

Лімбі÷на 
система

Êора мозку

Маë. 39
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Подібно до радіо- і теëеïередава÷а, наш мозок ïосиëає сиãнаëи на різних 
хвиëÿх. У стані збудженнÿ він діє з однієþ ÷астотоþ, у стані сïокоþ і роз-
сëабëеннÿ — з іншоþ. У різних фазах сну довжина хвиëü також різна: 

• ãëибокиé сон — 0,5 — 3 коëиванü за секунду;
• раннÿ фаза сну — 4 — 7 коëиванü за секунду;
• стан «розсëабëеної ãотовності» — 8 — 12 коëиванü за секунду;
• стан збудженнÿ — 13 — 25 коëиванü за секунду.

У стані надмірноãо збудженнÿ (страху або ãніву) в мозку видіëÿþтüсÿ 
ãормони, ÿкі бëокуþтü вищу нервову діÿëüністü. Деÿкі з них ïракти÷но «сти-
раþтü ïам’ÿтü», і тому ïід ÷ас контроëüної ëþдина може ïоказати ãірші зна-
ннÿ, ніж має. Сиëüні емоції знижуþтü здатністü ëþдини ïриéмати рішеннÿ. 

Îднак варто комусü засïівати ïіснþ, ÿк ото÷уþ÷і одразу ïриãадуþтü її 
сëова; розказаниé кимосü жарт, цікава історіÿ викëикаþтü у ïам’ÿті без-
ëі÷ асоціаціé. Це тому, що музика та історії настроþþтü мозок на довжину 
хвиëі, ÿка відïовідає стану «розсëабëеної ãотовності». Цікаво, що цеé стан 
мозку наéсïриÿтëивішиé дëÿ нав÷аннÿ. Йоãо можна досÿãти і за доïомоãоþ 
сïеціаëüних вïрав. 

Íав÷ітüсÿ виконувати вïрави, ÿкі настроþþтü мозок на ïотрібну 
дëÿ ефективноãо нав÷аннÿ хвиëþ. Îб’єднаéтесü у 3 ãруïи, ïід-
ãотуéтесü і ïотренуéтесÿ виконувати їх.    

Група1: вïрава «Ðозсëабëена ãотовністü». Сÿдüте ïрÿмо, ноãа-
ми уïрітüсÿ в ïідëоãу. Çëеãка розãоéдуéтесü вïеред—назад 
верхнüоþ ÷астиноþ тіëа. Відтак ïереведітü ці рухи в коëо-
ві. Можете заïëþщити о÷і é ïоексïериментувати з рухами. 
Можëиво, хтосü захо÷е рухатисÿ інтенсивніше, а хтосü навïа-
ки — ïриïинити рух, від÷уваþ÷и éоãо всередині. У такі миті 
з’ÿвëÿєтüсÿ від÷уттÿ зосередженості та сïокоþ. Мозок віднов-
ëþєтüсÿ і водно÷ас заëишаєтüсÿ активним.
Група2: вïрава «Сïëÿ÷а вісімка». Сÿдüте зру÷но, виïрÿмте 
сïину і розсëабте ïëе÷і. Дві÷і ãëибоко вдихнітü так, щоб сïо-
÷атку від÷ути свіé живіт, а ïотім — ãруди. По÷нітü маëþвати 
у ïовітрі кін÷иком носа ëежа÷у вісімку. 
Думаéте ïро те, що маëþєте симвоë безкіне÷ності. Çвернітü 
уваãу, ÿку вісімку маëþєте — вузüку ÷и широку. Ðозфарбуéте 
її у ïриємниé коëір. Можна змінити наïрÿмок руху — ïо÷ати 
маëþвати в ïротиëежному наïрÿмку. Стежте о÷има за кін÷и-
ком носа. Виконуéте вïраву не менш ÿк 1 хвиëину.
Група3:вïрава «Íеïомітні рухи». Сÿдüте ïрÿмо, розïравте 
ïëе÷і, ïіднімітü ãоëову. Сïробуéте з розïëþщеними о÷има 
зробити ãоëовоþ маëенüкі рухи — наéменші з тих, ÿкі можна 
ïомітити. Це може бути ïохитуваннÿ зëіва наïраво ÷и рухи 
ïідборіддÿм вïеред—назад, вãору—вниз. 
Çаïëþщітü о÷і é сконцентруéте   сÿ на цих мініатþрних рухах. 
Êоëи ëþдина настіëüки уважна, що ïомі÷ає наéнеïомітніші 
рухи, її мозок ïрацþє ÿк у детектива: він абсоëþтно сïокіé-
ниé і максимаëüно зібраниé. 
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Îбмін інформацієþ між неéронами мозку суïроводжуєтüсÿ еëектри÷ни-
ми імïуëüсами. Потужністü такоãо імïуëüсу — 25 ват. Цüоãо достатнüо дëÿ 
увімкненнÿ невеëикої ëамïо÷ки. 

Це ïоÿснþє веëи÷езну ïотребу мозку в енерãії. Маса мозку доросëої ëþди-
ни становитü ïрибëизно 2% маси її тіëа, однак він сïоживає до 20% енерãії. 
Джереëо цієї енерãії — кисенü і ïоживні ре÷овини. Проãуëÿнки на свіжому 
ïовітрі та фізи÷ні вïрави доïомаãаþтü наситити мозок киснем, а збаëансоване 
хар÷уваннÿ — енерãієþ та усіма необхідними ïоживними ре÷овинами. Будü-
ÿке обмеженнÿ, сïри÷инене нерозумними дієтами ÷и дефіцитом мікроеëемен-
тів (éоду, заëіза), ïризводитü до ïосëабëеннÿ мозкової діÿëüності. 

Ê³ëüêàïîðàä,ÿêïðàâèëüíîхàð÷óâàòèñÿ

• Вранці обов’ÿзково снідаé. Íа сніданок їж фрукти, баãаті на 
каëіé і вітамін С (аïеëüсини, банани, абрикоси ÷и кураãу, 
смородину), інші сезонні фрукти.

• Îбід ïо÷инаé з ово÷евоãо саëату.
• До щоденноãо менþ вкëþ÷аé рибу, ãоріхи, росëинні жири, 

адже риб’ÿ÷иé жир та оëії відіãраþтü вирішаëüну роëü у 
створенні «інформаціéних воëокон мозку». Денна норма сïо-
живаннÿ цих жирів невеëика — одна ÷аéна ëожка. Îднак без 
неї мозок втра÷ає координаціþ, ïам’ÿтü та інші свої функції.

• Дëÿ збаãа÷еннÿ мозку киснем щоднÿ ãуëÿé на свіжому ïовітрі, 
виконуé фізи÷ні вïрави.

• Пиé біëüше води. 8  скëÿнок води, соку, узвару, трав’ÿноãо 
÷аþ о÷истÿтü орãанізм від токсинів. Êава, ÷орниé ÷аé, соëодкі 
ãазовані наïої, навïаки, ïризводÿтü до зневодненнÿ орãаніз-
му. Тому краще ïити ÷исту джереëüну воду.

• Íа біëüшості території України існує ïриродниé дефіцит 
éоду, що заãрожує розвиткові інтеëекту. Щоб заïобіãти неãа-
тивному вïëиву éододефіциту, треба вживати éодовану сіëü.

У 6-му кëасі ти вив÷ав, ÿк куïувати, зберіãати і використовувати 
éодовану сіëü. Приãадаé цþ важëиву інформаціþ.    

• Як купувати? Йодована сіëü має обмежениé термін 
ïридатності — не біëüш ÿк 6 місÿців. Тому куïуé сіëü у 
невеëиких уïаковках, щоб використати її до закін÷еннÿ 
цüоãо терміну. Перевір ціëістü і сухістü уïаковки.

• Як зберігати? Йодовану сіëü треба зберіãати щіëüно 
закритоþ, в сухому і темному місці. Порушеннÿ умов 
зберіãаннÿ ïризведе до виïаровуваннÿ сïоëук éоду.

• Як споживати? При високих темïе ратурах éод швидко 
вивітрþєтüсÿ. Тому додаваé éодовану сіëü у страви ïеред 
тим, ÿк ïодати їх до стоëу. 
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Íаситити мозок киснем, нормаëізувати диханнÿ, ïоëіïшити зір  
і сëух доïоможе вïрава «Джереëо енерãії»:   

• сÿдüте, ïокëадітü руки ïеред собоþ на стіë або на коëіна; 

• видихнітü, ãоëову ïовіëüно оïустітü, щоб ïідборіддÿ торк-
нуëосÿ ãру деé. Від÷уéте, ÿк розсëабиëисÿ м’ÿзи ïотиëиці, 
ïовністþ розсëабте ïëе÷і;

• відтак ïовіëüно ïідводüте ãоëову і робітü вдих; 

• ïовіëüно відкинüте ãоëову назад, щоб ãрудна кëітка роз-
шириëасü і наïовниëасÿ ïовітрÿм;

• три÷і ïовторітü вïраву.    

Мозок ëþдини міститü 100 міëüÿрдів неéронів. Êожен із них набаãато 
ïотужнішиé за наéсу÷аснішиé комï’þтер. Îднак сïравжнÿ веëи÷  мозку 
виÿвëÿєтüсÿ у взаємодії неéронів.  
Íаш мозок скëадаєтüсÿ з двох ïівкуëü, ÷отирüох віддіëів, він функціо-
нує на ÷отирüох різних хвиëÿх. Ðозуміннÿ тоãо, ÿк ïрацþє  мозок, — 
кëþ÷  до ефективноãо нав÷аннÿ. 
Êожна з ïівкуëü мозку відïовідає за ïевні функції. Півкуëі з’єднані 
мозоëистим тіëом. Çавдÿки цüому ми сïриéмаємо світ ціëісно, а те, над 
÷им ïрацþþтü одно÷асно ëіва і ïрава ïівкуëі, заïам’ÿтовуєтüсÿ наба-
ãато ëеãше.

Мозок скëадаєтüсÿ з ÷отирüох віддіëів: стовбур, ëім-
бі÷на система, кора і мозо÷ок. Вони відïовідаþтü за 
інстинкти, емоції, мисëеннÿ і координаціþ.
Подібно до радіо- і теëеïередава÷а наш мозок ïосиëає 
сиãнаëи з різноþ ÷астотоþ. Íаéсïриÿтëивішоþ дëÿ 
нав÷аннÿ є довжина хвиëü, що відïовідає стану «роз-
сëабëеної ãотовності». Íаëаштувати мозок на ïотріб-
ну хвиëþ можна за доïомоãоþ ïевної музики, цікавої 
історії або сïеціаëüних вïрав.
Маса мозку доросëої ëþдини — ïрибëизно 2% маси її 
тіëа, однак він сïоживає до 20% енерãії. Джереëо цієї 
енерãії — кисенü і ïоживні ре÷овини. 
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§16.РÎЗВИТÎÊІНТЕËЕÊТУАËЬНИХНАВИЧÎÊ

Інтеëект — це здатністü отримувати інформаціþ з навкоëишнüоãо світу 
і ефективно оïрацüовувати її, щоб відïовідним ÷ином реаãувати на те, що 
відбуваєтüсÿ. 

Серед наéважëивіших інтеëектуаëüних нави÷ок — уміннÿ в÷итисÿ, ïри-
éмати виважені рішеннÿ і твор÷о мисëити. 

Усі ми в÷имосÿ швидше і краще, коëи ïоєднуємо ïритаманні нам стиëі 
нав÷аннÿ з ïриéомами ефективноãо сëуханнÿ, ÷итаннÿ і заïам’ÿтовуваннÿ. 

Тèïèñïðèйíÿòòÿ ³íàâ÷àííÿ

Ми сïриéмаємо інформаціþ з навкоëишнüоãо світу за доïомоãоþ ï’ÿти 
орãанів ÷уттÿ: зору, сëуху, дотику, смаку, нþху. Переважно ми сïриé маємо 
інфор маціþ о÷има, на сëух і на до тик. Ці канаëи сïриéнÿттÿ є важëивими 
дëÿ нав÷аннÿ. Îднак у кож ної ëþ ди ни вони ма þтü різну си ëу. Від цüо ãо 
за ëе житü, ÿк їé зру÷ні ше в÷и ти сÿ. 

Дех то наéбіëüше інфор мації сïриé має о÷и ма. Йо му тре ба все ïо ба ÷и ти 
або ïро ÷и та ти ïро це в книжці, ïідру÷ ни ку. Йоãо тиï нав÷аннÿ — візуаëü-
ниé. 

Тим, хто наé кра ще сïриé має інфор маціþ на сëух, у коãо сëуховиé тиï 
нав÷аннÿ, сëід уваж но  сëу ха ти ïо ÿс неннÿ 
в÷и те ëÿ, ад же наéбіëüше вони за своÿтü у 
такиé сïосіб. Їм на ба ãа то ëеã ше ïе ре ïи та ти, 
ніж ïотім вив÷ати цеé матеріаë за ïідру÷-
ни ком.

Третіé тиï — кінестети÷ниé. Вëа с ти-
виé тим, хто от ри мує наé біëü ше інфор мації 
÷е рез вëас ні дії. Íаïрикëад, щоб ви ко на-
ти вïра ву, «візуаëу» до статнüо ïро ÷и та-
ти інструкціþ, «сëу ха ÷еві» — ïо сëу ха ти 
ïо ÿс не н  нÿ, а «кінестетику» — ви ко на ти цþ 
вïра ву ïід ке рів ни ц т вом у÷и те ëÿ. Потім він 
ëеã ко ïо вто ритü її або іншу ïодібну вïра ву.

Уцьомупараграôіти:

• визна÷иш свіé стиëü нав÷аннÿ;
• ïриãадаєш формуëу активноãо сëуханнÿ;
• ознаéомишсÿ з методами ефективноãо ÷итаннÿ                 

і заïам’ÿтовуваннÿ;
• ïриãадаєш аëãоритм анаëізу ïробëем і ïриéнÿттÿ рішенü;
• ïотренуєш своþ креативністü.

Рîçïîä³ëòèï³âñïðèйíÿò-
òÿóòèïîâîìóêëàñ³:

37% кінестети÷ниé;

34% сëуховиé;

29% візуаëüниé.

Джерело:Ґ.Драйден,Д.Вос
«Революціяунавчанні»
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1. Виз на ÷ , ÿкиé тиï сïриéнÿттÿ — візуаëüниé, сëуховиé  ÷и 
кінестети÷ниé — є ãо ëо вним дëÿ те бе. Дëÿ цüо ãо уÿ ви, на ïри-
кëад, мо ре, озе ро або рі÷ку. ßк це бу ëо? Ти ïо ба ÷ив кар тин ку, 
ïо ÷ув ïëескіт хвиëü ÷и від÷ув, ÿк во ни тор ка þтü сÿ те бе? 
У ÿко му ïо рÿд ку це ïо ста ëо у твоїé уÿві, в такіé ïосëідо вності ти 
é сïриé маєш інфор маціþ з на вко ëиш нü о ãо світу. 

2*. Підрахуéте, ÿк розïодіëено тиïи сïриéнÿттÿ у вашому кëасі, 
ïорівнÿéте з розïодіëом дëÿ тиïовоãо кëасу (на ïоïередніé сто-
рінці).  

Êожен із цих видатних ëþдеé мав вëасниé тиï нав÷аннÿ, відмінниé від 
тих, до ÿких звикëи в÷итеëі. ßкщо уроки здоров’ÿ у вас ïроводÿтü у формі 
тренінãів, тобі ïощастиëо, тому що вони максимаëüно враховуþтü індивіду-
аëüні стиëі нав÷аннÿ кожноãо у÷нÿ. 

Даëі ÷итаé ïро те, ÿк скористатисÿ унікаëüними можëивостÿми своãо 
мозку на інших уроках: ефективно сëухати, ÷итати і заïам’ÿтовувати. 

Ефеêòèâíеñëóхàííÿ:фîðìóëàòðüîх«З»

Поки ти нав÷аєшсÿ в шкоëі, зна÷ниé обсÿã інформації отримуєш з ïоÿс-
ненü у÷итеëів. Тому важëиво розвивати нави÷ки активноãо сëуханнÿ. Про цес 
сëу хан нÿ не ïро стиé. Він скëа даєтüсÿ ïри наéмні з трüох етаïів, і éоãо можна 
оïисати формуëоþ трüох «Ç»: Çосередитисÿ. Çрозуміти. Çаïам’ÿтати. 

Зосередитися — оз на ÷ає сконцентрувати своþ уваãу, відвоëіктисÿ від 
усüоãо стороннüоãо. Çвісно, ÿк що роз ïо відü у÷и те ëÿ ціка ва, зо се ре ди ти сÿ 
не важ ко. Та щоб ста ти до б рим сëу ха ÷ем, треба  на в÷и ти сÿ зо се ре д жу ва ти сü і 
на то му, що не завжди ціка ве. ßк що за ти ïом сïриé нÿт тÿ ти візуаë, доціëüно 
в цеé ÷ас ро би ти ко роткі за ïи си або маëþвати схеми. 

Зрозуміти — оз на ÷ає ïра виëü но роз ши ф ру ва ти інфор маціþ. Дëÿ цüо ãо 
тре ба не ëи ше сëу ха ти, а é сте жи ти за мімікоþ, же с та ми в÷итеëÿ, ста ран но 
уÿв ëÿ ти те, ïро що він роз ïовідає, ïе реé ма ти сÿ éо ãо ïо ÷ут тÿ ми. 

×изнаєøти,ùо...
У÷итеëі Àëüберта Еéнштеéна вважаëи, що з нüоãо ні÷оãо не 

виéде, оскіëüки своїми заïитаннÿми хëоï÷ик ïостіéно ïорушував 
дисциïëіну в кëасі. Îднак він став одним із наéвеëи÷ніших науков-
ців в історії ëþдства.

Томаса Едісона в шкоëі шмаãаëи батоãом і вважаëи несïовна 
розуму. Йоãо мати (коëишнÿ шкіëüна в÷итеëüка) забраëа сина зі 
шкоëи і в÷иëа сама. Вона розвинуëа у нüоãо такиé ïотÿã до знанü, 
що він став наéвідомішим винахідником усіх ÷асів і народів.

Вінстона Чер÷іëëÿ також вважаëи сëабким у÷нем, він ïоãано роз-
мовëÿв, заїкавсÿ і шеïеëÿвив. Та ïоïри все став видатним ïоëітиком 
і оратором.      
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Іноді не  ро зуміннÿ ви ни кає ÷е рез вжи ван нÿ не знаé о мих сëів, не÷ітке ïо ÿс-
нен нÿ. Íіко ëи не со ром сÿ за ïи та ти: «Що оз на ÷ає це сëо во?» або ïе ре ïи таé 
те, що не зро зумів. 

Запам’ятати — оз на ÷ає збе реã ти інфор маціþ у ïам’ÿті. ßк що ти ïо÷ув 
да ту, ïрізви ще або но мер вïра ви, ïо вто ри їх ïро се бе два, три, ÷о ти ри ра зи 
або за ïи ши. Інак ше вони ви вітрÿтü сÿ з ãо ëо ви вже за 20 се кунд.

Поãраéте в ãру, ÿка додастü енерãії і доïоможе сконцентрувати 
уваãу:

• ïо÷нітü ходити ïо кімнаті, уÿвëÿþ÷и себе тиãрами; 
• імітуéте ходу звірів, зобразітü їхніé ãостриé ïоãëÿд і тонкиé 

сëух; 
• за сиãнаëом у÷итеëÿ уÿвітü, що ви ïоба÷иëи здоби÷; 
• накинüтесÿ на неї (уникаþ÷и зіткненü з іншими у÷нÿми-

«тиãрами») і схоïітü.    

Нàâè÷êèефеêòèâíîãî÷èòàííÿ

Îд на, дві, три... Íі÷о ãо собі ïа ра-
ãраф — аж вісім сторінок! À за в т ра ще 
те ма ти÷ на з історії і дик тант з ук раїнсüкої! 
Про ва ëþсü, то÷ но ïро ва ëþсü. Мені цüо ãо 
ніза що не здо ëа ти... 

Тобі це знаé о ме? Мо же, é ти ко ëисü у 
роз ïа÷і сидів над до вже ëез  ним ïа ра ãра фом 
і не знав, з ÷о ãо ïо ÷а ти? Àбо ãо ди на ми в÷и-
ту вав  сÿ в текст, ïотім на ма ãав сÿ вив ÷и ти 
éо ãо на ïам’ÿтü і на решті ро зу мів, що це 
без надіéно? ßк що так, сïро буé ко ри с ту ва-
ти сÿ все світ нüо  відо мим ме то дом ефек тив-
но ãо ÷и тан нÿ «ПÇ три П». Це ско ро ÷ен нÿ 
від сëів: Пе ре ãëÿнü! Çа ïи таé! Про ÷и таé! 
Пе ре ка жи! По вто ри! 

Îт же, сïо ÷ат ку не ÷и таé, а ïро сто Переглянь ïа ра ãраф:
• за ãо ëо вок і ïідзаãоëовки;
• ïершиé і останніé абзаци;
• іëþстрації і наïиси до них;
• ïідсумки.

Під ÷ас ïе ре ãëÿ ду Запитай:
• ïро÷итаé усі заïитаннÿ, що містÿтüсÿ в ïараãрафі;
• заïитаé себе, що знаєш з цієї теми: ïам’ÿтаєш з розïовіді           

в÷итеëÿ, десü ÷ув, ÷итав, ба÷ив ïо теëевізору;
• ïе ре фра зуé за ãо ëов ки в за ïи тан нÿ.

Мèçàñâîþєìî:

10% тоãо, що ÷итаємо;

20% тоãо, що ÷уємо;

30% тоãо, що ба÷имо;

50% тоãо, що ба÷имо            
і ÷уємо;

70% тоãо, що ãоворимо;

90% тоãо, що ãоворимо       
і робимо.

Ï
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Потім уваж но Прочитай ма теріаë. Під ÷ас ÷итаннÿ:
• шукаé відïовіді на за ïи тан нÿ;
• зверни уваãу на видіëене іншим шрифтом;
• сïовіëüнþé темï ÷итаннÿ на скëадних місцÿх, розберисÿ                      

з тим, що незрозуміëо.

Перекажи ïро÷итане:

Повтори весü ма теріаë:

Переãëÿдаé карт-
ки у довіëüному 
ïорÿдку, аж ïоки 
заïам’ÿтаєш усе.

Перед уроком 
ще раз ïереãëÿнü 

ïараãраф і картки.

Çаïиши 
наéважëивіше на картках.

Íаéбіëüшиé ефект: 
Читаé! Говори! Сëухаé! Пиши!  

Постав собі заïитаннÿ 
і вãоëос даé відïовідü на них. 
Потріéниé ефект: 
Читаé! Говори! Сëухаé!

Ï
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ßêäîïîìîãòèñâîїйïàì’ÿò³

Мнемонічні прийоми — це техніки, ÿкі доïомаãаþтü швидше і краще 
заïам’ÿтовувати. Íиж÷е наведено кіëüка таких ïриéомів.

1.Використовуйсвоюуяву. Ти ëеãше заïам’ÿтаєш інформаціþ, задіÿвши 
обидві ïівкуëі мозку. Íаïрикëад, ÿкщо хо÷еш заïам’ÿтати ÷ас, коëи треба 
ïовернутисÿ додому, уÿви веëи÷езниé ãодинник, що ïоказує цеé ÷ас і кëи÷е 
тебе додому.  

2.Складайôормулизперøихбуквслів.Íа ïри кëад, дëÿ ïри ãо ту ван нÿ 
ри би  ко ри с ту þтüсÿ ïра ви ëом трüох «П»: Підкис ëи ти, Посо ëи ти, По ïер ÷и ти. 
Ефективне сëуханнÿ оïисуþтü формуëоþ трüох «Ç», а ефективне ÷итаннÿ 
називаþтü методом «ПÇ три П».

3.Використовуйбільøяк одинканал сприйняття.Íаïрикëад, ÷итаé 
вãоëос. Можеш заïисати текст на диктофон, а ïотім ïосëухати éоãо ïеред 
сном. Çаïиши інформаціþ в зошит ÷и в комï’þтері. Поки ïисатимеш, мимо-
воëі заïам’ÿтаєш. Можна заïисувати на кëеéких ïаïірцÿх, маëþвати схеми і 
розвішувати їх на видноті, аж ïоки заïам’ÿтаєш.

4.Навчикогось.Íаéкращиé сïосіб заïам’ÿтати — нав÷ити іншу ëþдину. 
ßкщо ïору÷ нікоãо немає, ïов÷и своãо кота, собаку ÷и ïëþшевоãо ведмедика. 

5.Використовуйзнайоміобразитасильніасоціації. Çãадати кіëüкістü 
днів у місÿцÿх доïомаãаþтü кісто÷ки ïаëüців. У вив÷енні іноземних сëів 
наéкраще доïомаãаþтü асоціації. Íаïрикëад, сëо во «ïідëо ãа» анãëіéсüкоþ 
зву ÷итü ÿк «фëо» (floor). Щоб за ïам’ÿта ти це, ïідшу каé ук раїнсüке сëо во 
з ïодібним зву ÷ан нÿм, ïриміром «фëот». Відтак уÿ ви, що у ванніé кімнаті 
на ïідëозі ут во ри ëа сÿ ка ëþ жа, в ÿкіé ïëа ває ціëа фëо тиëіÿ ма ëе сенü ких 
ко раб ëиків (маë. 40, а). Те ж са ме сëо во німецü коþ зву ÷итü ÿк «фу с боден» 
(Fuβboden). Во но ïодібне за зву ÷ан нÿм до сëо ва «фут боë». Ти мо жеш уÿ ви ти, 
ÿк крихітні фут боëісти ãра þтü у фут боë на ïідëозі (маë. 40, б). Êоëи треба 
буде ïриãадати, ÿк анãëіéсüкоþ ÷и німецüкоþ сказати «ïідëоãа», ти мимовоëі 
зãадаєш ці картинки і сëова. Що несïодіванішоþ і кумеднішоþ є асоціаціÿ, 
то краще заïам’ÿтаєш це сëово.

Маë. 40 

а б
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Уì³ííÿïðèйìàòèð³шеííÿ

Êоëи ти був маëенüким, біëüшістü рішенü ïриéмаëи за тебе доросëі. 
Теïер тобі дедаëі ÷астіше доводитüсÿ ïриéмати їх самостіéно. 

Îдні рішеннÿ є простими і не ïотребуþтü розмірковуваннÿ, наïрикëад, 
ÿке морозиво куïити, ÿкиé фіëüм ïодивитисÿ. Інші — зви÷ними (що сüоãодні 
вдÿãнути, в÷ити уроки ÷и éти ãуëÿти). Щоднÿ ми ïриéмаємо десÿтки таких 
рішенü. Тому їх називаþтü ùоденними.

Ðішеннÿ, ÿкі можутü мати серéозні насëідки, називаþтü складними.Деÿкі 
з них, наïрикëад, ÿку сïеціаëізаціþ у нав÷анні обрати, можутü вïëинути на 
твоþ ïодаëüшу доëþ.

Приéмаþ÷и ïрості рішеннÿ, ми зазви÷аé ïокëада ємосÿ на свіé смак, 
÷иþсü ïораду, робимо так, ÿк раніше, ÿк ÷инÿтü інші. Àдже ціна такоãо 
рішеннÿ невисока. 

Дехто звик так розв’ÿзувати всі свої ïробëеми. Îднак у біëüшості 
виïадків краще діÿти не імïуëüсивно, а добре усвідомëþþ÷и насëідки своїх 
в÷инків. У цüому тобі доïоможе «ïравиëо світëофора» (маë. 41).

Рîçâèòîêêðеàòèâíîñò³

Дëÿ баãатüох ëþдеé креативністü (твор÷е мисëеннÿ) ïов’ÿзана ëише 
з мистецтвом — музикоþ, живоïисом, скуëüïтуроþ. Îднак су÷асниé світ 
ïотребує нестандартноãо мисëеннÿ в усіх сферах життÿ.  

Креативність — одна з наéважëивіших інтеëектуаëüних нави÷ок. Це 
здатністü мисëити віëüно, знаходити свіжі ідеї та ориãінаëüні рішеннÿ, швид-
ко ïристосовуватисÿ до змін і нових обставин. 

Декому скëадно мисëити ïоза зви÷ним ïорÿдком ре÷еé. Ç дитинства нас 
нав÷аþтü, що біëüшістü завданü маþтü ëише одне ïравиëüне рішеннÿ. Îднак 
коëи ми ïо÷инаємо ïрацþвати, то ïереконуємосÿ, що уміннÿ ïриéмати 
рішеннÿ на основі анаëізу баãатüох варіантів цінуєтüсÿ дуже високо. 

Зупинись — заспокойся і зосередься. 
Визнач проблему. Не приймай ріøень    
під âплиâом сильних емоöій, а також тоді, 
коли ти дуже ãолодний або âтомлений. 

Подумай — розãлянь якнайбільøе 
âаріантіâ сâоãо âибору і подумай про 
«плþси» та «мінуси» кожноãо з них.  

Вибери — зробиâøи âибір, âізьми на себе 
âідпоâідаль ність за йоãо наслідки.   

Ïîäóìàй

Вèбеðè

Зóïèíèñü

Маë. 41
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Êреативні здібності доïомаãаþтü розãëÿнути ïробëему з різних боків, 
оцінити можëиві варіанти та їх насëідки, знаéти ориãінаëüні ідеї дëÿ 
розв’ÿзаннÿ конфëіктів, виходу з кризових ситуаціé.

Êожна ëþдина здатна розвинути в собі креативниé ïотенціаë, треба ëише 
ïодоëати деÿкі ïереïони: зви÷ку мисëити штамïами, страх ïомиëитисÿ,  
бути розкритикованоþ тощо. 

ßкщо уроки здоров’ÿ ïроводÿтü у формі тренінãів, в у÷нів розвиваþтü 
креативністü. Àдже на тренінãу існуþтü ïравиëа: «Íе критикувати», «Êожна 
думка має ïраво на існуваннÿ», ÿкі сïриÿþтü усуненнþ ïсихоëоãі÷них 
бар’єрів. Тут широко застосовуþтü такі ефективні методики розвитку креа-
тивності, ÿк мозковиé штурм, створеннÿ ïортфоëіо тощо.      

Потренуéте своþ уÿву і креативністü. Îб’єднаéтесü у ïари і 
ïоставте одне одному заïитаннÿ:

• ßкби ти міã воëодіти рі÷÷þ, ÿкої не маєш, що б це буëо?

• ßкби ти міã мати рису суïермена, то ÿку?

• ßкби ти міã зустрітисÿ з будü-ÿкоþ ëþдиноþ за всþ історіþ 
ëþдства, хто б це був?

• ßкби ти міã ïереміститисü у ÷асі, куди б ти ïеремістивсÿ?

• ßкби ти міã ïоїхати на відïо÷инок до іншої країни, куди б 
ти ïоїхав? 

Інтеëект — це здатністü отримувати інформаціþ з навкоëишнüоãо світу 
і ефективно оïрацüовувати її, щоб відïовідним ÷ином реаãувати на те, 
що відбуваєтüсÿ.  
Усі ми в÷имосÿ швидше і краще, коëи ïоєднуємо різні вëастивості 
своãо мозку, в тому ÷исëі é різні стиëі нав÷аннÿ. 
Під ÷ас нав÷аннÿ у шкоëі зна÷ниé обсÿã інформації ти отримуєш з 

ïоÿсненü у÷итеëів. Тому важëиво розвивати нави÷ки 
активноãо сëуханнÿ. 
Дëÿ оïрацþваннÿ обсÿãових текстів ко ри с туé сÿ все-
світ нüо  відо мим ме то дом ефек тив но ãо ÷и тан нÿ «ПÇ 
три П». Щоб швидше і краще заïам’ÿтовувати, вико-
ристовуé мнемоні÷ні ïриéоми.  
Важëиві рішеннÿ краще ïриéмати не сïонтанно, а на 
основі анаëізу баãатüох варіантів.   
Êреативністü — це здатністü віëüно мисëити, знаходи-
ти свіжі ідеї та ориãінаëüні рішеннÿ, ïристосовуватисÿ 
до змін і нових обставин. 
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§17.ÊУËЬТУРАÏÎЧУТТІВ

В³ä÷óòòÿ,еìîö³ї,ïî÷óòòÿ

Відчуття — наéïростіші ïсихі÷ні ÿвища, що 
виникаþтü у резуëüтаті ïодразненнÿ орãанів ÷уттів 
та збудженнÿ відïовідних центрів мозку. Від÷уттÿ 
ïовідомëÿþтü ïро вëастивості навкоëишнüоãо світу 
і внутрішніé стан орãанізму.    

Емоції— швидкоïëинні ïереживаннÿ, ïідсві-
дома ексïрес-оцінка від÷уттів. Цÿ оцінка не завжди 
ïравиëüна і ïотребує ïеревірки. Íаïрикëад, можна 
зëÿкатисÿ тіні на стіні, а ïотім збаãнути, що це 
ëише тінü від жакета. Емоції можутü бути викëи-
кані не ëише реаëüними, а é уÿвними ïодіÿми. 
Тоé, хто ïобував у ДТП, ще довãо ïереживає 
неïриємні емоції, зãадуþ÷и ïро це. 

Почуття — стіéкі емоціéні ставëеннÿ.  
Формуþтüсÿ довше і зазви÷аé не зникаþтü миттє-
во. Можна образитисÿ на друãа, що він не затеëе-
фонував (емоціÿ), аëе не ïерестати ëþбити éоãо 
(ïо÷уттÿ). 

1. Îб’єднаéтесü у 3 ãруïи. Íазвітü ÿкнаéбіëüше:
група1: від÷уттів;
група2: емоціé;
група3: ïо÷уттів.

2. Поміркуéте, ÿкі з цих від÷уттів, емоціé і ïо÷уттів ïереживати 
ïриємно, а ÿкі — неïриємно.

3. Íазвітü від÷уттÿ, емоції і ïо÷уттÿ різної інтенсивності 
(наïрикëад, теïëо—сïекотно; тривоãа—страх—ïаніка; симïа-
тіÿ—ëþбов—ïристрастü).

Уцьомупараграôіти:

• нав÷ишсÿ розрізнÿти від÷уттÿ, емоції і ïо÷уттÿ;
• дізнаєшсÿ ïро взаємозв’ÿзок ïо÷уттів і здоров’ÿ;
• в÷итимешсÿ розïізнавати невербаëüні виÿви емоціé;
• ïотренуєшсÿ ïравиëüно висëовëþвати свої ïо÷уттÿ;
• розвиватимеш уміннÿ ïриéмати рішеннÿ, зважаþ÷и       

на свої ïо÷уттÿ і ïо÷уттÿ інших ëþдеé.

В³ä÷óòòÿ: 

 біëü;
 ãоëод; 
 сïека.

Еìîö³ї: 

 страх;
 радістü; 
 ãнів.

Ïî÷óòòÿ: 

 ëþбов;
	ïоваãа; 
 симïатіÿ.
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Ïî÷óòòÿ ³çäîðîâ’ÿ

Щод нÿ у житті відбу ваєтüсÿ ÷и ма ëо ïодіé, ÿкі не за ëи ша þтü те бе баé ду-
жим і вик ëи ка þтü різні емоції і ïо ÷ут тÿ. Íе без ïе÷ні ïодії за зви ÷аé ïо ро д жу-
þтü не ïриємні емоції — стра х, ãнів, об ра зу. І на вïа ки, добрі но ви ни é ïодії 
викëикаþтü за до во ëен нÿ, вдÿ÷ністü, ціка вістü. 

Íа ïер шиé ïо ãëÿд здаєтüсÿ, що не ïриємні емоції — це ва ди, і їх тре ба 
до ëа ти. Та хіба не ïо ÷ут тÿ стра ху ÷ас від ÷а су ïо ïе ре д жає нас ïро не без ïе ку, 
втри мує від не о ба÷ них кроків або з му шує швид ко діÿти? Від то ãо, що такі 
емоції не ïриємно ïе ре жи ва ти, во ни не втра ÷а þтü цінності. Емоції — не на ÷е 
ïри стріé, ÿкиé ïовідо мëÿє: «Все ãа разд, тобі ні÷о ãо не за ãро жує» або: «Îбе-
реж но! Це не без ïе÷ но!».

Ще Чарëüз Дарвін довів, що страх є реакцієþ орãанізму, ÿка доïомаãає 
виживати в умовах конкуренції. Ті, хто від÷уває страх, виживаþтü, а без-
страшні — вмираþтü. Îднак страх може é зашкодити здоров’þ. Він ïоро-
джує від÷уттÿ безïорадності, незахищеності, ïараëізує інтеëект, воëþ, ïере-
наïружує м’ÿзи або розсëабëþє їх (коëи від страху «ïідкошуþтüсÿ» ноãи). 
Триваëиé страх виснажує ïсихі÷ні резерви орãанізму і сïри÷инÿє небезïе÷-
ниé дëÿ здоров’ÿ стрес.

Тривоãа — це ïеред÷уттÿ страху, стан збудженнÿ, нервозності, ÿкиé 
ïосиëþє стрес, ïозбавëÿє вïевненості, змушує уникати ëþдеé і ситуаціé, що 
ïороджуþтü це ïо÷уттÿ. Гнів знижує здатністü ëоãі÷но мисëити і ïриéмати 
рішеннÿ, розïаëþє конфëікти і руéнує стосунки. Він неãативно ïозна÷аєтüсÿ 
на здоров’ї тоãо, хто éоãо від÷уває, і тих, на коãо сïрÿмованиé. 

Приємні емоції і ïо÷уттÿ — корисні дëÿ здоров’ÿ ëþдини. Життєрадісністü, 
ïоваãа до себе, задовоëеннÿ своїм життÿм, оïтимісти÷ниé ïоãëÿд у маéбутнє 
збіëüшуþтü резерви заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷ÿ, забезïе÷уþтü триваëіше і ïро-
дуктивніше життÿ, біëüшу ïоïуëÿрністü і вïëивовістü, ïідвищуþтü стіéкістü 
у ÷ас виïробуванü, ïосиëþþтü креативністü і ефективністü ïроцесу ïриéнÿт-
тÿ рішенü.

Еìîö³їòà ³íòеëеêò

Усе своє життÿ ми ïеребуваємо ïід вïëивом тоãо, що думаємо і від÷у-
ваємо. Ðаніше ці дві сфери ÷ітко розмежовуваëи. Давні в÷ені вважаëи, що 
думки —  резуëüтат діÿëüності мозку, а емоції і ïо÷уттÿ — серцÿ. 

Íині вже не викëикає сумніву тоé факт, що саме мозок відïовідає і за 
емоціéну, і за інтеëектуаëüну діÿëüністü. Лімбі÷на система мозку відïовідає 
за емоції, а кора ãоëовноãо мозку — за сïриéнÿттÿ, ëоãі÷не é абстрактне 
мисëеннÿ, заïам’ÿтовуваннÿ (див. маë. 39, с. 99).     

Êоëи ëþдина від÷уває сиëüниé страх, ãнів, її здатністü в÷итисü і раціо-
наëüно мисëити знижуєтüсÿ, а дії стаþтü ïереважно інстинктивними, виникає 
реакціÿ «боротисÿ ÷и тікати», ïро ÿку éтиметüсÿ у настуïних ïараãрафах. 

У стані «розсëабëеної ãотовності» та емоціéноãо ïіднесеннÿ мозок виді-
ëÿє ре÷овини, що стимуëþþтü інтеëектуаëüні здібності. Їх ще називаþтü 
«мастиëом дëÿ ïам’ÿті». Від неста÷і цüоãо «мастиëа» виникає хвороба 
Àëüцãеéмера: сïо÷атку забуваþтü те, що стаëосÿ нещодавно, а ïотім і ïодії, 
що відбуваëисÿ раніше.  
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Еìîö³їòàóì³ííÿïðèйìàòèð³шеííÿ

У ïоïереднüому ïараãрафі ти ïриãадав «Правиëо світëофора», ÿке доïо-
маãає ïриéмати рішеннÿ. Îднак дëÿ ïриéнÿттÿ наéвиваженіших рішенü 
недостатнüо ëише ëоãі÷ноãо анаëізу. Àнаëізуþ÷и кожне можëиве рішеннÿ, 
сëід зважати на ïо÷уттÿ, ÿкі це рішеннÿ може викëикати у тебе та інших 
ëþдеé, ÿких це стосуєтüсÿ.  

Уÿ ви, ÿк роз ви ва ти мутü сÿ ïодії і що ти від÷у ва ти меш. ßк що ці ïо ÷ут тÿ 
не ïриємні, треба сïробува ти іншиé варіант. 

Àëе уÿв ëÿ ти вëасні ïо ÷ут тÿ недостатнüо. Постав себе на місце тих, на 
коãо вïëине твоє рішеннÿ. Вміннÿ сïівïе ре жи ва ти до ïо мо же уни ка ти сëів і 
в÷инків, що об ра жа þтü ëþ деé, відда ëÿ þтü їх від те бе.  

Îксана знаéшëа в шкоëі на ïідвіконні мобіëüниé теëефон. Вона 
знає, що треба знаéти вëасника і ïовернути, однак ваãаєтüсÿ, ÷и 
не взÿти теëефон собі. Доïоможи дів÷ині ïриéнÿти ïравиëüне 
рішеннÿ за доïомоãоþ «Правиëа світëофора» (с. 114) і наведеної 
ниж÷е бëок-схеми.  

Неâеðбàëüí³âèÿâèеìîö³й

Лþ ди на мо же ви ÿв ëÿ ти і ро зуміти ïо ÷ут тÿ без сëів — невербаëüно. Êо ëи 
во на радіє, це вид но з бëи с ку в її о÷ах, за до во ëе но ãо ви ра зу об ëи÷ ÷ÿ, усміш-
ки, навітü з радісно ãо ãо ëо су ïо те ëе фо ну.  

Îціни варіант рішеннÿ 
за до ïо мо ãоþ ïо ÷уттів. 
Твої ïо÷уттÿ ïриємні?

Уÿв и, ÿк у ціé си ту ації 
ïо ÷у ва ти мутü сÿ інші 
ëþ ди. Ці ïо ÷ут тÿ ïри-
ємні дëÿ них?

1. По шу каé іншиé ва рі ант.
2. Уÿ ви, ÿк у такому разі 
роз ви ва ти му тü сÿ ïодії.

Це — виважене 
рішеннÿ. Твіé 
вибір ïриé нÿт ниé 
дëÿ те бе і дëÿ 
ото ÷еннÿ.

так

так

ні
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В усіх куто÷ках світу ëþди у ïодібниé сïосіб виÿвëÿþтü свої емоції: 
радості é суму, цікавості é ãніву. Це дає змоãу ïорозумітисÿ тим, хто розмов-
ëÿє різними мовами. Біëüше тоãо, ми здатні розуміти емоції деÿких тварин: 
«з÷итуємо» міміку мавï, виÿви радості, аãресії і страху в собак. Тварини 
також вãадуþтü наші емоції, наïрикëад, з інтонації.

1. Îб’єднаéтесü у ïари і ïоãраéте в ãру «Дзеркаëо емоціé». 
Сïо÷атку один із вас демонструє ïевну емоціþ, а друãиé 
дзеркаëü   но відтворþє її. Відтак мінÿєтесü роëÿми. 

2. Походітü ïо кëасу, зображуþ÷и радістü. Продемонструéте її 
мімікоþ, жестами, ходоþ, виãуками.

Чи ïомітиëи ви, ÿк імітаціÿ емоціé вïëиває на настріé? Êоëи ви усміхає-
тесü і зображуєте радістü, він мимовоëі ïоëіïшуєтüсÿ. Ðадимо користуватисÿ 
цим нескëадним ïриéомом. Àдже доведено, що імітаціÿ емоціé змінþє навітü 
фізіоëоãі÷ні ïоказники, зокрема ÷астоту ïуëüсу і кров’ÿниé тиск.

Êóëüòóðàâèÿâóïî÷óòò³â

Стри маністü у ïо÷уттÿх до не дав на вва жа ëа сÿ ÷и не ãо ëо вноþ оз на коþ 
ви хо ва ності. Íе ïри стоé но бу ëо на ëþ дÿх виÿвëÿти свіé страх, ãнів, сум і 
навітü радістü. Те ïер ëікарі з’ÿсу ва ëи, що хо ëодні, стри мані ëþ ди ÷астіше 
хворіþтü і ма þтü біëüше ïси хо ëоãі÷них ïро бëем. То му во ни ра дÿ тü відкрито 
виÿвëÿти свої ïо ÷ут тÿ (маë. 42). 

À ÿк бу ти з ви хо ваністþ? Хіба це ÷ем но — кри ÷а ти на то ãо, хто те бе роз-
сер див? Àдже в такиé сïосіб не вëад на ти су ïе ре÷ ку. То му ëþ ди зма ëе÷ ку 
ïо винні в÷и ти сÿ виÿвëÿ ти свої ïо ÷ут тÿ так, щоб ніко ãо не об ра жа ти. 

— Íе ïëа÷. Ви хо-
ва на дів ÷ин  ка не 
ïо вин на ïо ка зу ва ти, 
що дієтüсÿ у неї в 
душі.

Маë. 42

— Íе тримаé 
усе в собі. 
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Пе ре дусім сëід на в÷и ти сÿ вис ëов ëþ ва ти свої ïо ÷ут тÿ, ïо ки вони ще не 
на бра ëи си ëи. Ти мо жеш за ïи та ти: ÷о му? Уÿ ви, що у твіé ÷е ре вик ïо тра ïив 
камін÷ик. Сïер шу ти éо ãо маéже не від÷у ваєш і, не звер та þ ÷и ува ãи, éдеш 
даëі. Потім він ïо ÷и нає му ëÿ ти, а відтак біëü ïо си ëþєтüсÿ, стає не стерï ним. 
Ти ски даєш ÷е ре ви к і ви т ру шуєш камін÷и к. Îднак, мо же, ти терïів за над то 
дов ãо і то му ïо ра нив но ãу?

Так і з ïо÷уттÿми. Êоëи вони ще не набраëи сиëи, ти сïокіéно можеш 
ïоÿснити їх і ïоïросити ëþдеé зважати на них. À ÿкщо довãо терïів, то, 
можëиво, не втримаєшсÿ і ïосваришсÿ з тим, хто ненавмисно образив тебе. 

Íаéкращиé сïосіб ïовідомити ïро свої ïо÷уттÿ — використати «ß-ïовідом-
ëен нÿ». Це ре ÷ен нÿ, ÿке міститü сëо ва «ÿ», «мені», «ме не» і ïовідомëÿє ïро 
твоþ ïро бëе му і твої ïо ÷ут тÿ.

Íа ïри кëад, ви з друãом домовиëисÿ зустрітисü о ï’ÿтіé, а він заïізнивсÿ 
на тридцÿтü хвиëин. ßкщо ти ïо÷неш éоãо звинува÷увати: «ТÈ не вмієш 
дотримувати сëова. ТÈ ïоãаниé друã. ТÈ думаєш тіëüки ïро себе», то викëи-
÷еш у нüоãо бажаннÿ захищатисü і наïадати у відïовідü. Він, наïрикëад, 
може сказати: «Сам такиé», і ви ïосваритесü. 

Та ÷и варто сваритисÿ? Є кращиé сïосіб висëовити свої ïо÷уттÿ, не зіïсу-
вавши стосунків. ßкщо ти скажеш: «МЕÍІ буëо дуже ïрикро. ß думав, що 
ти забув ïро нашу зустрі÷», твіé друã ïостараєтüсÿ заïевнити, що це виéшëо 
виïадково, і він не хотів тебе образити. Îтже, треба домовитисü, ÿк діÿти у 
маéбутнüому, щоб такоãо біëüше не траïëÿëосÿ. Íаïрикëад, теëефонувати 
на мобіëüниé, ÿкщо заïізнþєшсÿ.

Приãадаéте ïодібну ситуаціþ зі своãо життÿ і розіãраéте варіант 
з використаннÿм «ß-ïовідомëеннÿ».  

Ïðîñò³ïîðàäèäëÿñàìîêîíòðîëþ

À ÿк діÿти, коëи бурхëиві емоції, наïрикëад ãнів, захоïиëи тебе зне-
нацüка? Скажімо, хтосü ïроéшов ïеред тобоþ без ÷ерãи, моëодшиé братик 
узÿв без дозвоëу твоþ рі÷ і зëамав її, друã заãубив твіé уëþбëениé диск 
тощо. У таких виïадках доïоможутü ïриборкати ãнів і заïобіãти взаємним 
образам ïевні нави÷ки самоконтроëþ.

Установипопереджувальнусигналізацію

• Уÿви, що у тебе в ãоëові світëофор. 
• Йоãо ÷ервоне світëо вмикатиметüсÿ, коëи треба 

зуïинитисü і ïодумати.
• Íе забуваé ïеревірÿти свіé світëофор у ситуаціÿх, 

що викëикаþтü у тебе зëістü.

Полічидодесяти(абодалі)

• По÷инаé ãëибоко дихати і ïовіëüно ëі÷ити ïро себе. 
• Íе ïровокуé сïіврозмовника, ïоказуþ÷и, що ëі÷иш.
• Продовжуé сëухати оïонента. 
• Дивисü éому в о÷і.
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Практикуйсамопереконання

Іноді, щоб засïокоїтисÿ, достатнüо сказати собі:
«Це не вïëиває на мене».
«ß можу це вëаднати».
«Мені ïриємно, що ÿ тримаþ себе в руках».

Зміниточкузору,погляньна ситуаціюочимастороннього спостерігача.
Подумай: 

• Чи варто ãніватисÿ ÷ерез це?
• Чи сïравді цÿ ëþдина хо÷е тобі зашкодити? 
• Чи є іншиé сïосіб отримати те, що хо÷еш?

По ÷ерзі ïродовжітü фразу: «Мене охоïëþє ãнів (роздратуван-
нÿ), коëи...» і назвітü сïосіб, ÿкиé доïомаãає засïокоїтисü у такіé 
ситуації.

Çа доïомоãоþ ïантоміми обмінÿéтесÿ симвоëі÷ними ïодарунками 
(наïрикëад, ïодаруéте друзÿм усмішку або комïëімент). 

Усі від÷уттÿ, емоції та ïо ÷ут тÿ є важ ëивими. Вони доïомаãаþтü 
сïриéмати та оцінþвати інформаціþ з навкоëишнüоãо світу і кра ще 
ïри сто со ву ва тисÿ до нüоãо. 
Îднак триваëиé сиëüниé страх, тривоãа і ãнів шкодÿтü здоров’þ, а 
ïозитивні емоції збіëüшуþтü резерви заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷ÿ.

Емоціéниé стан вïëиває на інтеëектуаëüні здібності 
ëþдини та її здатністü ïриéмати виважені рішеннÿ.
Стри маністü у ïо÷уттÿх до не дав на вва жа ëи ÷и не 
ãо ëо вноþ оз на коþ ви хо ва ності. Те ïер ëікарі з’ÿсу-
ва ëи, що хо ëодні, стри мані ëþ ди ÷астіше хворіþтü 
і ма þтü біëüше ïси хо ëоãі÷них ïро бëем. То му во ни 
ра дÿ тü відкрито виÿвëÿти свої ïо ÷ут тÿ, аëе у такиé 
сïосіб, щоб нікому не зашкоди ти.
Уміннÿ доëати ãнів доïомаãає ïриéнÿти виважені 
рішеннÿ, заïобіãати розïаëþваннþ конфëіктів і 
стресам. 
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§18.ÏСИХÎËÎГІЧНАРІВНÎВАГАІЗДÎРÎВ’ß

Щîòàêеïñèхîëîã³÷íàð³âíîâàãà

Ти вже знаєш, що всі наші ïо ÷ут тÿ є важ ëивими. Та це не оз на ÷ає, що 
нам од на ко во, ÿкі з них ми ïе ре жи ваємо. Êожному хо ÷етü сÿ ÿкнаéдовше 
ïе ре бу ва ти у хорошому на ст рої. По ÷у ва ти сÿ за до во ëе ним і щас ëи вим кра ще, 
ніж ïриãні÷е ним і не щас ним. 

Душевноãо комфорту можна досÿãти ëише в ãармонії емоціéної, інтеëек-
туаëüної і духовної сфер. Такиé стан називаþтü ïсихоëоãі÷ноþ рівноваãоþ 
або ïсихоëоãі÷ним бëаãоïоëу÷÷ÿм. 

Психоëоãі÷на рівноваãа — ïо каз ник ïсихі÷но ãо здо ров’ÿ ëþ ди ни. Від неї 
за ëе жатü ÿкістü твоãо життÿ, усïіхи в на в÷анні, сто сун ки з батü ка ми та дру-
зÿ ми і, звіс но, тво є фізи÷ не здо ров’ÿ.

Про÷итаéте діаëоã на маë. 43. Поміркуéте:

• Хто з дів÷ат ïеребуває у стані ïсихоëоãі÷ної рівноваãи?

• Чи є матеріаëüниé добробут заïорукоþ душевноãо комфорту? 

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, що таке ïсихоëоãі÷на рівноваãа;
• ïрибëизно оціниш рівенü своєї ïсихоëоãі÷ної рівноваãи;
• ïриãадаєш ïравиëа, що сïриÿþтü ïсихі÷ному бëаãоïоëу÷-

÷þ;
• в÷итимешсÿ розбудовувати ïозитивну самооцінку і адекват-

но реаãувати на критику.

ßкосü між дво ма ïо дру ãа ми відбу ëа сÿ відвер-
та роз мо ва.

— Ти щас ëи ва, Маріéко. Те бе всі ëþб ëÿтü, 
і ти, здаєтüсÿ, ëþ биш усіх. У те бе завжди все 
ви хо дитü, ти та ка ве се ëа. 

— Чо ãо ти, Îк сан ко? У те бе теж усе до б ре: 
наé кра щиé ве ëо си ïед, наé су ÷аснішиé комï’þтер, 
щоëіта їздиш відïо÷ивати за кор дон. Ми всі хоті-
ëи б ма ти те, що маєш ти.

— Та все ж ÿ ÷а с то ïо ÷у ва þ сÿ не щас ëи воþ...   

Маë. 43
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Лþ ди з ïо ру ше ноþ ïси хо ëоãі÷ноþ рівно ва ãоþ ïоз бав ëені ду шев но ãо сïо-
коþ. Во ни ÷а с то ïо ÷у ва þтü сÿ ïриãні÷е ни ми, не здатні на со ëо д жу ва тисÿ жит-
тÿм, ма ти рівно ïравні сто сун ки з ото÷еннÿм. Че рез невміннÿ сïіëку ва тисü 
і доëати труд но щі їхнє жит тÿ с ïов не не стресами, фізи÷ ни ми і ïсихі÷ни ми 
страж дан нÿ ми.

Пси хоëо ãі÷  но врівно ва же ні ïідëітки до б ро зи÷ ëи ві, вïев не ні у собі, на ïо-
ëеã ëи ві у до  сÿã  ненні ме ти, не за цик ëþ þтü сÿ на ïро бëе мах і не ãа раз дах. Їх 
на зи ва þтü оï  ти міста ми. Во ни зазви÷аé ду же ïо ïу ëÿрні се ред од ноëітків, 
не ïо ãа но в÷атü сÿ, ма þтü теïëі сто сун ки з батü ка ми. Їм ïо-до б ро му за зд рÿтü, 
їх насëіду þтü. Ти мо жеш за ïи та ти, у ÷о му їхніé секрет. Та ким тре ба на ро-
ди ти сÿ? Íе обов’ÿз ко во, хо÷а до б ра сïад ковістü і ÷у до ва ро ди на відіãра þтü 
важ ëи ву роëü. Та маéже ко жен мо же ста ти та ким. Твоє ба жан нÿ — осü ïер-
шиé крок на шëÿ ху до усïіху. Друãиé крок — об’єктивна оцінка рівнÿ твоãо 
ïсихі÷ноãо бëаãоïоëу÷÷ÿ і визна÷еннÿ наïрÿму, в ÿкому треба ïрацþвати 
над собоþ. 

Îçíàêèïñèхîëîã³÷íîїð³âíîâàãè

Виокремëþþтü такі ознаки ïсихоëоãі÷ної рівноваãи: ïо зи тив не ставëен-
нÿ до се бе; до б ро зи÷ ëи ве став ëен нÿ до інших ëþ деé; уïевненістü у вëасних 
сиëах; уміннÿ ро зуміти і за до воëü нÿ ти вëасні ïо тре би, ïереживати невда÷і; 
керувати стресами.

Çа до ïо мо ãоþ за ïро ïо но ва но ãо те с ту маєш змоãу ïрибëизно 
оцінити рівенü своãо ïсихоëоãі÷ноãо бëаãоïоëу÷÷ÿ за цими 
ïоказниками. Дëÿ цüоãо даé відверті відïовіді на такі за ïи-
тан нÿ:

1.Ставленнядосамогосебе. Вва жаєш се бе до б рим, ãідним ïо ва ãи (а) 
÷и ãа даєш, що зна÷ но кра щиé (б) або ãіршиé (в) за інших?

(а) Це свід÷итü на твоþ ко ристü. Пси хо ëоãі÷но врівно ва же на ëþ ди-
на ïо ва жає і ëþ битü се бе. 

(б) Мож ëи во, у те бе за ви ще на са мо оцінка. Пам’ÿтаé, що кож на 
ëþ ди на особ ëи ва, ãідна ëþ бові та ïо ва ãи, ÿк і ти.

(в) Шко да, що ти не до оцінþєш се бе. Ша нуé своþ індивіду аëüністü, 
вва жаé се бе особ ëи вим і не ïе ре жи ва é,  що хтосü, ÿк тобі здаєтüсÿ, 
ïри ваб ëивішиé ÷и кмітëивішиé за те бе.

2.Ставленнядоінøихлюдей. Ти сим ïа ти зуєш ïе ре важ ніé біëüшості  
знаé о мих і сам ïо до баєшсÿ ëþ дÿм (а) ÷и ïо до баєшсÿ ëи ше не ба ãа тü ом і 
рідко хто до вïо до би тобі (б)?

(а) Пси хо ëоãі÷но врівно ва жені ëþ ди до б ре став ëÿтü сÿ до се бе та 
інших ëþ деé і ïе ре ко нані, що ті відïовідатимутü їм взаємністþ.   

(б) Ду же важ ëи во дбати ïро добрі стосунки з ото÷еннÿм. Íе до б ро-
зи÷ ëи вістü до інших ÷а с то сïри÷ине на тим, що ëþ ди на не ëþ битü і 
не ïо ва жає се бе. Тобі сëід кри ти÷ но ïе ре ãëÿ ну ти своþ са мо оцінку, 
ïраã ну ти біëüше сïіëку ва ти сü і ïоëіïшувати сто сун ки. 
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3.Відчуття господаря свогожиття.Ти вва жаєш, що твої життєві 
ус ïіхи і бëа ãо ïо ëу÷ ÷ÿ за ëе жатü ïе ре важ но від те бе, твоїх та ëантів і зу    -
сиëü (а), ÷и віриш у до ëþ, вирішаëü ну роëü об ста ви н і то му воëієш «ïëи-
в ти за те÷ієþ», не на ма ãа þ ÷исü зміни ти си ту аціþ на кра ще (б)? 

(а) Це свід÷итü ïро твоþ ак тивністü, уïев неністü і не за ëежністü. Ти 
три маєш у ру ках кер мо своєї доëі.    

(б) Тобі тре ба бу ти ак тив нішим. Пси хо ëоãі÷но врівно ва же на ëþ ди-
на — до стат нüо не за ëеж на. Во на са ма ïëа нує своє жит тÿ і не бо їтü сÿ 
труд нощів.  

4. Уміння задовольняти власні потреби. Êо ëи ви ни ка þтü ÿкісü 
ба жан нÿ é ïо тре би, ти ïраã неш зро зуміти і за до воëü ни ти їх (а) ÷и ïо сту-
ïаєшсÿ, на ма ãа þ ÷исü до ãо ди ти іншим ëþ дÿм (б)?

(а) Пра виëü но, аëе ïам’ÿтаé, що інші та кож ма þтü інте ре си і ïотре-
би. То му, відсто þ þ ÷и свої ïра ва, на ма ãаé сÿ не ути с ка ти ïрава інших. 

(б) Тоé, хто ïраã не ïси хо ëоãі÷ної рівно ва ãи, має на в÷и ти сÿ ро зуміти 
і ïо змозі за до воëü нÿ ти вëасні ïо тре би. Відмо ва від цüо ãо ро битü 
ëþ ди ну не щас ноþ навітü за умо ви ма теріаëü но ãо до ста тку і ви со ко ãо 
ста но ви ща в сусïіëüстві. 

5.Умінняпереживатиневдачі.Ти ïо-фіëо софсü ки ста виш сÿ до не вда÷ 
і роз ÷а ру ванü (а) ÷и во ни на дов ãо «ви би ва þтü те бе з коëії» і зму шу þтü 
ïе ре жи ва ти і страж да ти (б)? 

(а) Це свід÷итü ïро твіé ви со киé рівенü емоціéно ãо бëа ãо ïо ëу÷ ÷ÿ. 
Лþ дÿм вëа с тиво роз ÷а рову ватисÿ з ïри во ду нездіéснен их ба жанü. 
Àëе ти ро зумієш, що не мож ëи во завжди от ри му ва ти все, ÷о ãо ïраã-
неш. Çре ш тоþ, роз ÷а ру ван нÿ, ÿк усе тим ÷а со ве, швид ко ми нає. 

(б) Іноді буваþтü сиëü ні роз ÷а ру ван нÿ. Îд нак ïси хо ëоãі÷но врівно-
ва жені ëþ ди жи вутü на си ÷е ним жит тÿм. Во ни на ма ãа þтü сÿ ак тив но 
діÿти, а не ïа сив но страж да ти ÷и «то ïи ти ãо ре» в аë ко ãо ëі або нар-
ко ти ках.  

Çа ра хо вуé собі 1 баë що ра зу, ко ëи о би раєш відïовідü (а). 
ßк що за ÿко þсü оз на коþ обе реш відïовідü (б) ÷и (в), не  ду маé, 
що це свід÷итü ïро ïсихі÷ні неãаразди. Уваж но ïро ÷и таé ïо ÿс-
нен нÿ — зна ти меш, в ÿко му на ïрÿм і сëід ïра цþ ва ти над со боþ. 

Çа ãаëü на кіëüкістü баëів — це ïри бëиз на оцінка рівнÿ твоєї ïсихоëоãі÷-
ної рівно ва ãи за ï’ÿти баëü ноþ шка ëоþ. ßкщо ïраãнеш ïідвищити цеé рівенü, 
розбудовуé самооцінку, в÷исü керувати стресами (§§ 19—21) і конструктивно 
розв’ÿзувати конфëікти (§ 22). 

Тâîÿñàìîîö³íêà

Твоє став ëен нÿ до са мо ãо се бе на зи ва þтü самооцінкою. Самооцінка фор-
муєтüсÿ ïід вïëивом твоãо досвіду (усïіхів і невда÷) і заëежитü від тоãо, 
ÿк тебе оцінþþтü інші ëþди. Ðозрізнÿþтü самооцінку завищену, занижену і 
адекватну. 
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Çдоровоþ вважаþтü адекватну ïози-
тивну самооцінку: ëþдина реаëüно оцінþє 
себе і ïри цüому вважає себе унікаëüноþ, 
не ïовторноþ, вартоþ ëþбові, ïоваãи і всüо-
ãо наéкращоãо в житті.  

Íа відміну від за ви ще ної са мо оцінки, 
ÿка не ÷а с то буває у ïідëітків, за ни же на, 
на вïа ки, не рід кістü. Її сïри  ÷и нÿ þтü ре÷і, 
ÿки ми у до рос ëо му житті не ду же ïе реé ма-
þтü сÿ. Це ха рак терні ëи ше дëÿ ïідëітко во-
ãо віку ïро бëе ми із зовнішністþ та боëісне 
сïриé нÿт тÿ кри ти ки з бо ку до рос ëих і 
од но ëіт ків.

Îт же, ïо÷ ні мо із зовнішності. Уïев не-
ністü у своїé ïри ваб ëи вості ду же важ ëи ва, 
і треба не так уже é ба ãа то зу сиëü, щоб 
ïовіри ти у це са  мо  му і ïе ре ко на ти інших.

«ß то в ста... ß ни зенü киé... ß дов ãо те ëе-
сиé... У ме не стра шен но ïрÿ ме (хвиëÿсте) 
во ëо ссÿ... Çно ву ïрищ... Мої но ãи за над то 
ко роткі... Íе на ви д жу свіé кир ïа тиé ніс... 
Чо му ÿ не мо жу бу ти нор маëü ним? Що зі 
мноþ не так?» — ти вже десü та ке ÷ув? 

À мо же, сам ще вранці з ос т ра хом ïри ди вëÿв сÿ до сво ãо відо б ра жен нÿ у 
дзер каëі? Çміни у твоєму ор ãанізмі відбу ва þтü сÿ так швид ко, що ти не всти-
ãаєш звик ну ти до них. І що ра зу роз ÷а ро вуєшсÿ: зно ву не те, на що сïодівав-
сÿ. ßк же цüо му за ра ди ти?  

Íасамïеред ïам’ÿтаé: ти не один такиé. Усі, ÷а с то навітü наé ïо ïу ëÿрніші 
ïідëітки, страж да þтü ÷е рез своþ зовнішністü. Êо жен знаé де в ніé ÿкусü 
ваду. Це те бе втіши ëо? ßк що ні — бе ри сÿ до ро бо ти.

Візüми ар куш ïа ïе ру і роздіëи éо ãо навïіë. Дëÿ ïо ÷ат ку сïро-
буé ро зіб ра ти сÿ, що те бе не вëа ш то вує. Мож ëи во, розмір взут тÿ, 
ÿкиé не мо жеш зміни ти. À мо же, це ëи ше сëабкі м’ÿзи, ÿкі не важ-
ко é «ïідка ÷а ти». У ëівіé ÷а с ти ні аркуша за ïи ши те, що зміни ти 
не можна, а в ïравіé — те, що тобі ïід си ëу змінити. 

Усвідом: те, ÷оãо не можна змі ни ти, — це оз на ка твоєї ін ди ві ду  аëü ності, 
ÿка вирізнÿє те бе з-ïоміж інших, ро битü особ ëи вим і не ïо втор ним. Та кож 
ïам’ÿтаé: ти унікаëü ниé ïередусім своїм ха рак те ром, став ëен нÿм до ëþ деé, 
ро зу мом, а не ëи ше зовнішнім ви ãëÿ дом. 

ßк що не мо жеш ÷о ãосü зміни ти у своєму тіëі, ïо ду маé, ÿк ви ã раш но 
«обіãра ти» це одÿ ãом, за÷іскоþ, ко с ме ти коþ. Íині ко жен мо же вдÿ ãатисü 
у те, що éо му ëи ÷итü, ство рþ ва ти вëас ниé об раз, ïідкрес ëþ ва ти своþ 
індивіду аëüністü. 

Відома росіéсüка сïіва÷ка Êрі с ті на Îр ба каé те в ïідëітко во му віці зі ãра-
ëа у фіëüмі «Îïудаëо» дів÷ин ку, ÿка не на ви дитü се бе за своþ зов нішністü. 
Доросëа Êрі с ті на за ïо ÷ат ку ва ëа особ ëи виé стиëü, ÿкиé насëіду þтü ти сÿ÷і 
дів÷ат. Íавітü мо деëüєри нерідко ãри му þтü ма не кен ницü «ïід Îр ба каé те» 
(маë. 44).

Ï³äë³òêè³ççàíèжеíîþ
ñàìîîö³íêîþ: 

 ëеãко ïіддаþтüсÿ 
вïëиву одноëітків;

 надто ïереживаþтü 
з ïриводу тоãо, що 
ïро них ïодума-
þтü; 

 ïоводÿтüсÿ зухваëо, 
щоб замаскувати 
невïевненістü;

 руéнуþтü себе, 
набуваþ÷и шкідëи-
вих зви÷ок;

 заздрÿтü і не вмі-
þтü радіти усïіхам 
друзів.
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Усвідо мив ши своþ індивіду аëüністü, ти зро биш ïер шиé крок до ïідви-
щен нÿ са мо оцінки. À даëі? Все ду же ïро сто. Ви со ку са мо оцінку, ïо ва ãу 
(навітü до са мо ãо се бе) тре ба за сëу жи ти: 

• Îб ãо во ри ïро бëе ми, ÿкі ти за ïи сав у ïравіé ÷а с тині ар ку ша, з 
батü ка ми ÷и ëіка рем. Уïев ни сü, що сïравді їх маєш, і от ри маé 
де ÿкі ре ко мен дації. 

• Ви ïро буé се бе у сïорті, ми с тецтві, му зиці. Ðоз ви ваé свої здібнос-
ті. Íа ма ãаé сÿ до сÿã ти усïіху в то му, що ро биш. Íе доз во ëÿé собі 
«ïро ва ëи ти сÿ» ÷е рез ëінощі. Сïриéмаé усïіх ÿк на ëеж ну ви на ãо-
ро ду за своþ ïра цþ. Лþ ди на, ÿка не ëþ битü се бе, схиëü на ïри мен-
шу ва ти свої до сÿã нен нÿ, вва жа ти їх ви ïад ко ви ми. 

• Деÿкі наші сëова і в÷инки ïідвищуþтü самоïоваãу, а деÿкі — 
навïаки, знижуþтü її. Íаïрикëад, виконуþ÷и те, що ïообіцÿв 
самому собі, ти від÷уваєш, що воëодієш ситуацієþ. Це ïідвищує 
самоïоваãу. À ÿк ïорушуєш своє сëово — від÷уваєш роз÷аруван-
нÿ, і самоïоваãа знижуєтüсÿ. 

• Підвищуþтü самооцінку і сïрави на бëаãо інших. Саме так, не 
дивуéсÿ. Êоëи робиш щосü дëÿ інших, а не дëÿ себе, отримуєш 
несïодіваниé бонус — ÷удовиé настріé і задовоëеннÿ собоþ. 

Íазвітü ïрикëади маëенüких добрих сïрав, ÿкі можутü ïідвищи-
ти самоïоваãу (застеëити ëіжко сестри, винести сміттÿ, заïисати 
диск дëÿ друãа, ïосïіëкуватисÿ з самотнüоþ бабусеþ, ïостуïити-
сÿ місцем в автобусі...).

Маë. 44  
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ßêñòàâèòèñÿäîêðèòèêè

Êри ти ка з бо ку інших ëþ деé — ïо ши ре на ïри ÷и на ïорушеннÿ ïсихоëо-
ãі÷ної рівноваãи і заниженої самооцінки.

Про÷итаéте давнþ ïрит÷у «Вісëþк». Îбãоворітü:
• Чи траïëÿëисÿ ïодібні ситуації у вашому житті?
• ßк ви тоді в÷иниëи?
• Чи ïравиëüниé висновок зробив цеé ÷оëовік?

В³ñëþê
Східнапритча

ßкосü батüко з сином мандруваëи. Батüко сидів на вісëþку, а син 
вів вісëþка за вузде÷ку. Ðаïтом вони ïо÷уëи, ÿк один ïерехожиé 
каже іншому:

— Поãëÿнü на цüоãо бідоëашноãо хëоï÷ика. Йоãо маëенüкі ніжки 
ëедü встиãаþтü за вісëþком. À жорстокиé батüко не знає жаëþ.

Чоëовік узÿв ці сëова бëизüко до серцÿ. Він зëіз з вісëþка і зве-
ëів сину їхати верхи. Íе минуëо é кіëüкох хвиëин, ÿк вони зустріëи 
інших ïерехожих, ÿкі ïо÷аëи ïоказувати на них ïаëüцÿми і хитати 
ãоëовами:

— ßка ãанüба! Маëиé їде верхи, ÿк суëтан, а éоãо бідоëашниé 
батüко біжитü сëідом.

Хëоï÷ик страшенно зніÿковів і ïоïросив батüка сісти ïозаду 
нüоãо.

— Лþди добрі, ïодивітüсÿ на це, — заãоëосиëа жінка ïід 
÷адроþ. — ßк вони му÷атü нещасну тварину! У неї вже хребет ïро-
вис, а стариé і маëиé нероби сидÿтü на нüому, ÿк на канаïі.

Батüко з сином мов÷ки зëізëи з вісëþка і, ïонуривши ãоëо-
ви, ïобреëи даëі. Çа роãом вони 
зустріëи інших ïерехожих, ÿкі 
ïо÷аëи насміхатисÿ з них:

— Чоãо це ваш вісëþк ні÷оãо 
не робитü, не ïриноситü жодної 
користі, навітü не везе коãосü із 
вас на собі?

Батüко зітхнув, ïриãостив 
вісëþка соëомоþ і сказав синові:

— Хо÷ би що ми робиëи, хëоï-
÷е, неодмінно знаéдетüсÿ тоé, хто 
з нами не ïоãодитüсÿ. Гадаþ, ми 
самі маємо вирішувати, ÿк нам 
мандрувати.  
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Êритика бу ває сïра вед ëи воþ і не сïра вед ëи воþ, ви сëов ëе ноþ у так товніé 
÷и у ïри низ ëивіé формі. 

Íавітü сïра вед ëи ве за ува жен нÿ мо же вщент зруéнувати самоïоваãу. 
Де хто так ïе ре жи ває свої не вда÷і, що оïу с кає ру ки, не може ні ïро що ду ма-
ти, ні÷оãо ро би ти. Íаé ÷астіше це траï ëÿєтüсÿ з ти ми, хто в усü о му ïраã не 
до с ко на ëості, став итü сÿ до се бе над то ви моã ëи во, не виз нає за со боþ (і за 
інши ми) ïра ва на ïо миë ку. ßк що це твоÿ си ту аціÿ, зãа даé, що ти ëи ше ëþ ди-
на, що ко жен — не до ско на ëиé.   

Íе сïра вед ëи ва кри ти ка, зне важ ëиві реïëіки з ïри во ду твоїх осо би с тих 
ÿко с теé, ре зуëü татів ïраці ÷и інших важ ëи вих дëÿ те бе ре ÷еé здатні суттєво 
вïëи ну ти на са мо оцінку. Та ÷и варто так ãостро реаãувати? Àдже наéбіëüше 
критикуþтü ті, хто сам від÷у ває своþ не ïо вноцінністü і на ма ãаєтüсÿ са мо -
ствер ди ти сÿ, ïри ни жу þ ÷и інших.

Інша рі÷, ко ëи те бе не сïра вед ëи во ÷и в об раз ëи віé формі кри ти ку þтü 
бëизüкі тобі ëþ ди. Що ж ро би ти? По ÿс ни, що їхні сëо ва ранÿтü тебе. По ïро-
си їх ïостави ти се бе на твоє місце. Íавітü ÿк що тобі не вдастü сÿ ïе ре ко на ти 
їх, то хо÷а б сïро буєш це зро би ти.

У 5—6-му кëасах ти вив÷ав ознаки різних стиëів ïоведінки: 
ïасивної, аãресивної і вïевненої. Приãадаé ситуаціþ зі своãо 
життÿ, коëи тебе несïраведëиво критикуваëи:

• Îïиши цþ ситуаціþ. 
• ßк ти тоді ïоводивсÿ: ïасивно, аãресивно ÷и уïевнено? 
• ßк би ти ïовівсÿ, оïинившисü у такіé ситуації ще раз?      

ßк що ëþ ди на ïо ва жає се бе і до б ре ста витü сÿ до інших, уïев не на у 
вëас них си ëах і не боїтüсÿ труд нощів, ро зуміє і за до воëü нÿє свої ïо тре-

би у та киé сïосіб, щоб ніко му не за шко ди ти, вміє 
ïе ре жи ва ти не вда÷і é ро би ти ви снов ки з ïо ми ëок, 
во на ïо÷уваєтüсÿ ïсихоëоãі÷но бëа ãо ïо ëу÷ ноþ.
Çдорова самооцінка — основа ïсихоëоãі÷ноãо бëаãо-
ïоëу÷÷ÿ. 
Дëÿ розбудови здорової самооцінки треба усвідомити 
своþ унікаëüністü, розвивати здібності é адекватно 
ставитисÿ до критики.     
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§19.СТРЕСІÏСИХÎËÎГІЧНАРІВНÎВАГА

Ïîíÿòòÿñòðеñó

Íа в÷ан нÿ, за нÿт тÿ сïор том, у÷астü у зма ãан нÿх, оëімïіадах, кон кур сах, 
кон цер тах, сïіëку ван нÿ з дру зÿ ми, знаé о ми ми і не знаé о ми ми ëþдü ми, ïо до-
рожі, ïри ãо ди — скëа дові ціка во ãо, на си ÷е но ãо ïодіÿми жит тÿ. Та іноді во ни 
ïорушуþтü ïсихоëоãі÷ну рівноваãу. 

Пе ре хви ëþ вав сÿ ïе ред ви с ту ïом, ïо сва рив сÿ з батü ка ми ÷и дру ãом, за ãу-
бив сÿ ïід ÷ас ек с курсії у не знаé о мо му місті, ïо тра ïив у зо ну стихіéно ãо 
ëи ха... Ці на ïер шиé ïо ãëÿд різні ïодії мо жутü сïри ÷и ни ти стрес.

Стрес— це стан ïсихі÷но ãо і фізи÷ но ãо на ïру жен нÿ, що ви ни кає ÿк 
ре акціÿ ор ãанізму на зміну внутрішнüо ãо ÷и зовнішнüо ãо се ре до ви ща. 

Чинники, ÿкі сïри÷инÿþтü стрес, називаþтü стресорами. Íаведітü 
ïрикëади стресорів (несïодіваниé викëик до дошки, виãраш у 
ëотереþ, ïоãана оцінка, хвороба, сварка з друãом...).

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, що таке стрес і ÿкі буваþтü види стресу;
• нав÷ишсÿ розïізнавати ознаки стресу;
• зрозумієш, ÿк виникає ефект самоïідтримки стресу і ÿк він 

вïëиває на здоров’ÿ;
• ïроанаëізуєш, ÿкі ïрофесії маþтü високиé рівенü емоціéноãо 

виãораннÿ.

×изнаєøти,ùо...
У ïе ре кëаді з анãëіéсüкої «stress» оз на ÷ає «на ïру жен нÿ». Ча с то 

стре сом на зи ва þтü ïси хо ëоãі÷ниé стан, що ви ни кає ëише внасëідок 
ïо трÿсінü, над зви ÷аé них си ту аціé, конфëіктів. Àëе це не зовсім так. 

У 1936 році ка на дсüкиé у÷ениé Ганс Сеëüє на звав стре сом ре акціþ 
ор ãанізму на зміну внутрішнüо ãо ÷и зовнішнüо ãо се ре до ви ща. Îтже, 
будü-ÿкі зміни у твоєму житті (на краще ÷и на ãірше) зму шу þтü 
ор ãанізм на ïру жу ва ти сÿ, ãо ту ва ти сÿ до діé у но вих умо вах. Íавітü 
уÿвні зміни (особ ëи во ті, що сïри÷инÿ þтü три во ãу) — це стрес. ßк що 
ти уÿв ëÿєш, ÿк ïро ва ëивсÿ на ісïиті, або хви ëþєшсÿ, що те бе ви же-
нутü з комïанії, ти та кож ïе ре жи ваєш стрес.

Помірне наïруженнÿ ïідви щує ïра цез датністü, на ïри кëад, ко ëи 
зби раєшсÿ в до ро ãу ÷и ãо туєшсÿ до контроëüної. Îднак сиëü ниé або 
три ва ëиé стрес мо же ïородити ïро бëе ми. 
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Вèäèñòðеñó

Стрес зазви÷аé сïриéмаþтü ÿк неãативне ÿвище. Îднак ÿк ïомірне емо-
ціéне і фізи÷ не на ïру жен нÿ він не обхідниé ëþ дині. Àд же без не ïе ред ба ÷у-
ва ності, за ïëа но ва них і не за ïëа но ва них змін, емоціéних ïереживанü на ше 
жит тÿ бу ëо б дуже нуд ним. 

Помірне емоціéне на ïру жен нÿ до ïо ма ãає é тоді, ко ëи ор ãанізм ïо тре-
бу є ÷іткої і зëа ãо д же ної ро бо ти. Íа ïри кëад, сïорт с ме ну ïе ред зма ãаннÿми 
÷и актору ïеред вистуïом. Та киé стрес на зи ва þтü ïо зи тив ним, то му що він 
мобіëізує ре зер ви ор ãанізму і не ïри зво дитü до зни жен нÿ рівнÿ ïси хо ëоãі÷ної 
рівно ва ãи.

Інша рі÷, ко ëи стре с є та ким си ëüним, що ïерешкод жає адек ват но діÿти, 
÷и три ває так дов ãо, що виснажує резерви орãанізму. Лþ ди на ïеребуває у 
стані дистресу — ïе ре на ïру жен нÿ або вис на жен нÿ ор ãанізму.

Буває, що сïорт с мен ïе ре жи ває та киé стрес, що не мо же ïо ка за ти хоро-
шиé ре зуëü тат. У та ких ви ïад ках ка жутü, що він «ïе ре ãорів» до стар ту 
(маë. 45, а). 

Траï ëÿєтüсÿ, що ëþ ди на ïе ре жи ває ïомірниé стрес, аëе вïро довж три ва-
ëо ãо ÷а су. Íа ïри кëад, ÿк що ïісëÿ на ро джен нÿ ди ти ни ма тері ніхто не до ïо-
ма ãає, во на має за ба ãа то кëоïотів і за ма ëо ÷а су дëÿ відïо ÷ин ку (маë. 45, б). 
Стрес ïо сту ïо во на ко ïи ÷уєтüсÿ і мо же сïри ÷и ни ти ïро бëе ми зі здо ров’ÿм.

Сòðеñ—çàхèñíàðеàêö³ÿîðãàí³çìó

Íе  має зна ÷ен нÿ, що сïри÷ини ëо стрес — сïравжнÿ за ãро за ÷и сëо вес-
на об ра за, ре аëüні ïодії ÷и уÿвні, — ор ãанізм завжди ре а ãує од на ко во. Дëÿ 
різних стре со вих ïодіé цÿ ре акціÿ відмінна ëи ше си ëоþ емоціé — від ëеã кої 
три во ãи до ïаніки, а та кож рівнем фізи÷ но ãо на ïру жен нÿ — від ïрак ти÷ но 
невід÷ут но ãо до «ви с т ри бу ван нÿ» сер цÿ з ãру деé і «за дубіннÿ» м’ÿзів. 

Маë. 45. Ситуації, в ÿких може виникнути дистрес —
ïеренаïруженнÿ ÷и виснаженнÿ орãанізму

а б
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Наôізіологічномурівні орãанізм миттє-
во реаãує на ïотенціé ну небезïеку. Це виÿв-
ëÿєтüсÿ в інстинктив ному бажанні усунути 
ïри÷ину стресу або ж, нав ïаки, уникнути 
зіткненнÿ з неþ. Тому фізіоëоãі÷ну реакціþ 
на стрес визна÷аþтü ÿк: «БÎÐÎТÈСß ÷и 
ТІÊÀТÈ». 

Вона — ïро дук т міëüéонів років ево-
ëþції, вïродовж ÿких жит тÿ ëþ деé за ëе жа-
ëо від їхнüої ре акції на не без ïе ку (на ïри-
кëад, ïо ÿву хи жо ãо звіра). Щоб ви жи ти 
се ред ди кої ïри ро ди, ор ãанізм ëþ ди ни ïо ви-
нен був миттєво ïідãо ту ва ти сÿ до дії — тіка-
ти ÷и всту ïа ти в ïоєдинок. 

У скрут ну хви ëи ну ор ãанізм мобіëізовує 
свої ре зер ви: ми ïо ÷и наємо ÷астіше ди ха ти, 
ïри ско рþєтüсÿ сер це бит тÿ, вивіëüнÿєтüсÿ 
енерãіÿ, на ïру жу þтü сÿ м’ÿзи.

Це дуже важëиво в ек с т ре маëü них си ту-
аціÿх, ко ëи ëþ ди на му ситü до кëас ти над-
зви ÷аé них зу сиë ü, діÿти не ãаé но, щоб урÿтуватисÿ. Про те так са мо ор ãанізм 
ре а ãує і на стрес, сïри÷инениé інши ми, не та ки ми кри ти÷ ни ми об ста ви на ми: 
на не о÷іку ва ну кон троëü ну ÷и свар ку з дру ãом. 

На психологічному рівні стрес ïороджує у ëþ ди ни не ïриємні ïо ÷ут-
тÿ — три во ãу, страх, ãнів. Îз наками стре со воãо стану є та кож збу д женістü, 
від÷ут тÿ браку ÷а су, дратівëивістü, втра та ïо ÷ут тÿ ãу мо ру, не мож ëивістü 
зо се ре ди ти сÿ на ви ко нанні бу ден них сïрав.

Îскіëüки всі ëþди різні, реакції на стрес різнÿтüсÿ навітü в однакових 
ситуа ціÿх. 

Îцінітü рівенü стресу дëÿ кожної ïодії з тих, що ви назваëи у 
стартовому завданні (0 — ви на це взаãаëі не реаãуєте, 10 — у 
вас це викëикає дуже сиëüниé стрес). Çаéмітü відïовідне місце 
на умовніé ëінії або ïроãоëосуéте картками (ÿк судді у ÊВÊ). 
Бажаþ÷і можутü ïоÿснити своþ оцінку.   

Ефеêòñàìîï³äòðèìêèñòðеñó

Стрес — ïри род ниé ме ханізм, ÿкиé у відïовідü на заãрозу «вми кає» 
захисну ре акціþ «бо ро ти сÿ ÷и тіка ти» (маë. 46, а). 

Про те цÿ ре акціÿ, ÿка ãо ту ва ëа на ших ïредків до не ãаé ної дії у разі 
не без ïе ки, мо же за шко ди ти су ÷асніé ëþ дині. Àд же ми не ÷а с то ïо траï ëÿємо 
в си ту ації, ко ëи від на ïа ду або вте÷і за ëе житü на ше жит тÿ. 

Íа відміну від ïервісно ãо сусïіëüства, в ÿко му ïа ну вав «за кон джунãëів» 
і ви жи вав сиëüнішиé та сïритнішиé, у су ÷ас но му світі ëþ ди ке ру þтü сÿ не 
так ïри род ни ми інстинк та ми, ÿк ïев ни ми нор ма ми і ïра ви ëа ми. 

У та ких ви ïад ках стре со ва ре акціÿ не відбуваєтüсÿ ïри род ним шëÿ хом 
(на ïру жен нÿ — ак тив на діÿ — роз сëаб ëен нÿ), і мо же ви ник ну ти ефект 
са моïідтрим ки стре су (маë. 46, б). 

Сèìïòîìèñòðеñó:
 хоëод у животі;
 ïрискорене диханнÿ;
 серце «вистрибує» з 

ãрудеé;
 тремтіннÿ ãоëосу, 

рук, коëін;
 «задубіннÿ» м’ÿзів;
 ïідкошуваннÿ ніã;
 сухістü у роті;
 сïітніëі доëоні;
 неможëивістü скон-

центруватисÿ.
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Îсü ÿк це відбуваєтüсÿ. Три во ãа, страх, ãнів сïри÷инÿ þтü м’ÿзо ве на ïру-
жен нÿ і ïідви щен нÿ в ор ãанізмі кон цен т рації ãор монів стре су — но ра д ре-
наëіну та ад ре наëіну. Відсутністü не ãаé ної дії (зазви÷аé фізи÷ но ãо на ван та-
жен нÿ) не дає змо ãи ïри род ним шëÿ хом неé т раëізу ва ти ці ãор мо ни. 

Лþ ди на розïа÷ëиво думає: «Все ïро ïа ëо», «Мені кінецü». Це ïо си ëþє 
на ïру жен нÿ: страх ïе ре ро с тає у ïаніку, ро з д ра ту ван нÿ — у ãнів, не вдо во-
ëен нÿ — у роз ïа÷, три во ãа — у від÷аé. Тоб то ре акціÿ роз ви ваєтüсÿ за фор-
му ëоþ: на ïру жен нÿ — не ãа тивні дум ки — бездіÿëüністü ÷и не раціонаëü на 
ïо ведінка — не ãа тив ниé ре зуëü тат — ïо си ëен нÿ  на ïру жен нÿ. Треба в÷ас-
но розірва ти це за мк не не ко ëо. ßк що на в÷и ти сÿ свідо мо керува ти своєþ 
ре акцієþ на стресори, біëüшістü стре сів мож на ïе ре тво ри ти на ïо зи тив ні. 

Хðîí³÷íèйñòðеñ ³çäîðîâ’ÿ

Ç усіх видів стресу наéнебезïе÷нішим є накоïи÷ениé (хроні÷ниé) стрес. 
ßк що ëþдина ïе ре жи ває стрес за стре сом, мо же ви ник ну ти стан, ïро ÿкиé  
вона ка же: «ß ïе ре вто миëа сÿ, ме не ви би то з коëії, моє жит тÿ за над то стре-
со ве». Це свід÷итü ïро стре со ве ïе ре ван та жен нÿ. 

У стані хроні÷ноãо стресу з’ÿвëÿþтüсÿ і де ÿкі сïе цифі÷ні симï то ми, що є 
ознаками вис на жен нÿ (маë. 47). 

Маë. 46

Ðе акціÿ ïервісної ëþ     ди  ни на 
ïо ÿву хи жо ãо звіра. Çа митü 
треба виріши ти, що ро би ти: всту-
ïи ти в ïоєдинок (і здо бу ти їжу) 
÷и втек ти. 
Пісëÿ на ïру жено ãо дво боþ (або 
зма ãан нÿ на сïритністü) ëþ ди на 
ïо÷уваєтüсÿ в без ïеці, від÷у ває 
роз сëаб ëен нÿ і відïо ÷и ває.

Ми ро сëа ва завжди дуже хви  ëþєтüсÿ 
ïе ред контроëüними. І це їé шкодитü. 
Страх ïа раëізує її во ëþ так, що во на 
не мо же в÷и ти сÿ. В ãо ëові у неї кру-
тÿтü сÿ дум ки: «В÷и  ти му ÷и не в÷и ти-
му — все одно не здам», «ß не зда ра», 
«У ме не ні÷о ãо не виé  де».
Ç кож ним на стуï ним днем на ïру жен-
нÿ ïо си ëþєтüсÿ. Íа контроëüніé стрес 
сÿ ãає наé  ви що ãо рівнÿ, і дів ÷и на не 
мо же вïоратисÿ навітü з ïростими 
завдан нÿми. Тому ïісëÿ контроëüної 
во на від÷у ває ïриãні÷ен нÿ і роз ïа÷.

а б
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Маë. 47. Îзнаки стресовоãо ïеревантаженнÿ

Про бëе ми зі сном 
кіëüка днів ïосïіëü: 
труд нощі із за  си нан нÿм, 
÷а с те ïро   ки дан нÿ  се ред 
но ÷і, ран ко ва вто  ма.

Çни женнÿ енер ãе-
ти÷ ноãо рі внÿ, за ãаëü-
на вто ма, зне си ëе ннÿ. 

Страж дан нÿ від 
бо ëþ. Íаé ÷астіше 
бо ëÿтü ãо ëо ва, шиÿ, 
ïëе÷і, сïи  на, ïо ïе рек. 
Мо же з’ÿвëÿ ти сÿ біëü 
і в жи воті, ãру дÿх, 
м’ÿзах.

Три во ãа, за не ïо-
ко єн нÿ, ду мки: «Усі 
ці дивні зміни. Що зі 
мноþ коїтüсÿ?»

Приãні÷еністü, аïа -
тіÿ, зни  жен нÿ інте ре су 
до всüо ãо, що ра ні ше 
ціка ви ëо.

Втрата здатності 
від ÷у  ва ти радістü, 
от ри му ва ти за до во ëен-
нÿ, на со ëо д жу ва ти сÿ 
жит тÿм. 
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У такому стані зростає ри зик за ãо ст рен нÿ хроні÷них за хво рþ ванü, зни-
жуєтüсÿ імунітет, мо же ста ти сÿ сер це виé на ïад. 

Çа ãа ëом ëþ ди на ïе ре стає на со ëо д жу ва ти сÿ жит тÿм, втра ÷ає за ним кон-
троëü. «Усі ці дивні зміни. Що зі мноþ коїтüсÿ? Чо му це ста ëо сÿ са ме зі 
мноþ?» — такі ÷и ïодібні дум ки ïороджуþтü у неї три во ãу і за не ïо коєннÿ. 

Існуþтü ïрофесії, ïов’ÿзані з високим рівнем стресу (ëікарÿ, в÷итеëÿ, 
рÿтуваëüника). Інтенсивниé робо÷иé ãрафік і ïостіéна робота з ëþдüми ïід-
вищуþтü ризик так званоãо емоціéноãо виãораннÿ (табëицÿ 5).

Таблиця5

Îçíàêèеìîö³йíîãîâèãîðàííÿ

Фізичні Емоційні Інтелектуальні

Втрата енерãії.
Хроні÷на втома.
Часті é триваëі застуди.
Гоëовні боëі.
Пробëеми зі сном. 
Ðозëади травëеннÿ.
Виразка шëунку.
Ðізка втрата або набраннÿ ваãи.
«Поверненнÿ» коëишніх хвороб.

Дратівëивістü.
Посиëені або 
ïосëабëені реак-
ції.
Безïорадністü.
Деïресіÿ.

Íав’ÿзëиві думки.
Íеãативне (ïесиміс-
ти÷не) мисëеннÿ.

Пробëеми з кон-
центрацієþ уваãи, 
вираженнÿм думок.

Çниженнÿ ïраце-
здатності. 

  

Стрес оз на ÷ає на ïру жен нÿ. Помірниé стрес ïідви щує ïра це здат ністü і 
ро битü жит тÿ цікавим і ïо вноцінним. 
Íадто сиëüниé або триваëиé стрес ïризводитü до вис на жен нÿ резервів 
орãанізму і ïорушеннÿ здоров’ÿ. 

Фізіоëоãі÷на ре акціÿ на стрес «боротисÿ ÷и тікати» 
ви ник ëа у ïро цесі ево ëþції. Вона доïомаãає ëþдÿм 
вижити в ситуаціÿх, коëи існує заãроза їхнüому 
життþ, і відбуваєтüсÿ за формуëоþ: на ïру жен нÿ — 
ак тив на діÿ — роз сëаб ëен нÿ.
У су÷асних умовах стресові ситуації можутü сïри-
÷инити ефект са моïідтрим ки стре су: на ïру жен нÿ — 
не ãа тивні дум ки — бездіÿ ëü ністü ÷и не ра ціонаëü на 
ïо ведінка — не ãа тив ниé ре зуëü тат — ïе ре на ïру-
женнÿ.
Деÿкі ïрофесії маþтü ïідвищениé ризик емоціéноãо 
виãораннÿ.
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§20.ВЕÊСТРЕМАËЬНІЙСИТУАЦІЇ

Сòðеñîðèеêñòðеìàëüíèхñèòóàö³й

Лþ ди на мо же ïо тра ïи ти в ек с т ре маëü ну си ту аціþ з ба ãа тü ох ïри ÷ин:  
за бëу ка ти в ëісі, відста ти від ãру ïи в ïо ході, ста ти жерт воþ на ïа ду зëо-
вмис ників; ав то мобіëü, ïоїзд, ав то бус, ëітак ÷и ко ра беëü мо же ïо тра ïи ти в 
аваріþ у не знаé оміé місце вості; во на мо же оïи ни ти сü у зо ні стихіéно ãо ëи ха 
(хур то ви ни, ура ãа ну, зем ëе т ру су, сніãо вої ëа ви ни), не сïодіва но за хворіти ÷и 
от ри ма ти трав му да ëе ко від жит ëа. 

В ек с т ре маëü ни х си ту аціÿх ëþ дина від÷у ває діþ баãатüох стресорів:  
страху, бо ëþ, ïе ре вто ми, хо ëо ду, сïе ки, ãо ëо ду, сïра ãи, са мот ності, зневіри.

Страх— наé ïер ше ïо ÷ут тÿ, що ïовідо мëÿє ïро не без ïе ку, «вми кає» 
ре акціþ «бо ро ти сÿ ÷и тіка ти». Він ïо си ëþєтüсÿ, ÿк що ëþ ди на са мот нÿ і 
не знає, ÿк уïо ра ти сÿ з не без ïе коþ. Го ëо вне за вдан нÿ у та ко му ви ïад ку — 
уник ну ти ефек ту са моïідтрим ки стре  су, ïе ре бо ро ти страх, не да ти éо му 
змоãи ïа раëізу ва ти во ëþ, ïе ре ро с ти в ïаніку.

Про÷итаéте давнþ ïрит÷у ïро Чуму. Ðозкажітü ïро відомі вам 
виïадки, коëи страх зашкодив ëþдÿм у небезïе÷ніé ситуації.

Уцьомупараграôіти:

• ïроанаëізуєш, що заãрожує ëþдині в екстремаëüних ситуа-
ціÿх і що доïомаãає їé вижити;

• вив÷иш ще кіëüка ïриéомів, ÿкі доïомаãаþтü оïанувати 
себе;

• в÷итимешсÿ розïізнавати неãативні (ïесимісти÷ні) думки;
• тренуватимеш нави÷ки ïозитивноãо мисëеннÿ.

Çустрівсÿ ÿкосü ïерехожиé з Чумоþ. 
«Êуди éдеш, Чумо?» — сïитав він. «Іду 
в Баãдад, — відïовіëа Чума. — Хо÷у 
заморити ï’ÿтü тисÿ÷ душ». 

Çа деÿкиé ÷ас зустріëисÿ вони знову. 
«Ти збрехаëа мені. Êазаëа, що замориш 
ï’ÿтü тисÿ÷ душ, а заãинуëо ï’ÿтдесÿт 
тисÿ÷», — дорікнув Чумі ÷оëовік. 

«Íі, ти ïомиëÿєшсÿ. ß зãубиëа ëише 
ï’ÿтü тисÿ÷, а інші ïомерëи від страху».

Давняпритча
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Холод і спека, спрага і голод — стре со ри, що ïо ру шу þтü нор маëü ну 
ро бо ту ор ãанізму. Пер шо ÷ер ãо вим за вдан нÿм у цüо му виïадку є за хист від 
кëіма ти÷ них стре сорів і за без ïе ÷ен нÿ во доþ та хар ÷а ми. У сïе кот ну ïо ру 
ïередусім сëід ïо тур бу ва ти сÿ ïро во ду, в хо ëод ну — ïро їжу. 

Біль— за хис на ре акціÿ ор ãанізму на трав му ÷и за хво рþ ван нÿ. Йо ãо не 
мож на іãно ру ва ти, сëід ÿкнаéшвид ше на да ти ïотерïі ëо му ме ди÷ ну до ïо мо ãу. 
Îд нак в ек с т ре маëüніé си ту ації іноді до во дитü сÿ зу сиë ëÿм воëі ïеремаãа ти 
навітü ду же сиëü ниé біëü, щоб ви ко на ти не обхідні дії і ви жити.

Перевтома — насëідок надмірних ÷и три ва ëих зу сиëü. Во на зне си ëþє 
ëþдину, ïо сëаб ëþє її во ëþ, ува ãу та інші важ ëиві ре акції. Щоб уник ну ти 
ïе ре вто ми, треба раціонаëü но ви т ра ÷а ти си ëи, ÷ер ãу ва ти фізи÷ні на ван та-
жен нÿ з ïо вноцінним відïо ÷ин ком.

Самотність ус кëад нþє ви жи ван нÿ в ек с т ре маëüніé си ту ації. Îд но му 
важ ко об ëаш ту ва ти ні÷ëіã, ïідтри му ва ти во ãонü, за без ïе ÷и ти надіéну стра-
хов ку ïід ÷ас, наïрикëад, ïе ре хо дів у ске ëÿх ÷и руїнах, ÷е рез ïрірви, бо ëо-
та. Àëе наéбіëüше са мотністü вïëи ває на ïси хо ëоãі÷ниé стан ïо терïіëих, 
сïри÷инÿþ÷и де ïресіþ, від÷аé, зневіру. 

1

65

4
3

2

Маë. 48    



131

Зневіра— наé ëþтішиé во роã, ÿкиé ïоз бав ëÿє сиë, воëі, надії на ïо рÿ-
ту нок. Відомі ви ïад ки, ко ëи ëþ ди вми ра ëи без ви ди мих ïри ÷ин ще до то ãо, 
ÿк у них закін÷у ва ëи сÿ за ïа си їжі і во ди. І на вïа ки, ба ãа то хто рÿ ту вав сÿ 
ëише за вдÿ ки вірі у ïо рÿ ту нок, всу ïе ре÷ не сïри ÿт ëи вим об ста ви нам. Тому в 
ек с т ре маëüніé си ту ації не мож на жаëіти себе і «роз ки са ти». 

Îб’єднаéтесü у ãруïи, розïодіëітü ситуації, зображені на маë. 48, 
і ïридумаéте історії ïро те, ÿк ëþди оïиниëисÿ в цих екстремаëü-
них ситуаціÿх. ßкі стресори їм заãрожуþтü? 

Щîäîïîìàãàєâèжèòèâеêñòðеìàëüí³йñèòóàö³ї

Пер ша і ãо ëо вна ïе ре ду мо ва ви жи ван нÿ — це готовністьдодійунад-
звичайнихситуаціях. Во на ïотребує відïовідних знанü, умінü і на ви ÷ок, а 
також фізи÷ ної та ïси хо ëоãі÷ної ïідãо тов ки. 

Пси хо ëоãі÷на ïідãо тов ка має бути сïрÿмована на ïідви щеннÿ твоєї са мо-
оцінки, на ëа ш то ва ністü на ви жи ван нÿ. Пе ре ко нуé се бе, що ти ба ãа то ÷о ãо 
вмієш і знаєш, що твоÿ до ëÿ у твоїх ру ках.

Дру ãа ïе ре ду мо ва — це сила волі. Вона до ïо ма ãає ви жи ти у наé -
скëадніших умо вах, ко ëи здаєтüсÿ, що надіþ вже втра ÷е но. Та ïо÷инати 
за ãар тову ва ти во ëþ тоді, ко ëи оïи нив сÿ в ек с т ре маëüніé си ту ації, заïізно. 
Дëÿ цüо ãо ïотрібен ÷ас і ïевні зу сиë ëÿ. 

1. По÷ ни з ïо до ëан нÿ не ве ëи ких труд нощів. Íе доз во ëÿé собі 
відкëа да ти сïра ви «на за в т ра». Íа ïри кëад, що ран ку біãа é або 
ви ко нуé фізи÷ні вïра ви. 
2. При в÷и се бе дотримувати сëова. Çвісно, ïриé ма þ ÷и ïев не 
зо бов’ÿзан нÿ, сïо ÷ат ку зваж свої си ëи. Àëе ÿк що ти щосü вирі-
шив, то му сиш це зро би ти.     

Тре тÿ ïе ре ду мо ва —колективізм. По тра ïив ши у над зви ÷аé ну си ту аціþ, 
дех то втра ÷ає са мо вëа дан нÿ і на ма ãаєтüсÿ за будü-ÿку ціну врÿ ту ва ти сü, іноді 
жерт ву þ ÷и ÷у жим жит тÿм. То му тре ба ïам’ÿта ти, що за ïи са ним і не ïи са ним 
все ëþдсü ким за ко ном ãо ëо вне — збе реã ти ëþдсü ку ãідністü. У над зви ÷аéніé 
си ту ації завжди сïер шу рÿ ту þтü дітеé, ïо ра не них, усіх, хто не мо же да ти 
собі ра ду.

«Шâèäêàäîïîìîãà»ïðèñòðеñàх

Ти вже знаєш, що іноді ре акціÿ «бо ро ти сÿ ÷и тіка ти» на бу ває та кої си ëи, 
що ëþ ди на не мо же адек ват но, тоб то ïра виëü но, роз суд ëи во ре а ãу ва ти на 
стрес. Та ке мо же тра ïи ти сü у над зви ÷аéніé си ту ації ÷и у що ден но му житті: 
на ïе ре додні важ ëи вої ïодії або ко ëи ви ни ка þтü не сïодівані ïро бëе ми. То му, 
ïо тра ïив ши в кри ти÷ ну си ту аціþ, ïередусім треба за сïо коїти сü, оïа ну ва ти 
бурх ëиві емоції. 

Пам’ÿтаé ïо ра ду: ÿк що те бе щосü ïри кро вра зи ëо, ïо ëі÷и до де сÿ ти, ïерш 
ніж щосü ска за ти ÷и зро би ти. Цеé ïриé ом нерідко дає змо ãу збе реã ти сïокіé, 
ут ри ма ти сÿ від не ïро ду ма них сëів і в÷инків. 
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Продемонструéте інші ïриéоми, що доïомаãаþтü уãамувати бурх-
ëиві емоції (див. с. 114—115).

Çа до ïо мо ãоþ бëок-схе ми ïриãадаéте і вив÷ітü ще кіëüка ïриé о-
мів оïа ну ван нÿ се бе в мо мент сиëü но ãо ïо трÿсіннÿ. Îб’єднаéтесü 
у 3 ãруïи і ïідãотуéте демонстрації технік самоконтроëþ, ÿкі 
використовуþтü, коëи маþтü:

група1:ëише кіëüка секунд;
група2:ïрибëизно одну хвиëину;
група3:не менш ÿк ï’ÿтü хвиëин. 

  Сòðеñ ³íеãàòèâíеìèñëеííÿ

Íеãативні (ïесимісти÷ні) думки ïосиëþþтü стрес і éоãо самоïідтримку. 
Існує що наé мен ше два ти ïи цих ду мок. 

Ти маєш від ре а-
ãу ва ти на стрес 
за кіëüка се кунд?

1. Гëибоко вдихни ÷ерез ніс і затримаé 
диханнÿ на кіëüка секунд. Дуже 
ïовіëüно видихаé ïовітрÿ ÷ерез рот. 
Повтори кіëüка разів.

2. Íабери ÷ерез рот ÿкнаéбіëüше ïовітрÿ, 
а відтак ïовіëüно виïускаé éоãо, на÷е 
зітхаєш. Íе ïіднімаé і не наïружуé 
ïëе÷і. Повтори кіëüка разів.  

1. Çа ïëþщ о÷і é уÿ ви місце, де ти ïо ÷у ваєшсÿ 
за тиш но (мож ëи во, це бе реã рі÷ки ÷и твоє 
ëіжко). Гëи бо ко вдих ни ÷е рез ніс і скон цен-
т руé сÿ на зо б ра женні, що ви ник ëо у твоїé 
уÿві. Ду же ïовіëüно ви ди хаé ÷е рез рот. 
Íа ма ãаé сÿ збе реã ти за сïокіéëи ве зо б ра жен нÿ 
у своїé уÿві. Че рез хви ëи ну розïëþщ о÷і.

2. Гу÷ но вди хаé і ви ди хаé ïовітрÿ ÷е рез рот, 
ут во рþ þ ÷и різні зву ки. Íа ïри кëад, скëа ди 
ãу би так, ніби ï’єш крізü со ëо мин ку, і ãëи-
бо ко вдих ни. À ïотім роз ту ëи ãу би і швид ко 
ви дих ни. Çро би так кіëüка разів, зо се ре д жу-
þ÷исü на зву ках.       

1. Даé ро бо ту м’ÿзам: ви ко наé кіëüка 
фізи÷ них вïрав, ïробіжисü.

2. Про ãу ëÿé сÿ на дворі.
3. Приé ми душ або теï ëу ван ну.
4. По сëу хаé ïриємну му зи ку.

У твоєму роз-
ïо рÿ д женні 
ëи ше од на 
хви ëи на?

Ти маєш у за ïасі 
біëüш ÿк ï’ÿтü 
хви ëин? 

так

ні

ні

так

так
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Думкиперøоготипу викëика þтü три во ãу і страх. Во ни ïо си ëþ þтü стрес 
до рівнÿ, ко ëи ëþ ди на вже не в змозі раціонаëü но мис ëи ти é адек ват но 
діÿти: «ß цüо ãо не змо жу, не ви т ри маþ», «Все ïро ïа ëо. Мені кінецü. ß все 
зруé ну вав»; вдаєтüсÿ до зви ну ва ÷ен нÿ і са мо ïри ни жен нÿ: «Він те ëе ïенü», «ß 
ду ренü»; висуває ка те ãо ри÷ні або за ви щені ви мо ãи: «ß повинензавжди бу ти 
ïер шим», «Во ни зобов’язані це зро би ти».

Думкидругоготипу за ïе ре ÷у þтü важ ëивістü стре со ра: «Íу то é що, ко ãо 
це хви ëþє?», «Мені баé ду же, ÿк ме не оцінÿтü», «ßкосü во но бу де». Вони хо÷ 
і ïосëабëþ þтü вïëив стре со ра на ïев ниé ÷ас, аëе не сïо ну ка þтü до діé, до 
розв’ÿзаннÿ ïро бëе ми. Çдебіëüшо ãо це ïри зво дитü до но вих стресів.

1. Про÷итаéте східну ïрит÷у «Всüоãо ëише відображеннÿ». 
Поміркуéте:

• ßкі думки можна ïорівнÿти з сердитими ïсами?
• Чи варто звертати на них уваãу?

2. Íаведітü ïрикëади неãативних думок, що наëаштовуþтü на 
ïроваë ïеред змаãаннÿми, контроëüноþ, або у виïадках, коëи 
хо÷еш з кимосü ïознаéомитисÿ, ÷и штовхаþтü на конфëікт з 
друзÿми, в÷итеëÿми.  

Вñüîãîëèшеâ³äîбðàжеííÿ
Східнапритча

Êороëü збудував веëи÷езниé ïаëац. В одніé заëі усі стіни буëо 
оздоб  ëе но дзеркаëами. 

Îдноãо ве÷ора, ще до тоãо, ÿк у ïаëаці осеëиëисÿ ëþди, туди ïро-
бравсÿ ïес. Він заéшов до дзеркаëüної заëи і завмер, ïоба÷ивши навïро-
ти себе кіëüкох собак. Îзирнувшисü довкоëа, збаãнув, що вони ото÷иëи 
éоãо з усіх боків. 

Щоб наëÿкати їх, він вишкірив зуби. Îднак собаки не зëÿкаëисü, а 
теж вишкіриëисÿ. Тоді він заãар-
÷ав, і вони тут же заãар÷аëи у 
відïовідü. Пес ïо÷ав сердито 
ãавкати. Àëе собаки не відста-
ваëи і ãавкаëи не менш сердито. 
Що біëüше зëивсÿ ïес, то ëþті-
шими ставаëи éоãо вороãи.

Вранці у дзеркаëüніé заëі 
знаéшëи нещасноãо мертвоãо 
ïса. Він був там один. Íіхто 
з ним не бивсÿ, ніхто éому 
не заãрожував. Він зëÿкавсÿ 
своãо відображеннÿ і заãинув у 
боротüбі з самим собоþ.       
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Ïîçèòèâíеìèñëеííÿ

Тобі ïід сиëу розірва ти ëан цþã са моïідтрим ки стре су, змінивши неãа-
тивні думки на ïозитивні. По зи тив не (оïтимісти÷не) мис ëен нÿ ïосëабëþє 
емоціéне на ïруженнÿ, до ïо ма ãає знаéти ефек тив не рішен нÿ і діÿти відïовід-
но до об ста вин. Прикëади тоãо, ÿк зміни ти не ãа тивні дум ки на ïо зи тивні, 
наведено в таб ëиці 6. 

Таблиця6

Цеé не ве ëи÷ киé крос-тест до ïо мо же тобі кра ще зро зуміти, що 
та ке ïо зи тив не мис ëен нÿ, і на в÷и ти сÿ éо ãо ви ко ри с то ву ва ти. 
Уÿ вімо си ту аціþ:

1. Че рез ï’ÿт над цÿтü хви ëин ти маєш ви с ту ïи ти ïе ред ве ëи коþ ау ди торієþ — 
од но кëас никами, в÷и теëÿми, батüками, знаé о мими і не знаé о мими ëþ дüми.  
Ти до б ре ïідãо ту вав сÿ, аëе, ïо ба ÷ив ши ïе ре ïов не ниé ак то виé заë, ïо÷ неш:

• наãа нÿ ти на се бе страх: «À ÿк що їм не сïо до баєтüсÿ міé ви с туï?», 
«À  що, коëи ÿ за бу ду сëо ва?», «À ÿк що во ни не сëу ха ти мутü 
ме не?» (2);

• са мо ïри ни жу ва ти сÿ: «Хто ÿ та киé, щоб усі ці ëþ ди ме не сëу ха ëи? 
ß не вар тиé їхнüої ува ãи» (3); 

• ïри мен шу ва ти зна ÷ен нÿ ïодії: «Íу то é що? Êо му ÿке діëо? По ду-
маєш, ви с туï на шкіëüніé сцені! Ме ні баé ду же, ÿк во ни сïриé мутü 
це» (4).

Неãàòèâí³äóìêè,
ÿê³ïîãëèбëþþòüñòðеñ

Ïîçèòèâí³äóìêè,ÿê³äîïîìàãàþòü
çбеðеãòèñàìîêîíòðîëü

«У мене ні÷оãо не виéде».

«Усе ïроïаëо».

«ß дуренü».

«Він теëеïенü».

«Мене маëо вбити».

«Мені обов’язково треба мати це».

«ß повинен бути ïершим».

«Вони зобов’язаніце зробити».

«Це безнадіéно».

«Íе варто é ïо÷инати».

«ß зробëþ все, що в моїх сиëах, 
а коëи не виéде, ÿ це ïереживу».

«Це не кінецü світу».

«ß ïо ми ëив сÿ».

«Він та кож ëþ ди на».

«ß ви нен, та не вби ва ти ж ме не».

«Мені хотіëо сÿ б ма ти це, аëе ÿ не 
обов’ÿз ко во ма ти му те, що хо ÷у».

«Мені хотіëо сÿ б стати ïершим».

«Сïодіва þсÿ, во ни це зробëÿтü».

«Ще не все втра ÷е но».

«Треба хо÷ сïробувати».
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• мірку ва ти ïо зи тив но: «Мені ду же б хотіëо сÿ ви с ту ïи ти ÿкнаéкраще 
і щоб міé ви с туï сïо до бав сÿ ëþ дÿм. ß до б ре ïідãо ту вав сÿ. То му не  
варто хви ëþ ва ти сÿ. Íавітü ÿк що ïро ва ëþ сÿ, мені бу де не ïриємно, 
ïри кро, однак це не жах ëи во» (5).

2. Íе див но, ÿк що ïісëÿ кіëüкох хви ëин та ких мірку ванü у те бе за трем тÿтü 
коëіна і ти за ïанікуєш (1).

3. Са мо кри ти ка в та киé мо мент не до ре÷ на, ад же не до дастü тобі вïев не ності 
і не ïоëіïшитü ре зуëü тат (1).

4. Çне важ ëи ве став ëен нÿ до інших ëþ деé і ïри мен шен нÿ зна ÷ен нÿ ïодії — 
ïри кëа д не ãа тив но ãо мис ëен нÿ (1).

5. Пра виëü но. Ти ïри ãа дав ме ту, ÿкої ïраã неш досÿãти, уïев нив сÿ, що зро-
бив усе, що від те бе за ëе жа ëо. І, на решті, за ст ра ху вав сÿ на ви ïа док не вда÷і, 
ïовірив, що ïро ваë — це ëи ше ïрикрістü, а не ïривід дëÿ від÷аþ, са мо ïри-
ни жен нÿ, зне ва ãи до се бе ÷и до інших. Мож ëи во, ти тро хи ïо хви ëþєшсÿ 
ïе ред ви с ту ïом і роз ÷а руєшсÿ, ÿк що ви с туï бу де не вда ëим, аëе не доз во ëиш 
собі ïаніку ва ти, вïа да ти у від÷аé ÷и ïри мен шу ва ти зна ÷ен нÿ ïодії.

Îтже, фор му ëа ïо зи тив но ãо мис ëен нÿ зву÷итü ïрибëизно так: «Бу ëо б 
до б ре, ÿк би ми завжди от ри му ва ëи те, що хо ÷е мо. Ми ро би мо дëÿ цüо ãо все 
мож ëи ве. Та ÿк що, ïо ïри наші зу сиë ëÿ, ба жан нÿ не здіéснþ þтü сÿ, ми ïо ÷у-
ваємо сÿ тро хи роз ÷а ро ва ни ми, аëе не вïа да ємо у від÷аé, не ïанікуємо, не 
зне важаємо се бе ÷и інших ëþ деé».

Поміркуéте, ÿк можна змінити неãативні думки (ÿкі ви називаëи, 
виконуþ÷и завданнÿ 2 на с. 133) на ïозитивні.  

В ек с т ре маëü ни х си ту аціÿх на ëþ дину діþтü баãато стресорів: страх, 
хо ëо д, сïе ка, ãо ëо д, сïра ãа, біëü, ïе ре вто ма, са мот ністü, зневіра. 
Психоëоãі÷ними ïередумовами виживаннÿ в цих ситуаціÿх є ãо товністü 
до дії, сиëа воëі é коëективізм.

Îïанувати себе в екстремаëüніé ситуації і заïобіãти 
виникненнþ ефекту самоïідтримки стресу доïомаãа-
þтü ïриéоми самоконтроëþ. 
Песимісти÷ні думки ïосиëþþтü стрес, і тому важëиво 
нав÷итисÿ змінþвати їх на ïозитивні.
По зи тив не (оïтимісти÷не) мис ëен нÿ ïосëабëþє 
емоціéне на ïруженнÿ, до ïо ма ãає знаé ти ефек тив не 
рішен нÿ і діÿти відïовід но до об ста вин. 
Форму ëа ïо зи тив но ãо мис ëен нÿ дає змоãу наëашту-
ватисü на усïіх, докëасти зусиëü дëÿ éоãо досÿãнен-
нÿ, а в разі невда÷і —  не вïа дати у від÷аé, ïаніку, 
зневіру. 
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§21.ÊЕРУВАННßСТРЕСАМИ

Приãадаéте матеріаë ïоïередніх ïараãрафів:

• ßкі є ви ди с тре су?
• ßкі оз на ки свід÷атü, що ëþдина ïе ре жи ває стрес?
• Що та ке ефект са моïідтрим ки стре су?

Íа си ÷е не ïодіÿми жит тÿ не мож ëи ве без стресів. ßк що ïомірне емоціéне 
або фізи÷ не на ïру жен нÿ три ває не дов ãо і ÷ер ãуєтüсÿ з ïо вноцінним відïо ÷ин-
ком, во но не шко дитü ëþ дині. Та в житті траï ëÿ þтü сÿ ïеріоди ви ïро бу ванü 
і ïідви ще но ãо стре со во ãо на ван та жен нÿ.

Сòðеñîâàñò³йê³ñòü

Îр ãанізм ëþдини дуже ви т ри ва ëиé, аж ïо ки стре со ве на ван та жен нÿ ïе ре-
ви щитü ïев ну межу — стресовустійкість. Це мож на ïорівнÿ ти з ро бо тоþ 
скëадноãо механізму, що ïостіéно ïрацþє на межі своєї ïотужності. Ðа но ÷и 
ïізно у нüо му щосü ëа маєтüсÿ. Що са ме «зëа маєтüсÿ» в орãанізмі ëþдини, 
за ëе житü від її сïад ко вих особ ëи во с теé і ста ну здо ров’ÿ. 

Êож ен має ïев ну вроджену стіéкістü до стресів. Вона не за ëе житü від 
на шо ãо ба жан нÿ, си ëи воëі ÷и ха рак те ру. Àëе так са мо, ÿк на ïо ëеã ëи воþ 
ïра цеþ мо жна роз ви ну ти інтеëектуаëüні здібності ÷и тре ну ван нÿ ми ïоëіïши-
ти фізи÷ ну фор му, мож на ïідви щи ти і стіéкістü до стресів. Високиé рівенü 
заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷ÿ ãарантує максимаëüні резерви такої стіéкості, а 
низüкиé робитü ëþдину набаãато уразëивішоþ.

Ï³äë³òêè,хðîí³÷íèйñòðеñ ³ñòèìóëÿòîðè

«У ïідëітків не бу ває стре сів. У них самі роз ва ãи. Мо же, не ве ëи÷кі 
не ïриємності, аëе не стрес. Від стре сів ïотерïаємо ми!» — нерідко вважаþтü 
до рос ëі. І ïо ми ëÿþтü сÿ. Життÿ ïідëітків довоëі стресове. Вони інтенсивно 
нав÷аþтüсÿ, ïереживаþтü ïеріод статевоãо дозріваннÿ, доëаþтü труднощі у 
стосунках з доросëими, друзÿми і ïротиëежноþ статтþ.

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, що таке стресова стіéкістü орãанізму та ÷ому 
боротисÿ зі стресом за доïомоãоþ стимуëÿторів небезïе÷но 
дëÿ здоров’ÿ;

• ознаéомишсÿ з фізи÷ними, емоціéними і духовними сïосо-
бами керуваннÿ стресом;

• в÷итимешсÿ зменшувати заãаëüне стресове навантаженнÿ.
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Ті, хто ус ïад ку вав  низüку стіéкістü до стресів, ïо терïаþтü від них уже 
в ïідëітко во му віці. Во ни нерідко ïеребуваþтü у де ïре сив ному стані, ста-
þтü дратівëи ви ми, втра ÷а þтü здатністü на со ëо д жу ва ти сÿ жит тÿм. Усе це — 
насëідки ãормонаëüноãо дис ба ëан су, сïри ÷и неноãо надмірним стре со м. 

Íе зна þ ÷и, ÿк ïо ëіïши ти са мо ïо ÷ут тÿ, ïідëітки можутü використовува-
ти з цієþ метоþ стимуëÿтори. Сïо ÷ат ку со ëодкі на ïої, шо ко ëад, те ëевізор, 
комï’þтерні іãри ÷и роз ва ãи «до ран ку», ïотім — си ãа ре ти, ïи во, інші сëабо -
аëкоãоëüні наïої, а зãо дом — міцниé аë ко ãоëü і нар ко ти ки. Íавітü ÿк що 
комусü ïо ща с ти ëо уник ну ти наéстрашнішо ãо — нар ко тиків, сти му ëÿ то ри 
ëи ше ïоãіршатü éо ãо са мо ïо ÷ут тÿ. Так, во ни мо жутü до ïо моã ти на ко рот киé 
÷ас, аëе шко дÿтü у ïер сïек тиві. Пси хо ëоãі÷на рівно ва ãа не віднов ëþєтüсÿ, 
ïо ãëиб ëþ þтü сÿ емоціéні роз ëа ди, руé ну þтü сÿ сто сун ки з бëизüкими дорос-
ëими, в÷и те ëÿ ми, давніми дру зÿ ми. 

Існує що наé мен ше три ïри ÷и ни, з ÿких не можна вживати стимуëÿтори 
дëÿ ïо до ëаннÿ хроні÷но ãо стре су (маë. 49).

Перøа— діÿ сти му ëÿ торів за над то сиëü на. Відно ви ти ба ëанс з їх 
до ïо мо ãоþ так са мо важ ко, ÿк і ïо ëа ãо ди ти мініатþр ниé ãо дин ник за 
до ïо мо ãоþ мо ëо та (маë. 49, а).
Друга— діÿ сти му ëÿ то ра нетриваëа. Лþ ди, ÿкі вжи ва þтü сти му ëÿ-
то ри, ïе ре жи ва þтü ÷асті зміни на ст роþ. Сüо ãодні во ни натх ненні é 
енерãіéні, а за в т ра — де ïре сивні é три вожні. По ÷у ва þтü сÿ то щас ëи-
ви ми, то не ща сни ми і маé же ніко ëи — сïокіéни ми і врівно ва же ни ми 
(маë. 49, б), у них ду же низü киé рівенü ïсихоëоãі÷но ãо бëаãо ïоëу÷÷ÿ.    
Третя— не ми ну÷а швидка адаï таціÿ (ïристосуваннÿ) ор ãанізму до 
дії сти му ëÿ торів. Щоб до сÿã ти ба жа но ãо ефек ту, ëþ ди на му ситü вжи-
ва ти що ра зу біëüшу до зу (маë. 49, в). Тоé, ко му со ëо дощі до ïо ма ãа-
þтü ïо ÷у ва ти сÿ кра ще, на би рає заé ву ва ãу. Тоé, хто куритü си ãа ре ти 
і вжи ває аë ко ãоëü — втра ÷ає здо ров’ÿ, а тоé, хто вжи ває ток си÷ ні 
ре ÷о вини ÷и нар ко тики — щора зу ри зи кує своїм жит тÿм. 

Їх діÿ за над то сиëü на, 
щоб віднови ти тон киé 
біохімі÷ниé  ба ëанс моз ку

Во ни діþтü не дов ãо, і 
за ïіднесеннÿм не ми ну ÷е 
на стає сïад до ще ниж÷оãо 
рівнÿ

Три ва ëе вживан нÿ 
стимуëÿторів сïри÷инÿє 
за ëеж ністü та інші 
ïро бëе ми 

Маë. 49. Íеãативні насëідки вживаннÿ стимуëÿторів

а б в
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Щîòàêеêеðóâàííÿñòðеñàìè

Íа щастÿ, існує баãато ефективних і ціëком безïе÷них сïособів керуван-
нÿ стресами, ÿкі доïомаãаþтü доëати сиëüні стреси і заïобіãати виникненнþ 
хроні÷них стресів. Êерува ти — оз на ÷ає вïëи ва ти, кон тро ëþ ва ти, змінþ ва ти 
в ба жа но му на ïрÿм і. 

Уміннÿ доëати труд но щі, ÿкі за зви ÷аé ви во дÿтü з рівно ва ãи, да рує ëþ дині 
незрівнÿн не за до во ëен нÿ, ïідви щує са мо ïо ва ãу, до дає енер         ãії, зба ãа ÷ує жит-
тєвиé досвід. Існуþтü фізи÷ні, емоціéні і духовні сïособи керуваннÿ стресом. 

Ф³çè÷í³ñïîñîбèêîíòðîëþçàñòðеñîì

Це ïередусім фізи÷ні вïрави, збаëансоване хар÷уваннÿ, ïовноцінниé від-
ïо÷инок і ïëануваннÿ ÷асу.  

Фізичні вправи — ефек тив ниé сïосіб бо ротü би зі стре сом. Во ни до ïо-
маãаþтü маé же од ра зу. Íавітü 20 хвиëин фізи÷ної активності щоднÿ зна÷но 
ïо ëіïшуþтü самоïо÷уттÿ. 

Ду же ко ри сни ми є ïëа ван нÿ, сïор тивні іãри: рухëиві іãри з дру зÿ ми на 
свіжо му ïовітрі (у фут боë, во ëеé боë, теніс, бадмінтон).

Раціональне харчування. Перервані обіди, недостатнÿ кіëüкістü води, 
жирна їжа або ãоëодні дієти нерідко сïри÷и нÿþтü хар÷овиé стрес. Лþ ди, ÿкі 
ïе ре бу ва þтü у стані хроні÷но ãо стре су, ÷асто вжи ваþтü надмір соëодощів. 
Це до ïо ма ãає їм ïідтри му ва ти рівенü цу к ру в крові, що ком ïен сує осëабëену 
стресом функціþ ãормонів. 

Îднак на ба ãа то ко рисніше та ефек тивніше сïожи ва ти скëадні вуã ëе во ди 
(хëіб, кру ïи, кар тоï ëþ, ма ка ронні ви ро би). Êо рис но їс ти ово ÷і та фрукти, у 
ÿких містÿтüсÿ не обхідні дëÿ ïо до ëан нÿ стре су вітаміни та міне раëüні ре ÷о-
ви ни. 

Відпочинок і сон. Пер шими симï то мами с тре совоãо ïеревантаженнÿ є 
ïо ру шен нÿ сну: вве ÷ері ëþдина дов ãо не мо же за сну ти, вно÷і ÷а с то ïро ки-
даєтüсÿ, а вранці ïо ÷у ваєтüсÿ знесиëеноþ. Це озна÷ає, що «зëамавсÿ» її біо-
ëоãі÷ниé ãодинник. Дëÿ éоãо відновëеннÿ знадобитüсÿ ïрибëизно три тижні. 
Щове÷ора треба ëÿãати сïати в один і тоé самиé ÷ас. Перед сном сëід ïро-
вітрити кімнату, ïриéнÿти теïëу ванну і виïити скëÿнку трав’ÿноãо ÷аþ або 
моëока з ëоже÷коþ меду.

Умінняплануватичасірозставлятипріоритети.Ти ïеревантажениé 
сïравами і ні÷оãо не встиãаєш? Проанаëізуé, ÷ому. Можëиво, маєш зви÷ку 
всþди заïізнþватисü і робити все в останнþ митü? À може, забаãато ÷асу 
витра÷аєш на теëевізор, комï’þтерні іãри ÷и теëефонні розмови? 

Íа ви÷ ки ïëа ну ван нÿ ÷а су — наé не обхідніша скëа до ва ïрофіëак ти ки 
стресів. Îр ãанізо ва на ëþ ди на ро би тü на ба ãа то біëüше, ніж тоé, хто діє ха о-
ти÷ но і ха ïаєтüсÿ од ра зу за кіëüка сïрав. 

Пëа ну þ ÷и свіé ÷ас, не за бу ваé, що тобі треба сïа ти не мен ш ÿк 8 ãо дин 
на до бу, три-÷отири ра зи на денü хар ÷у ва ти сÿ, дві-три ãо ди ни щод нÿ бу ва ти 
на свіжо му ïовітрі, виконувати фізи÷ ні вïра ви.



139

Пам’ÿтаєш давнþ ïрит÷у ïро ãëе÷ик і каміннÿ (с. 95)? Вона доïомаãає 
визна÷итисÿ з ïріоритетами не ëише у твоїх цінностÿх, а é у щоденному 
житті. 

Çаïиши те, що хо÷еш зробити настуïноãо тижнÿ. Визна÷  кіëüка 
наéважëивіших сïрав (наïрикëад, ïідãотуватисÿ до контроëüної, 
ходити на тренуваннÿ, ïривітати бабусþ з днем народженнÿ). 
Це — «веëике каміннÿ».
Відтак обери сïрави, ÿкі теж важëиві, хо÷  ні÷оãо страшноãо é не 
станетüсÿ, ÿкщо на них забракне ÷асу (наïрикëад, щоднÿ ãуëÿти 
з друзÿми, ïисати щоденник). Це — «дрібне каміннÿ». 
Ðешта — «ïісок», сïрави, ÿкими можна ïожертвувати (теëефонні 
розмови, відвідуваннÿ комï’þтерноãо кëубу тощо).
Щоднÿ анаëізуé, ÷и вдаєтüсÿ тобі дотримуватисÿ своãо ïëану. 
Чи, може, варто іноді ïомінÿти ïріоритети, адже життÿ кориãує 
наші ïëани.   

Еìîö³йí³ñïîñîбèêеðóâàííÿñòðеñîì

Щоб усïішно доëати стреси, щоднÿ роби дещо з тоãо, що тобі ïодобаєтü-
сÿ. Хтосü ëþбитü музику, іншиé — куховарити, дехто знаходитü ду шев ниé 
сïокіé у сïоãëÿданні ïрироди. Êожна ëþдина має свої секрети реëаксації та 
відïо÷инку (табëицÿ 7).

Таблиця7

Зäîðîâ³ñïîñîбèîòðèìàííÿеìîö³йíîãîçàäîâîëеííÿ

Подивисü на схід сонцÿ.
Çасïіваé ïіснþ.
Посëухаé музику.
Виïиé ÷ашку ÷аþ.
Устанü рано-вранці.
Посади квітку.
Çаïаëи сві÷ку.
Приéми ванну.
Поïëаваé в озері.
Поãуëÿé з собакоþ.
Видуé буëüбашки.

Çроби комïëімент.
Поãовори з друãом.
Поïроси те, що хо÷еш.
Уникаé неïриємних 
ëþдеé.
Ðозстав ïріоритети.
Встанови межі.
Поïроси доïомоãи.
Çроби це зараз!
Поïрактикуé терïіннÿ.
Помоëисü. 

Çасміéсÿ ãоëосно.
Пробіжисü у ïарку.
Ðозкажи або ïосëухаé 
анекдот.
Усміхнисÿ.
Поãуëÿé.
Трохи ïосïи.
Подивисü фіëüм.
По÷итаé. 
Поëеж на сонці.
Проéдисÿ босоніж.

По ÷ерзі ïродемонструéте ïантомімоþ, ÿк вам ïодобаєтüсÿ ïро-
водити віëüниé ÷ас, що ïриноситü задовоëеннÿ, доïомаãає роз-
сëабëÿтисü і відïо÷ивати. 
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ßк тіëüки від÷уєш симï то ми, зо б ра жені на маë. 47 (с. 127), на ма-
ãаé сÿ зни зи ти стре со ве на ван та жен нÿ. У цüо му тобі до ïо мо же 
наведена ниж÷е бëок-схе ма.

Ти ïо ÷у ваєшсÿ вис на же-
ним ïісëÿ на ïру же но ãо 
ïе ріоду — нав÷аëüноãо 
ро ку, ісïитів, зма ãанü?

Ти нав÷аєшсÿ ÷и ïрацþєш 
біëüш ÿк 40 ãодин на тижденü? 

Ти нещодавно 
ïе ре ніс триваëе 
захворþваннÿ ÷и 
ïсихі÷ну травму?

Çвер ни сÿ до ëіка рÿ, 
ïси хо ëо ãа ÷и ïси хо те-
ра ïев та. Во ни до  ïо мо-
жутü тобі ÿк наé ш вид-
ше ïроé ти фі зи÷  ну ÷и 
ïси хо ëоãі÷ну ре а бі ëі-
таціþ.

Пісëÿ на ïру же ної ïраці ïотрібен 
три ва ëиé відïо ÷и нок. 
Сïіëку ван нÿ з ïри ро доþ, дру-
зÿ ми, рух ëиві іãри на свіжо му 
ïо віт рі, ïо вноцінне хар ÷у ван нÿ і 
сон, ці каві книж ки, ве сеëі роз ва-
ãи шви д ко віднов ëÿтü твої си ëи. 

ßк що ти дуже ста ран ниé 
у÷енü, до ве детü сÿ зни зи ти 
темï. Від÷увши ïереванта-
женнÿ ÷е рез те, що ïра цþєш 
ïісëÿ шко ëи, відмов сÿ від 
ïідза робітку — ãроші не 
варті тво ãо здо ров’ÿ.
Тим ÷а со во змен ши що ден не 
на ван та жен нÿ. Íе за бу ваé 
ïро відïо ÷и нок. Це не роз-
кіш, а не обхідна скëа до ва 
тво ãо жит тÿ.

ßк що ти не визна÷ив ïри÷ину ïоãаноãо самоïо÷уттÿ за доïомоãоþ цієї схеми або 
ïротÿãом місÿцÿ марно на ма ãав сÿ ïодо ëа ти стрес, звер ни сü до ëіка рÿ. Àдже оз на ки 
стре со во ãо ïе ре ван та жен нÿ мо жутü свід÷и ти і ïро ïри хо ва не за хво рþ ван нÿ: щи  то-
ïодіб ної за ëо зи, анеміþ, діабет, хво ро би ïе÷інки, нир ко ву не до статністü, аві та мі ноз, 
ãор мо наëüні ïо ру шен нÿ, де ÿкі ïсихі÷ні за хво рþ ван нÿ.

так

так

так

ні

ні

ні
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Дóхîâí³ñïîñîбèêеðóâàííÿñòðеñîì

Підëітки ïраãнутü збаãнути своє ïризна÷еннÿ, ÷асто замисëþþтüсÿ над 
сенсом буттÿ, ïробëемами сïраведëивості, ÷и є життÿ ïісëÿ смерті. Такі 
думки можутü ïосиëþвати стрес. Ті, хто усвідомив своє ïризна÷еннÿ або 
віритü у безсмертÿ душі, ïростіше ïереживаþтü ïеріод духовноãо становëен-
нÿ. Їм також ëеãше засïокоїтисÿ, ïереживши виïробуваннÿ, траãі÷ні ïодії, 
тÿжкі захворþваннÿ, навітü смертü бëизüких. 

Лþди знаходÿтü é інші духовні сïособи керуваннÿ стресами, ÿк, 
наïрикëад, у ïрит÷і ïро ïерстенü царÿ Соëомона. Про÷итаéте цþ 
ïрит÷у і ïоміркуéте, що озна÷ає наïис на ïерсні.

ÏеðñòеíüöàðÿСîëîìîíà

Цар Соëомон, ïравитеëü Ізраїëþ, усëавивсÿ своєþ мудрістþ. Îдноãо 
разу він ïоïросив радників зробити éому ïерстенü з наïисом, ÿкиé 
міã би ïовертати сиëüні емоції у 
ïротиëежниé бік — втішати в ãорі 
é «оïускати на земëþ» в ÷аси  
тріумфу.

Ðадники довãо роздумуваëи 
над завданнÿм Соëомона і зрештоþ 
ïринесëи éому ïерстенü, на ÿкому 
був наïис: «І це все мине...»       

У житті є ïеріоди ви ïро бу ванü і ïідви ще но ãо стре со во ãо на ван та жен нÿ. 
Îр ãанізм ëþдини дуже ви т ри ва ëиé, він має ïевну стіéкістü до стресів. 
Високиé рівенü заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷ÿ ãарантує максимаëüні резерви 
стресової стіéкості.

Ті, хто ус ïад ку вав  ни зüку стіéкістü до стресів, ïотер-
ïаþтü від них уже в ïідëітко во му віці. Дехто може 
вживати сти му ëÿ то ри (соëодощі, каву, сиãарети, 
аëкоãоëü). Îднак вони ëи ше ïоãіршу þтü са мо ïо ÷ут-
тÿ. Стимуëÿтори мо жутü до ïо моã ти на ко рот киé ÷ас, 
та шко дÿтü у ïер сïек тиві.
Існуþтü ефективні é ціëком безïе÷ні сïособи керуван-
нÿ стресом: фізи÷ні, емоціéні і духовні.  
Уміннÿ доëати труд но щі, що за зви ÷аé ви во дÿтü з 
рівно ва ãи, да рує ëþ дині незрівнÿн не за до во ëен нÿ, 
ïідви щує са мо ïо ва ãу, до дає ене р         ãії, зба ãа ÷ує життє-
виé досвід. 
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§22.ÊÎНФËІÊТИІЗДÎРÎВ’ß

Ïîíÿòòÿêîíфë³êòó

У ïе ре кëаді з ëа ти ни конфëікт (conflictus) оз на ÷ає «зіткнен нÿ». 
Êонфëікти ви ни ка þтü тоді, ко ëи в су ïе ре÷ ністü всту ïа þтü інте ре си і ба жан-
нÿ однієї ëþ ди ни (на ïри кëад, ÿк що во на од но ÷ас но хо ÷е ïо ди ви ти сÿ ціка виé 
фіëüм і ïідãо ту ва ти сü до кон троëü ної) або інте ре си і ба жан нÿ двох ÷и біëüше 
ëþ деé, соціаëü них ãруï.

Êонфëікти ëþ ди ни із со боþ — внутрішні конфëікти, а між різни ми 
ëþдü ми або їх ãру ïа ми — зовнішні. Çовнішні конфëікти мо жутü ви ни ка ти 
між дво ма або біëüше осо ба ми (міжо со бистісні), особоþ і ãру ïоþ осіб (осо-
бистісно-ãру ïові) або між дво ма ÷и біëüше ãру ïа ми (міжãру ïові).

Íаведітü ïрикëади міжособистісних конфëіктів (ïосваривсÿ з 
друãом, доросëі контроëþþтü кожен крок, у÷итеëü ïоставив 
несïраведëиву оцінку...).

Уміннÿ конструктивно розв’ÿзувати конфëікти є ознакоþ зріëої особис-
тості. Воно доïомаãає розбудовувати здорові стосунки і ïідтримувати висо-
киé рівенü бëаãоïоëу÷÷ÿ.     

Ïðè÷èíèâèíèêíеííÿêîíфë³êò³â

Мож ëи во, ти вва жаєш, що конфëікти — винÿтково не ãа тив не ÿви ще, і 
то му на ма ãаєшсÿ за будü-ÿку ціну уни ка ти їх або, ïо ки є змо ãа, не виз на ва ти 
їх існу ван нÿ. Àëе це не ïра виëü но. 

Êонфëікти — невід’ємна ÷а с ти на ëþдсü ких сто сунків. Ви ни ка þтü во ни 
÷е рез те, що кож на ëþ ди на є унікаëü ноþ і не ïо втор ноþ: має відмінні від 
інших ïо ãëÿ ди, уïо до бан нÿ і ïе ре ко нан нÿ, вëасні інте ре си і ба жан нÿ, ÿкі 
можутü всту ïати у су ïе ре÷ністü з інте ре са ми інших.

Êо ëи ëþ ди сïіëку þтü сÿ між со боþ, ра зом нав÷аþтü сÿ, ïра цþ þтü або 
відïо ÷и ва þтü, іноді з’ÿсо вуєтüсÿ, що во ни ïо-різно му ро зуміþтü, що є 
не обхідним, важ ëи вим ÷и ïра виëü ним, або їхні інте ре си не збіãаþтüсÿ. 

Буває, що ко ëи ëþ ди ма þтü різну віру, ïе ре ко нан нÿ або їм ïо до ба þтü сÿ 
÷и не ïо до ба þтü сÿ ïевні ре÷і (одÿã, му зи ка, фут боëü на ко ман да), во ни ніби 

Уцьомупараграôіти:

• ïриãадаєш, що таке конфëікт, ÿкі існуþтü види конфëіктів;
• усвідомиш відмінністü, що існує між конфëіктами ïоãëÿдів і 

конфëіктами інтересів;
• ознаéомишсÿ з основними стадіÿми розвитку конфëіктів і 

різними сïособами їх розв’ÿзаннÿ;
• ïотренуєшсÿ конструктивно розв’ÿзувати конфëікти.
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сïіëкуþтüсÿ різни ми мо ва ми. Те, що дëÿ од но ãо «до б ре», мо же бу ти «ïо ãа-
ним» дëÿ іншо ãо; те, що од но му ïо до баєтüсÿ, в іншо ãо мо же вик ëи ка ти відра-
зу. У такому разі між ними можутü виникнути конфëікти ïоãëÿдів.

Ðозв’ÿзан нÿ тако ãо конфëікту не оз на ÷ає, що éо ãо у÷ас ни ки ма þтü зміни-
ти своþ віру ÷и ïе ре ко нан нÿ. Їм доре÷но буде ïриãадати народну мудрістü: 
«Про смаки не сïере÷аþтüсÿ». 

Ду же важ ëи во розвинути в собі толерантність — уміннÿ виз на ва-
ти і ïо ва жа ти ïра во іншої ëþ ди ни на вëас ну, відмінну від твоєї, дум ку і 
ïам’ÿтати, що то ëе рантністü — це ïо шук то ãо, що об’єднує, а не роз’єднує 
ëþдеé.

Çіткнен нÿ інте ресів різних ëþдеé або іãно ру ван нÿ од нієþ особоþ інте ресів 
і ïо треб іншої — дру ãа ãру ïа ïри ÷ин, з ÿких виникає ïе ре важ на біëüшістü 
конôліктів інтересів. ßк що ëþ ди діþтü без ура ху ван нÿ цüо ãо, то навітü у 
ви ïад ку ïри ми рен нÿ конфëікт не ви ÷ер ïуєтüсÿ і може тривати роками.  

ßкі з названих вами у стартовому завданні конфëіктів є конфëік-
тами ïоãëÿдів, а ÿкі — конфëіктами ін тересів?

Сòàä³їðîçâèòêóêîíфë³êò³â

У роз вит ку конфëіктів видіëÿ þтü ï’ÿтü стадіé: ви ник нен нÿ кон фëік тної 
си ту ації; усвідо мëен нÿ конфëікту; ïо ÷а ток відкри то ãо ïро ти сто ÿн нÿ; ес ка-
ëаціÿ конфëікту; за вер шен нÿ конфëікту.
1. Виникненняконôліктноїситуації відбу ваєтüсÿ ïри зіткнен ні двох або 

біëüше ëþ деé, інте ре си ÷и ïе ре ко нан нÿ ÿких істот но відмінні.
2. Усвідомленняконôлікту на стає тоді, ко ëи хо ÷а б один із éо ãо у÷ас ників 

ïо ÷и нає від÷у ва ти дис ко мфорт у сïіëку ванні з іншими, кри ти÷ но і не -
добро зи÷ ëи во думає ïро них або уни-
кає кон тактів з ними.

3. Початок відкритого протистоян-
ня — мо мент, ко ëи один з у÷ас-
ників на ва жуєтüсÿ на за ÿву або ïо ãро-
зу. Іншиé у відïовідü та кож ïо ÷и нає 
діÿти: за хи ща ти сÿ ÷и на ïа да ти.

4. Ескалаціяконôлікту.Íа цüо му етаïі 
сто ро ни відкри то за ÿв ëÿ þтü ïро свої 
ïо зиції та ви су ва þтü ви мо ãи. Во ни 
мо жутü і не усвідо мëþ ва ти вëас них 
інте ресів, не ро зуміти ãëи бин ної суті 
конфëікту. Сторони ÷асто вдаþтüсÿ 
до конôліктогенів — сëів або діé, що 
розïаëþþтü конфëікт. 

5. Заверøення конôлікту мо жëиве у 
разі éо ãо розв’ÿзан нÿ (до сÿã нен нÿ ком-
ïромісу), зãа сан нÿ конфëікту ÷е рез 
втра ту зацікав ëе ності у÷ас ників до 
ïред ме та ïро ти сто ÿн нÿ або відсто ро-
нен нÿ од но ãо з оïо нентів.

Êîíфë³êòîãеíè:

• об ра зи;

• зне важ ëи ве став ëен нÿ; 
• висміþван нÿ;
• ви х ва ëÿн нÿ; 
• ка те ãо ри÷ні су д жен нÿ;
• ïо в÷ан нÿ; 
• не ÷есністü, не щирістü; 
• ïо ру шен нÿ ïра виë 

ети ке ту (не віта ти сÿ, 
іãно ру ва ти ÷и þсü ïри-
сутністü, ïе ре би ва ти);

• де ÿкі уза ãаëü нен нÿ: «ти 
ніко ëи», «ти завжди», 
«ÿ ніза що», «це без-
надіéно».
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Сïîñîбèðîçâ’ÿçàííÿêîíфë³êò³â

Існуþтü різні сïособи розв’ÿзаннÿ конфëіктів (маë. 50). У біëüшості 
ситуаціé наéкраще розв’ÿзувати конфëікти шëÿхом ïереãоворів. Îднак 
іноді краще відсторонитисÿ від конфëікту або ïіти на ïостуïки ÷и рішу÷е 
відстоþвати своþ ïозиціþ.

Коливартовідсторонитисявідконôлікту:
• коëи всім треба засïокоїтисÿ;
• коëи треба ïродумати арãументи;
• коëи немає шансів уëаднати суïере÷ку.

Маë. 50. Сïособи розв’ÿзаннÿ конфëіктів

Агресивноборотися:
• домінувати;
• тиснути;
• ïоãрожувати;
• ëаÿтисÿ;
• битисÿ. 
Усі ïро ãра þтü. Íавітü ÿк що 
хтосü думає, що ви  ãрав, 
насïравді він та кож ïро ãрав.

Поступитися:
• іãнорувати вëасні інтереси;
• на все ïоãоджуватисÿ;
• робити те, що хо÷утü інші.
Хтосü може виïадково виãрати 
за рахунок іншоãо.

Відсторонитисявідконôлікту:
• іãнорувати ïробëему;
• звоëікати з її розв’ÿзаннÿм; 
• розірвати стосунки. 
Усі ïроãраþтü.

Домовлятися:
• сëухати, розуміти, ïоважати 

одне одноãо;
• на ма ãати сÿ зро зуміти ïри-

÷и ну конфëікту (з’ÿсу вати, 
зіткнен нÿ ÿких інте ресів 
ïризвеëо до нüоãо);

• шукати рішен нÿ, ÿке 
вëаштує обох, або ïіти 
на взаємні ïостуïки.

Усі виãраþтü (ïовністþ або 
÷астково). 
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Коливартопоступитися:
• коëи розумієш, що неïравиé;
• коëи ïредмет суïере÷ки набаãато важëивішиé дëÿ інших, ніж дëÿ тебе;
• коëи розумієш, що втратиш від цüоãо конфëікту біëüше, ніж здобудеш;
• коëи небезïе÷не будü-ÿке заãостреннÿ стосунків.

Коливарторіøучеборотися:
• ÿкщо розв’ÿзаннÿ конфëікту в іншиé сïосіб може зашкодити тобі ÷и 

бëизüким або оïонент може здобути несïраведëиві ïереваãи;
• коëи даєш відсі÷ зëовмисникам.

Êîíñòðóêòèâíеðîçâ’ÿçàííÿêîíфë³êò³â

ßк що конфëіктна си ту аціÿ вже ви ник ëа і ти це усвідо мëþєш, кон ст-
рук тив но розв’ÿза ти її до ïо мо жутü ïоради ïсихоëоãів «Шістü кроків до 
розв’ÿзаннÿ конфëіктів», з ÿкими ти вже ознаéомивсÿ у 6-му кëасі: 

Крок1. Îïануé себе:
• Гëибоко вдихни.
• Поëі÷и до десÿти (або даëі).
• Скажи собі, що ти воëодієш ситуацієþ.

Крок2. Çасïокоé оïонента:
• Скажи, що не хо÷еш сваритисÿ.
• Çаïроïонуé обãоворити ситуаціþ.  

Крок3.Çастосуé нави÷ки активноãо сëуханнÿ:
• Дивисü в о÷і оïоненту.
• Підтримуé розмову, кажи: «Так», «ß розуміþ».
• Íе ïеребиваé éоãо.
• До÷екаéсÿ, коëи він закін÷итü, і заïитаé: «Це ïравда?»

Крок4. Поводüсÿ асертивно (ãідно, уïевнено):
• Êористуéсÿ «ß-ïовідомëеннÿми», розкажи, що ти думаєш  

 і від÷уваєш.
• Стіé ïрÿмо, ãовори сïокіéно.
• Уникаé конфëіктоãенів.
• Íе відïовідаé конфëіктоãеном на конфëіктоãен.

Крок5. Висëовëþé ïоваãу:
• Поважаé ãідністü оïонента, не критикуé éоãо особисті ÿкості 

(обãоворþé ïробëему, а не ëþдину).
• Поãоджуéсÿ, з ÷им можеш.
• ßкщо від÷уваєш ïровину, ïоïроси виба÷еннÿ.
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Крок6. Ðозв’ÿзуéте ïробëему:

• Çаïроïонуé змінити ïозиціþ «ß — ïро ти те бе» на ïо зиціþ «Ми 
ра зом — ïро ти ïро бëе ми».

• Çаïроïонуé свіé варіант рішеннÿ.
• Çаïитаé оïонента, ÿкі він має ïроïозиції.
• Ðозãëÿнüте інші можëиві варіанти та їх насëідки.
• Îберітü те, що вам ïідходитü. 
• До мо втесÿ ви ко ну ва ти це рішеннÿ ïев ниé ÷ас (на ïри кëад, тиж-

денü), а ïотім ïо вер ну ти сÿ до роз мо ви і з’ÿсу ва ти, ÷и ви ним 
задовоëені.

Сïîñîбèêîíñòðóêòèâíîãîðîçâ’ÿçàííÿêîíфë³êò³â

1. Ðозãëÿнüте маëþнок 51 і визна÷те, на ÿкіé стадії ïеребуває 
конфëікт. Îбãоворітü: 

• Чому хëоïці не можутü діéти зãоди?

• Що сïриÿëо розïаëþваннþ конфëікту?

• Що їм треба зробити, аби вëаднати конфëікт? 

• ßк ви розумієте індіансüку ïриказку: «Щоб зрозуміти 
ëþдину, треба ïроéти 15 миëü у її мокасинах»? 

Маë. 51

—Цеøість! —Ні,йолопе,
цедев’ять!
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2. Про÷итаé ïрит÷у ïро ïодружжÿ «Давнÿ мріÿ». Поміркуé:  
• Про ÿкиé вид конфëікту в ніé ідетüсÿ — конфëікт ïоãëÿдів 
÷и конфëікт інтересів?
• Íа ÿкіé стадії (див. с. 143) на ïротÿзі 30 років ïеребував 
цеé конфëікт?
• ßкиé сïосіб розв’ÿзаннÿ конфëікту обраëо ïодружжÿ 

(див. маë. 50, с. 144)?

Îб’єднаéтесü у ïари, розïодіëітü роëі é розіãраéте, ÿк би ви 
ïовеëисÿ на місці кожноãо з них тоãо днÿ, коëи дружина сïекëа 

Дàâíÿìð³ÿ

Чоëовік і дружина ïрожиëи разом 30 років. У денü þвіëеþ дру-
жина, ÿк завжди, сïекëа на сніданок буëку — вона ïекëа її щоранку, 
це буëо сімеéноþ традицієþ. Çа сніданком розрізаëа буëку навïіë 
і вже збираëасÿ, ÿк завжди, ïодати ÷оëовікові верхнþ її ÷астину. 
Та раïтом ïередумаëа: «У денü нашоãо þвіëеþ ÿ хо÷у сама з’їсти 
цþ рум’ÿну скоринку. Врешті-решт, ÿ це засëужиëа: тридцÿтü років 
доãëÿдаëа наш дім, народиëа і виховаëа наших синів, увесü цеé ÷ас 
зберіãаëа ÷оëовікові вірністü, ëþбиëа і ïоважаëа éоãо».

І вона тремтÿ÷оþ рукоþ ïередаëа ÷оëовікові нижнþ ÷астину 
буëо÷ки. À тоé, узÿвши її, сказав: «ßкиé неоціненниé дарунок, ëþба. 
Вже тридцÿтü років ÿ не їв своєї уëþбëеної нижнüої ïоëовини буëо÷-
ки, тому що завжди вважав, що вона ïо ïраву наëежитü тобі».        
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ïершу буëку.  

3. Êористуþ÷исü аëãоритмом «Шістü кроків до розв’ÿзаннÿ конфëіктів» 
(с. 145—146), наïиши сценаріé твоєї ïоведінки в таких ситуаціÿх:

Ситуація1
Твіé наéкращиé друã обіцÿв у суботу ïіти з тобоþ в маãазин, де ïро-
даþтü відеофіëüми і комï’þтерні іãри. Ти з нетерïіннÿм ÷екав цüоãо 
днÿ, ïодаровані на денü народженнÿ ãроші вже «ïроïаëиëи» тобі 
кишенþ. Êоëи ти заéшов ïо нüоãо, друã сказав, що не може ïіти з 
тобоþ, бо інші хëоïці заïроïонуваëи éому заéвиé квиток на фіëüм, 
ÿкиé він дуже хо÷е ïодивитисÿ.    

Ситуація2
Дів÷ина з твоãо кëасу неïриÿзно ставитüсÿ до тебе. ßкосü з ïортфеëÿ 
твоãо однокëасника зник мобіëüниé теëефон. Цÿ дів÷ина сказаëа, що 
ба÷иëа тебе біëÿ éоãо ïарти і що це, наïевно, сïрава твоїх рук. 

Ситуація3
Ти éдеш додому зі шкоëи. Тебе ïерестріëи троє ïідëітків з ïараëеëü-
ноãо кëасу. Вони аãресивно звинува÷уþтü тебе в тому, що розïускаєш 
ïро одноãо з них ïëітки. Ти знаєш, що це неïравда. 

Êонфëікти — невід’ємна ÷а с ти на ëþдсü ких сто сунків. Во ни ви ни ка þтü 
÷е рез те, що кож на ëþ ди на є не ïо втор ноþ осо бистістþ. 
Íезбіãаннÿ цінностеé, смаків, уïодобанü сïри÷инÿє конфëікти ïоãëÿ-
дів. Їх треба розв’ÿзу ва ти на ос нові то ëе рант ності.
Çіткнен нÿ інте ресів різних ëþдеé або іãно ру ван нÿ од нієþ з осіб інте-

ресів і ïо треб іншої ïризводитü до конфëіктів інте-
ресів. Їх наéкраще розв’ÿзу ва ти шëÿ хом ïе ре ãо ворів 
дëÿ ïо шу ку взаємо виãідних рішенü.
У роз вит ку конфëікту видіëÿ þтü ï’ÿтü стадіé: ви ник-
нен нÿ конфëікт ної си ту ації; усвідо мëен нÿ конфëікту; 
ïо ÷а ток відкри то ãо ïро ти сто ÿн нÿ; ес ка ëаціÿ конфëік-
ту; за вер шен нÿ конфëікту. Íаé кра ще розв’ÿзу ва ти 
конфëікти на стадії їх усвідо мëен нÿ.
Уміннÿ кон ст рук тив но розв’ÿзу ва ти конфëікти — 
оз на ка зріëої осо бис   то сті. Щоб éо ãо на бу ти, треба не 
ëи ше зна ти, ÿк це ро бити, а é ïрак ти ку ва ти сÿ. 



ÐÎÇДІЛ 4 

СÎЦІÀЛЬÍÀ 
СÊЛÀДÎВÀ ÇДÎÐÎВ'ß  
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§23.СÎЦІАËЬНІЧИННИÊИЗДÎРÎВ’ß

Лþдина — істота сусïіëüна. Соціаëüне середовище (маë. 52) суттєво 
вïëиває на рівенü її здоров’ÿ і бëаãоïоëу÷÷ÿ. 

У здоровому сусïіëüстві існуþтü можëивості дëÿ розвитку і самореаëі-
зації особистості, ëþдÿм ãарантовано нормаëüні житëові умови, достуï до 
високоÿкісної освіти і меди÷ноãо обсëуãовуваннÿ. 

У нездоровому соціаëüному середовищі — навïаки. Íебезïе÷на криміно-
ãенна ситуаціÿ, ëеãкодостуïністü наркотиків, необмежена комерціéна рекëа-
ма, ïроïаãанда хибних цінностеé і насиëëÿ у ÇМІ — осü деÿкі ознаки такоãо 
соціаëüноãо середовища. 

Уцьомупараграôіти:

• ïриãадаєш, що таке соціаëüне середовище;
• обãовориш соціаëüну безïеку своãо насеëеноãо ïункту;
• оціниш можëивості реаëізації своїх ïрав;
• ïроанаëізуєш, ÿк ÇМІ вïëиваþтü на твої ставëеннÿ, рішеннÿ 

і ïоведінку.

ЗМІ:

ті, з ÿких ти 
дізнаєшсÿ ïро 
різні ïодії.

Деðжàâí³îðãàíè:

ті, хто ïриéмає 
закони і 
забезïе÷ує 
дотриманнÿ твоїх 
ïрав.

М³ñöеâà
ãðîìàäà:

ті, хто дбає 
ïро добробут 
у твоєму місті 
÷и сеëі. 

Шêîëà:

ті, хто тебе 
нав÷ає і 
в÷итüсÿ разом 
з тобоþ.

Дðóç³:

ті, з ким 
тобі ïриємно 
ïроводити 
віëüниé ÷ас.

Рîäèíà:

ті, хто дбає 
ïро твоє життÿ 
і здоров'ÿ.

Маë. 52. Еëементи соціаëüноãо середовища 
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1. Îб’єднаéтесü у дві ãруïи. Íазвітü еëементи соціаëüноãо 
середо вища вашоãо насеëеноãо ïункту, ÿкі:

група1: сïриÿþтü здоров’þ і безïеці ëþдеé (су÷асна ëікарнÿ, 
безïеребіéна робота комунаëüних сëужб, міëіції...);

група2: заãрожуþтü їхніé безïеці і здоров’þ (немає комунаëü-
них зру÷ностеé, не вивозÿтü сміттÿ, вве÷ері небезïе÷но ходити 
вуëицÿми...). 

2. Проанаëізуéте, ÷и виконуєтüсÿ у вашому насеëеному ïункті 
закон ïро обмеженнÿ рекëами тþтþнових та аëкоãоëüних виро-
бів. Чи є ïобëизу вашої шкоëи кіоски, де ïродаþтü сиãарети та 
аëкоãоëü?   
3. Проãоëосуéте, ÷и вважаєте ви свіé насеëениé ïункт (мікро-
раéон) здоровим і безïе÷ним соціаëüним середовищем.

Сîö³àëüíеñеðеäîâèще ³ïðàâàäèòèíè

Досÿãти високоãо рівнÿ бëаãоïоëу÷÷ÿ можна ëише тоді, коëи сусïіëüство 
створþє можëивості дëÿ реаëізації фундаментаëüних ïрав ëþдини і особëи-
во ïрав дитини.

 Îцінітü можëивості дëÿ реаëізації ваших ïрав на: 
• турботу і захист;
• високоÿкісну освіту;
• всебі÷ниé розвиток своїх здібностеé;
• меди÷ну доïомоãу;
• віëüне висëовëеннÿ думок;
• інформаціþ; 
• захист від жорстокості, дискримінації і насиëëÿ. 

Дëÿ цüоãо намаëþéте в кëасі умовну ëініþ і дëÿ оцінки кожноãо 
ïрава оберітü своє місце на ніé. Ç одноãо боку станутü ті, хто 
думає, що вони маþтü широкі можëивості дëÿ реаëізації своãо 
ïрава (наïрикëад, на меди÷ну доïомоãу), а з друãоãо — ті, хто 
не ба÷итü таких можëивостеé. Ðешта заéмутü місцÿ ïосередині 
бëиж÷е до тоãо ÷и тоãо краþ. Бажаþ÷і можутü ïоÿснити своþ 
ïозиціþ.

Îбãоворітü:
• ßкі ваші ïрава реаëізувати наéëеãше?
• Ðеаëізаціÿ ÿких ïрав наéбіëüше ïов’ÿзана з труднощами?

Деðжàâàíàçàхèñò³ïðàâä³òей ³ìîëîä³

Чимаëо державних сëужб стоÿтü на сторожі твоãо життÿ і здоров’ÿ. 
Щоéно дитина з’ÿвиëасÿ на світ, її ïідхоïëþþтü турботëиві руки ëікарів. 
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Уже за кіëüка років вона знаéомитüсÿ з виховатеëÿми в дитÿ÷ому садку, а 
зãодом — зі шкіëüними в÷итеëÿми, ÿкі сïіëüно з родиноþ виховуþтü її і 
доïомаãаþтü здобути освіту. Можëивістü всебі÷ноãо розвитку надаþтü цен-
три ïозашкіëüної освіти, музи÷ні, сïортивні шкоëи, мистецüкі студії, турис-
ти÷ні кëуби, соціаëüні сëужби дëÿ моëоді тощо. 

ßкщо ти ïотраïив в екстремаëüну ситуаціþ, маєш змоãу викëикати рÿту-
ваëüні сëужби. Êоëи хворієш, батüки викëикаþтü ëікарÿ. ßкщо ïорушено 
твої ïрава, можеш звернутисÿ до в÷итеëÿ, шкіëüноãо ïсихоëоãа або затеëе-
фонувати в міëіціþ ÷и за теëефоном довіри. 

Всеукраїнсüка дитÿ÷а ëініÿ «Теëефон довіри» 0-800-500-21-80

Íаціонаëüна «ãарÿ÷а ëініÿ» з ïитанü 
 насиëüства та захисту ïрав дітеé 0-800-500-33-50

Дізнаéсÿ адреси і теëефони ïсихоëоãі÷них та соціаëüних сëужб, 
кабінетів довіри, ÿкі існуþтü у місті ÷и сеëі або в наéбëиж÷ому 
раéонному (обëасному) центрі.  

Êë³í³êè,äðóжí³äëÿìîëîä³

Держава усвідомëþє особëиві ïотреби ïідëітків і моëоді в інформації, 
що стосуєтüсÿ здоров’ÿ, а також в індивідуаëüних меди÷них і ïсихоëоãі÷них 
ïосëуãах. Тому у стоëиці та в баãатüох обëасних центрах України відкрива-
þтü ÿкісно нові меди÷ні установи — кëініки, дружні дëÿ моëоді (маë. 53). 

Тут ïра цþє кваëіфіко ва ниé ïер со наë: ïси хо ëоã, ãіне ко ëоã, дерматоëоã. 
По ва ãа і до б ро зи÷ ëи ве став ëен нÿ до ïідëітків — ãо ëо вниé ïрин циï роботи 
кëініки. Ти мо жеш за те ëе фо ну ва ти до кëініки, і тобі ïовідомëÿтü, ко ëи кра-
ще ïриїха ти. Усі ïо сëу ãи кëініки без ко ш товні. 

Маë. 53
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ЗМІ ³çäîðîâ’ÿ

Теëеба÷еннÿ, фіëüми, радіо, Інтернет, журнаëи, ãазети відіãраþтü важ-
ëиву роëü у нашому житті. Вони є джереëом інформації, вïëиваþтü на 
наші цінності, ставëеннÿ, рішеннÿ і ïоведінку. Цеé вïëив може бути ÿк 
ïозитивним, так і неãативним. Íаïрикëад, ÇМІ є одним із важëивих джереë 
інформації. Хороші художні та муëüтиïëікаціéні фіëüми, соціаëüна рекëама 
ïроïаãуþтü сïравжні цінності і ïозитивні зразки дëÿ насëідуваннÿ.

1. Íазвітü фіëüми (художні та анімаціéні), що ïроïаãуþтü ïози-
тивні цінності («Форест Гамï», «Вінні-Пух», «Шрек»...). 

2. Чи знаєте ви, що таке соціаëüна рекëама? Íаведітü ïрикëади 
соціаëüної рекëами, ÿку ви ба÷иëи ïо теëеба÷еннþ ÷и на вуëицÿх 
вашоãо насеëеноãо ïункту.

НеãàòèâíèйâïëèâЗМІ

У деÿких виïадках вïëив засобів масової інформації є неãативним.
Комерційнареклама.Теëеба÷еннÿ, ãазети, журнаëи рекëамуþтü товари 

і ïосëуãи. Îднак рекëама завжди ïоказує ïродукт із кращоãо боку. Часто 
éоãо ÿкості ïеребіëüшені, іноді — відверто неïравдиві. Îсобëиво шкідëивоþ 
є рекëама тþтþну та аëкоãоëþ.

Пропаганда хибних цінностей.Фіëüми і рекëама нерідко ïроïаãуþтü 
нездорові сïоживацüкі цінності, ïід вïëивом ÿких ëþди куïуþтü ре÷і, навітü 
ÿкщо вони їм неïотрібні. Íаïрикëад, у тебе може скëастисÿ враженнÿ, що не 
можна стати ïоïуëÿрним і щасëивим без новоãо мобіëüноãо теëефону. 

Романтизаціянасилля. Теëеба÷еннÿ демонструє ïривабëиві дëÿ ïідëіт-
ків роëüові модеëі (ÿкиé треба мати виãëÿд, ÿк ïоводитисü і розв’ÿзувати 
ïробëеми), аëе деÿкі з цих модеëеé створþþтü хибні уÿвëеннÿ ïро добро і 
зëо та романтизуþтü насиëëÿ.             

Гоëовниé ãероé боéовиків зазви÷аé ïривабëивиé, сиëüниé і розв’ÿзує всі 
свої ïробëеми зброєþ ÷и куëаками. Íасиëëÿ на екрані ïостає ÿк ÷астина 
щоденноãо життÿ, і в декоãо з ïідëітків скëадаєтüсÿ враженнÿ, що життÿ без 
насиëëÿ нудне і неïриродне. 

Êров і смертü у фіëüмах не 
маþтü веëикоãо зна÷еннÿ. Протÿãом 
однієї  серії можутü заãинути сотні 
ëþдеé, аëе сïравжніх насëідків 
цüоãо, ÿк ïравиëо, не ïоказано. 

У такиé сïосіб створþєтüсÿ 
романти÷ниé імідж насиëëÿ, і скëа-
даєтüсÿ враженнÿ, що воно є ïри-
родним еëементом нашоãо життÿ. 

Чисëенні наукові досëідженнÿ 
довеëи вïëив насиëëÿ в засобах 
масової інформації на рівенü аãресії 
у ïідëітковому середовищі. 

• Фіëüми, новини і теëеïереда÷і 
містÿтü у середнüому ï’ÿтü еïі-
зодів насиëëÿ на ãодину.

• Дитÿ÷і муëüтфіëüми у середнüо-
му містÿтü 25 еïізодів насиëëÿ 
на  ãодину.

• До закін÷еннÿ шкоëи середнüо-
статисти÷на дитина ба÷итü на 
теëеекрані 8  тисÿ÷  убивств і 
100 тисÿ÷  актів аãресії.  
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Çменшити цеé неãативниé вïëив можна, розвинувши нави÷ки крити÷ноãо 
мисëеннÿ. Ми можемо нав÷итисÿ розрізнÿти достовірні і недостовірні джере-
ëа інформації та обирати дëÿ ïереãëÿду фіëüми і теëеïереда÷і, ÿкі ïроïаãу-
þтü сïравжні цінності — ëþбов, дружбу, вірністü, ïоваãу.

1. Íазвітü фіëüми, ÿкі романтизуþтü насиëëÿ («Хрещениé батü-
ко», «Бриãада», «Бандитсüкиé Петербурã»...). 
2. Íазвітü муëüтфіëüми, ÿкі містÿтü сцени насиëëÿ і не ïоказуþтü 
éоãо сïравжніх насëідків («Íу, ïостриваé!», «Том і Джері»...).
3. Приãадаéте одну зі сцен насиëëÿ, ÿку нещодавно ба÷иëи на 
теëеекрані. Проанаëізуéте її за таким ïëаном:

• Чи моãëо це статисÿ в реаëüному житті?
• Чи був кращиé сïосіб розв’ÿзати цþ ïробëему?
• Чи ïоказано у фіëüмі сïравжні насëідки насиëëÿ: біëü, 

стражданнÿ, каëіцтво, безïомі÷ністü, місÿці реабіëітації, 
ãоре рідних?      

Ðазом із батüками ïроанаëізуé теëевізіéну ïроãраму. Скëади реé-
тинã теëеïереда÷, ÿкі ïодобаþтüсÿ наéбіëüше і наéменше. Поÿсни 
свіé вибір. 

До настуïноãо уроку ïостараéсÿ ïереãëÿнути фіëüм «Веëетенü», 
знÿтиé режисером Пітером Чеëсоном на студії Мірамакс Фіëüм 
у 1998  році (СШÀ).

Соціаëüне середовище ëþдини є джереëом баãатüох бëаã дëÿ її життÿ і 
здоров’ÿ. Водно÷ас воно може бути і джереëом небезïек. 

Держава стоїтü на сторожі життÿ і здоров’ÿ дітеé та моëо-
ді. У разі небезïеки ÷и ïорушеннÿ твоїх ïрав ти можеш 
звернутисÿ до рÿтуваëüників, ïравоохоронних орãанів або 
за теëефонами довіри. 
Чисëенні наукові досëідженнÿ довеëи, що романтизаціÿ 
насиëëÿ у ÇМІ ïідвищує рівенü аãресії у ïідëітковому 
середовищі. 
Дëÿ ïротидії цüому неãативному вïëиву треба розвивати 
нави÷ки крити÷ноãо мисëеннÿ та обирати дëÿ ïереãëÿду 
фіëüми і теëеïереда÷і, що ïроïаãуþтü сïравжні цінності. 
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§24.ВÏËИВИНАЙÁËИЖЧÎГÎÎТÎЧЕННß

Ðодина (оïікуни), друзі, однокëасники, в÷итеëі — це твоє наéбëиж÷е 
соціаëüне ото÷еннÿ. У ïроцесі сïіëкуваннÿ між вами виникаþтü стосунки і 
взаємо-вïëиви: ти вïëиваєш на них, а вони — на тебе. Цеé вïëив може бути 
ïозитивним і неãативним. 

1. Çаïиши імена десÿтüох ëþдеé зі своãо наéбëиж÷оãо ото÷еннÿ.  

2. Îціни твої стосунки з ними за ï'ÿтибаëüноþ шкаëоþ: 
5 — ÷удові;
4 — теïëі;
3 — рівні;
2 — ïрохоëодні;
1 — ïоãані;
0 — дуже ïоãані.

3. У ïарах або ãруïах розкажітü ïро ëþдеé, ÿкі наéбіëüше вïëи-
нуëи на вас, стосунки з ÿкими ви вважаєте особëивими. 

Сèíеðã³ÿ:îäèíïëþñîäèíäîð³âíþєòðè

Ти вже знаєш, що у своїé ïоведінці ëþди керуþтüсÿ ïевними життєвими 
ïринциïами. Деÿкі з них ми розãëÿнуëи у § 2 ïідру÷ника: ïринциï кер-
мани÷а, ïринциï оïтимізму, ïринциï «бери і даваé» тощо. ßкщо ëþдина 
дотримуєтüсÿ їх, на неї ÷екає усïіх, ÿкщо ïорушує — невда÷і. 

Існує ще один важëивиé життєвиé ïринциï — синерãіÿ (від анãë. syn — 
сïіëüна та energy — енерãіÿ). Синерãіÿ озна÷ає, що ціëе є зна÷но біëüшим, 
ніж сума éоãо скëадових. Прикëади синерãії знаходимо у ïрироді, техніці, 
музиці, сïорті тощо (маë. 54).

Уцьомупараграôіти:

• з’ÿсуєш, хто наëежитü до твоãо наéбëиж÷оãо ото÷еннÿ;
• оціниш ÿкістü своїх стосунків;
• дізнаєшсÿ ïро ïереваãи ïринциïу синерãії у стосунках; 
• ïроанаëізуєш можëиві ризики наéбëиж÷оãо ото÷еннÿ ïід-

ëітків;
• ïриãадаєш ознаки дружніх і небезïе÷них ïідëіткових ком-

ïаніé.
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Маë. 54. Прикëади синерãії

Прикëадом синерãії у ïрироді є 
ïоведінка ãусеé у зãраї. V-ïодібна 
будова ãусÿ÷ої зãраї дає змоãу ïтахам 
ëетіти на 70% швидше, ніж тоді, 
коëи вони ëетÿтü ïоодинці. Àдже 
наéбіëüшиé оïір вітру від÷уває ëише 
ïтах, що ëетитü ïоïереду. Під ÷ас 
ïоëüоту він утворþє ïідіéмаëüниé 
ïотік дëÿ тих, хто ëетитü за ним. 
Інші ãуси в зãраї ïідбадüорþþтü 
ëідера криками, а коëи він 
стомëþєтüсÿ, на éоãо місце стає 
іншиé ïтах. 

Принциï синерãії відомиé і в техніці. 
Êонструктори знаþтü, що одна оïора 
розміром 5*10 см витримує ваãу до 
275 кã. ßку ваãу можутü витримати дві 
оïори? ßкщо вважаєш, що вдві÷і біëüшу, 
тобто 550 кã, то ïомиëÿєшсÿ. Вони 
витримуþтü ваãу до 825 кã, а ÿкщо їх 
збити докуïи — біëüш ÿк 2000 кã.

Прикëад синерãії в музиці — 
оркестр, ансамбëü або хор. Їх 
зву÷аннÿ — це набаãато біëüше, 
ніж окремі ïартії у виконанні 
музи÷них інструментів ÷и ãоëосів.

Прикëад синерãії у сïорті — 
футбоëüна команда. Її рівенü — це 
біëüше, ніж маéстерністü воротарÿ, 
наïадників або захисників. Усïіх 
команди ïередусім заëежитü від тоãо, 
ÿк сïортсмени взаємодіþтü на ïоëі, 
ÿкі комбінації вміþтü розіãрувати. 
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ßкщо ми керуємосÿ ïринциïом синерãії у стосунках, наші можëивості 
зростаþтü, ми досÿãаємо кращих резуëüтатів у нав÷анні, сïорті, будü-ÿкіé 
ïраці. Поëіïшуєтüсÿ ÿкістü стосунків: ми отримуємо біëüше задовоëеннÿ від 
сïіëкуваннÿ, ефективніше розв’ÿзуємо конфëікти. 

Дëÿ цüоãо треба нав÷итисÿ:
• цінувати і використовувати відмінності, що існуþтü між ëþдüми;
• сïіëкуватисÿ, взаємодіÿти і будувати стосунки на основі ïартнер-

ства — використовувати сиëüні ÿкості і комïенсувати недоëіки одне 
одноãо.

ßскравиé ïрикëад синерãії є у фіëüмі «Веëетенü». Íесïодівана зустрі÷ 
двох самотніх ïідëітків назавжди зміниëа їхні доëі. Вони буëи ціëком різні: 
Макс — мов÷азниé і сором’ÿзëивиé ãіãант, Êевін — маëенüкиé, розумниé, 
невиëіковно хвориé. У кëасі хëоï÷ики ïо÷уваëисÿ ізãоÿми. Та коëи вони 
об’єднаëисÿ в єдине ціëе, то ïеретвориëисÿ на відважноãо і моãутнüоãо ëица-
рÿ-веëетнÿ.       

1. ßке враженнÿ сïравив на вас цеé фіëüм? 

2. ßкі додаткові можëивості з’ÿвиëисü у хëоï÷иків завдÿки їхніé 
дружбі?

3*. ßк друзі можутü використати сиëüні ÿкості і комïенсувати 
вади одне одноãо (нав÷ити друãа танцþвати, ïідтÿãнути з мате-
матики, тренуватисÿ разом...)?

4*. ßк синерãіÿ виÿвëÿєтüсÿ в розïодіëі домашніх обов’ÿзків?

Рèçèêèíàйбëèж÷îãîîòî÷еííÿ

Íа відміну від законів ïрироди, що діþтü незаëежно від нашої воëі 
(ÿкщо ïідкинути м’ÿ÷, він завжди вïаде на земëþ), ëþди самі вирішуþтü, 
дотримуватисÿ їм ïевних ïринциïів ÷и ïорушувати їх. 

Íа жаëü, іноді доводитüсÿ сïіëкуватисÿ з тими, хто не зважає на жодні 
ïринциïи і будü-÷иї інтереси. Такі ëþди здатні заïодіÿти шкоду, зокрема 
своїм рідним і друзÿм. Тому кожному треба розвивати життєві нави÷ки ïро-
тидії неãативному соціаëüному тиску.             

Рîäèíà

Вïëив родини на життÿ і здоров’ÿ дітеé важко ïереоцінити. У родині 
формуþтüсÿ цінності, ставëеннÿ, зви÷ки, сïосіб ïроведеннÿ дозвіëëÿ. 

Щоïравда, і ïоãані зви÷ки (аëкоãоëізм, насиëëÿ) також нерідко фор-
муþтüсÿ в родині. Статистика засвід÷ує, що діти з небëаãоïоëу÷них родин 
÷асто ïовторþþтü доëþ своїх батüків. Îднак родинні традиції — не вирок. 
ßкщо дитина хо÷е, вона може розірвати ëанцþã ïоãаних зви÷ок і заïо÷атку-
вати дëÿ себе і своєї маéбутнüої родини зовсім інші традиції.

Êоëи Макс (ãероé фіëüму «Веëетенü») був маëим, батüко на о÷ах у хëоï-
÷ика вбив éоãо матір. Відтоді Макса не ïоëишаëа думка, що він син убивці 
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і ïрире÷ениé стати таким, ÿк éоãо батüко. ßкосü Êевін розïовів Максу ïро 
своãо батüка, ÿкиé ïокинув матір ïісëÿ народженнÿ хворої дитини. Він ïере-
конав друãа, що вони нікоëи не станутü такими, ÿк їхні батüки.    

Про÷итаéте і обãоворітü ситуаціþ:
Світëана живе з батüками і сестроþ. Її батüки не маþтü ïостіé-
ної роботи, всі ãроші, ÿкі їм вдаєтüсÿ заробити, витра÷аþтü на 
сïиртне. Îдноãо разу батüко здав на макуëатуру шкіëüні ïід-
ру÷ники дів÷ат і сказав, що з до÷ок все одно не виéде ні÷оãо 
ïутнüоãо. Та Світëана не ïоãодиëасÿ з ним. Їé ïодобаєтüсÿ 
в÷итисÿ, і вона мріє стати медсестроþ. Ціëиé рік Світëана 
робиëа уроки у своєї ïодруãи і ãотуваëасÿ до встуïу в меди÷-
ниé коëедж. Вëітку дів÷ина усïішно скëаëа ісïити і теïер  
уïевнена, що в неї буде краще життÿ, ніж у її батüків.

1. Проанаëізуé традиції своєї родини (ÿк ви хар÷уєтесÿ, ïрацþ-
єте, відïо÷иваєте, дбаєте ïро своє здоров’ÿ). 
2. ßкі з цих традиціé ти хотів би ïередати своїм дітÿм?
3. ßкі нові родинні традиції мрієш заïо÷аткувати?         

Дðóç³

Îсоб ëи во ãо зна ÷ен нÿ у твоєму віці на бу ває друж ба. Êо ëи діëиш сÿ з 
друãом своїми думками, ïо ÷и наєш кра ще ро зуміти са мо ãо се бе. Те, що друã 
ïо ва жає те бе, ïідви щує твоþ са мооцінку. 

Друзі ïотрібні, щоб да ти ïо ра ду: «Íе завжди мож на са мо му вирішу ва ти, 
ÿк сëід в÷и ни ти. Треба висëухати ще ÷иþсü дум ку». Хо÷ у важëивих ре÷ах 
ти біëüше ïрисëухаєшсÿ до доросëих, аëе в усüому, що стосуєтüсÿ техніки, 
музики, моди і розваã, теïер дедаëі біëüше ïокëадаєшсÿ на думку друзів.

Îцінітü стуïінü вïëиву одноëітків на те, ÿк ïроводити дозвіëëÿ. 
Дëÿ цüоãо ïроведітü у кëасі умовну ëініþ. Ç одноãо кінцÿ станутü 
ті, хто в усüому ïідтримує комïаніþ, а з друãоãо — ті, хто 
завжди наïоëÿãає на своєму. Ðешта заéмаþтü місцÿ бëиж÷е до 
тоãо ÷и тоãо кінцÿ.

Друзі можутü вïëивати на тебе ïозитивно, наïрикëад, коëи радÿтü 
зробити щосü хороше або утримуþтü від ïомиëки. Àëе іноді їхніé вïëив є 
неãативним.

Позитивниé вïëив друзів 
може сïонукати:

Íеãативниé вïëив друзів 
може змусити:

• заïисатисÿ до сïортивної секції;
• взÿти у÷астü у змаãаннÿх;
• береãти здоров’ÿ;
• досÿãти ïоставëеної мети. 

• ïо÷ати курити;
• вживати аëкоãоëü;
• ïроãуëþвати уроки;
• брехати;
• щосü украсти, коãосü ïобити.
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1. Приãадаéте ознаки дружніх і небезïе÷них комïаніé.
2. Поміркуéте, що може статисÿ з ïідëітком, ÿкиé ïотраïив до 
небезïе÷ної комïанії.  
3. Îбãоворітü, ÿк ïротидіÿти неãативному соціаëüному тиску.

Îçíàêèäðóжí³х
êîìïàí³й

 ïриéмаþтü тебе таким, 
ÿким ти є;

 не маþтü жорстких 
ïравиë;

 не заборонÿþтü 
сïіëкуватисÿ ïоза 
ãруïоþ;

 з радістþ ïриéмаþтü 
до своãо коëа нових 
друзів;

 їх ÷ëени ïоважаþтü 
і ïідтримуþтü одне 
одноãо.

Îçíàêèíебеçïе÷íèхêîìïàí³й

 маþтü ватажка і жорсткі 
ïравиëа;

 вимаãаþтü ціëковитої 
відданості; 

 заборонÿþтü контакти ïоза 
ãруïоþ;

 за неïокору можутü в÷инити 
жорстоку розïраву;

 з «÷ужими» ïоводÿтüсÿ 
аãресивно і зверхнüо;

 встуïаþтü у міжãруïові 
конфëікти «стінка на стінку»;

 ïоширене вживаннÿ тþтþну, 
аëкоãоëþ, наркотиків.

Синерãіÿ у стосунках — це зростаннÿ можëивостеé особистості завдÿки 
ефективніé взаємодії з іншими ëþдüми. Дëÿ досÿãненнÿ цüоãо треба 
нав÷итисÿ будувати стосунки на основі ïартнерства.
Íа жаëü, іноді доводитüсÿ сïіëкуватисÿ з тими, хто не зважає на жодні 
ïринциïи і будü-÷иї інтереси. Тому кожному сëід розвивати життєві 

нави÷ки ïротидії неãативному соціаëüному тиску.  
Хороші батüки — наéкращиé ïрикëад дëÿ дітеé. Íа 
жаëü, діти з небëаãоïоëу÷них родин також ÷асто насëі-
дуþтü своїх батüків. Îднак це не вирок. ßкщо дитина 
хо÷е, вона може розірвати ëанцþã ïоãаних зви÷ок і 
заïо÷аткувати дëÿ себе і своєї маéбутнüої родини інші 
традиції.
Îсоб ëи во ãо зна ÷ен нÿ у ïідëітковому віці на бу ває друж-
ба. Вïëив друзів може бути ïозитивним і неãативним. 
Потраïити в ïоãану комïаніþ озна÷ає наразитисÿ на 
небезïеку. Тримаéсÿ ïодаëі від таких комïаніé!
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§25.ХВÎРÎÁИЦИВІËІЗАЦІЇІРЕÊËАМА

У давні ÷аси ëþди ïотерïаëи від хоëоду, сïеки, наïадів хижих звірів, 
інфекціéних хвороб. Су÷асні ëþди живутü набаãато довше і незрівнÿнно ком-
фортніше. Механізми é автомати звіëüниëи їх від тÿжкої фізи÷ної ïраці в 
ïобуті та на виробництві. Çа ëі÷ені ãодини можна дістатисü наéвіддаëеніших 
куто÷ків ïëанети. Çавдÿки винаéденнþ вакцин та ефективних ëіків середнÿ 
триваëістü життÿ ëþдеé зросëа біëüш ÿк удві÷і.  

Уÿвітü один денü із життÿ ïервісноãо і су÷асноãо ïідëітка. 
Порівнÿéте їхніхар÷ові раціони, фізи÷ну активністü, заãартова-
ністü. Поміркуéте:  

• Хто хар÷уєтüсÿ ïереважно натураëüними ïродуктами?
• Хто з них сиëüнішиé і заãартованішиé?
• Хто ÷астіше ëÿãає сïати ãоëодним?
• Хто має біëüше шансів одужати, ÿкщо захворів?

Îднак бëаãа цивіëізації сïри÷иниëи ïоÿву нових заãроз. Теïер ëþдÿм 
заãрожуþтü не ëише ÷исëенні техноãенні небезïеки (ураженнÿ еëектри÷ним 
струмом, ДТП), а é такі маëоïоширені у давні ÷аси хвороби, ÿк ожиріннÿ, 
рак, серцево-судинні захворþваннÿ і діабет. Їх називаþтü «хворобами цивіëі-
зації», адже вони ïов’ÿзані ïередусім із «досÿãненнÿми» цивіëізації — маëо-
рухëивим сïособом життÿ, сïоживаннÿм ïереробëених хар÷ових ïродуктів, 
а також вживаннÿм тþтþну, аëкоãоëþ і наркотиків. 

Êóð³ííÿ ³ðàê

У 6-му кëасі ти вив÷ав вïëив тþтþну на орãанізм ëþдини і знаєш ïро 
неãаéні насëідки куріннÿ, éоãо вïëив на орãанізм ïротÿãом двох років та  
віддаëені насëідки.  

Êурцÿм з 20—30-рі÷ним стажем заãрожуþтü тÿжкі захворþваннÿ серцево-
судинної системи (інфаркт, інсуëüт), хроні÷ні захворþваннÿ ëеãенü, виразка 
шëунку, зëоÿкісні ïухëини (рак ëеãенü, ãуби, ãортані). 

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, що таке хвороби цивіëізації;
• усвідомиш зв’ÿзок куріннÿ з ризиком виникненнÿ раку;
• оціниш своє ставëеннÿ до комерціéної рекëами;
• ознаéомишсÿ з ïринциïами дії рекëами і ïриéомами, ÿкі 

використовуþтü рекëамні комïанії дëÿ заëу÷еннÿ моëоді до 
куріннÿ та вживаннÿ аëкоãоëþ;

• ïотренуєшсÿ розïізнавати рекëамні хитрощі é створþвати 
антинаркоти÷ну рекëаму.
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Тþтþновиé дим міститü біëüш ÿк 50 канцерогенів — ре÷овин, що сïри-
÷инÿþтü виникненнÿ зëоÿкісних ïухëин. Сïоëуки, ÿкі містÿтüсÿ у тþтþ-
новому димі, ïосëабëþþтü захисні вëастивості орãанізму і ïосиëþþтü діþ 
інших канцероãенів, наïрикëад, іонізуþ÷ої радіації. 

Íаéïоширеніша форма раку — рак ëеãенü. У 2002 році в Україні серед 
ïомерëих від раку кожен ï’ÿтиé — хвориé на рак ëеãенü (серед ÷оëовіків — 
кожен третіé виïадок). 90% виïадків раку ëеãенü ïов’ÿзуþтü із куріннÿм.  

Реêëàìà—ðóш³йíàñèëàòîðã³âë³

Суттєву роëü у виникненні хвороб цивіëізації відіãрає комерціéна 
рекëама хар÷ових ïродуктів, сиãарет та аëкоãоëþ. Су÷асниé світ назива-
þтü сусïіëüством сïоживаннÿ. Безëі÷ товарів і ïосëуã щоднÿ ïроïонуþтü з 
екранів теëевізорів, вуëи÷ної рекëами, сторінок ãазет і журнаëів. 

Îцінітü стуïінü вïëиву рекëами на ваші рішеннÿ. Дëÿ цüоãо 
ïроведітü у кëасі умовну ëініþ. Ç одноãо кінцÿ станутü ті, хто 
завжди ïриéмає рішеннÿ ïід вïëивом рекëами, а з друãоãо — ті, 
хто на неї взаãаëі не зважає. Ðешта заéмаþтü місцÿ бëиж÷е до 
тоãо ÷и тоãо кінцÿ.

Мета рекëами — ïродати ïродукт і забезïе÷ити виробникові ïрибуток. 
Дëÿ цüоãо в рекëамному бізнесі використовуþтü сïеціаëüні ïриéоми.

Про÷итаéте ïовідомëеннÿ: «ßк ïрацþє рекëама». Поміркуéте:
• ßкі ïотреби і бажаннÿ ïідëітків використовуþтü у рекëамі 

тþтþну та аëкоãоëþ (маë. 56, б);
• Íаведітü ïрикëади рекëамних ïовідомëенü, що «тиснутü» 

на ïотреби ïідëітків (маë. 56, в).

×изнаєøти,ùо...
Îдин із соëістів ãруïи «The Beatles» 

Джордж Харрісон (маë. 55) ïо÷ав курити 
у ïідëітковому віці. Він нікоëи не ïрихо-
вував своєї ïристрасті до тþтþну і навітü 
ãрав із сиãаретоþ в руці. Êоëи в 1997 році 
Харрісон дізнавсÿ свіé діаãноз — рак ãорëа, 
він сказав: «Це стаëосÿ ÷ерез куріннÿ».

Відтоді ïо÷аëасÿ éоãо ÷отирирі÷на 
бо ротü ба з недуãоþ.  Він вирішив зроби-
ти все можëиве, щоб ïобороти рак: кинув 
ïаëити і їздив ïо всüому світу в ïошуках 
наéефективніших засобів ëікуваннÿ, витра-
÷аþ÷и ïо 25 тисÿ÷ американсüких доëарів 
щоднÿ. У своїé останніé ïісні, заïисаніé за 
тижденü до смерті, Харрісон закëикає замисëитисÿ над насëідками 
ïаëіннÿ, від ÿких не рÿтуþтü ні сëава, ні ãроші.      

Маë. 55
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ßêïðàöþєðеêëàìà

Чи відомо тобі, що мавïи обожнþþтü вишні? Мисëивці користуþтüсÿ 
цим і вëаштовуþтü дëÿ них хитрі ïастки. Вони насиïаþтü стиãëі вишні 
у скëÿну ïосудину з вузüким ãорëом. Помітивши уëþбëені ëасощі, мавïа 
не може стриматисü і засовує руку в ïосудину. Відтак затискує вишні 
в куëаці і намаãаєтüсÿ витÿãнути. Àëе куëак не ïроходитü крізü вузüке 
ãорëо ïосудини, а зметикувати, що éоãо треба розтиснути, тварина не 
здатна. По÷увши від÷аéдушне верещаннÿ, мисëивецü вибіãає з укриттÿ і 
хаïає мавïу. 

Фахівці рекëамноãо бізнесу використовуþтü ïодібні ïриéоми. 
Сïо÷атку вони визна÷аþтü ціëüову ãруïу, наïрикëад, ïенсіонери, батüки 
або ïідëітки. Відтак намаãаþтüсÿ знаéти «вишні» — те, що є важëивим 
дëÿ цих ëþдеé (дëÿ ïенсіонерів — ціна, дëÿ батüків — користü дëÿ 
здоров’ÿ дітеé, а дëÿ ïідëітків — те, що вважаєтüсÿ су÷асним, «крутим» 
і доïомаãає ïо÷уватисÿ доросëішим).

ßкщо товар корисниé (ÿк ïраëüниé ïорошок ÷и оëіÿ), рекëамодавці 
намаãаþтüсÿ ïривернути уваãу до тих ÿкостеé, що виãідно вирізнÿþтü 
саме цþ торãову марку (ціна, ефективністü, смак). Êоëи ж ëþдина не 
має ïриродної ïотреби у вживанні ïевноãо товару (наïрикëад, аëкоãоëþ 
÷и тþтþну), рекëамодавці «тиснутü» на інші ïотреби, щоб вона ïо÷аëа 
вживати цеé ïродукт і стаëа заëежноþ. 

Вони розраховуþтü (і не да рем но!), що мо ëо да ëþ ди на сïро бує си ãа ре-
ту, звикне розважатисÿ з ïëÿшкоþ ïива. Îтже, вона неодмінно ïо тра ïитü 
у «ïастку» — ніко тин ову та аëкоãоëüну за ëежністü, зãодом уже не зможе 
«розтиснути куëак» і ïо ïов нитü рÿ ди тих, хто ïримножує ïрибутки 
тþтþнових і аëкоãоëüних маãнатів.  
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Про÷итаéте ïовідомëеннÿ «Ðекëамні стратеãії». Íаведітü ïри-
кëади застосуваннÿ деÿких стратеãіé в рекëамі аëкоãоëüних і 
тþтþнових виробів.   

Реêëàìí³ñòðàòеã³ї

Щоб змусити ëþдеé ïридбати товар, рекëамодавці нерідко наводÿтü 
не всі éоãо ÿкості, а ëише ті, що ïоказуþтü товар з кращоãо боку. Часто 
ці ÿкості ïеребіëüшені, іноді — відверто неïравдиві. Деÿкі рекëамні 
стратеãії сïонукаþтü ëþдеé куïувати навітü товар, ÿкиé їм не ïотріб-
ниé, не ïідходитü ÷и шкодитü їхнüому здоров’þ. Çнаннÿ цих стратеãіé 
доïоможе тобі захиститисÿ від їхнüоãо вïëиву. 

1. Голос зірки. Відомі ëþди, зазви÷аé актори, сïіваки, сïортс-
мени, вихваëÿþтü товар і розказуþтü, що вони ним користуþтüсÿ. 
Скëадаєтüсÿ враженнÿ, що цеé товар сïравді хорошиé, і ÿкщо ти хо÷еш 
бути схожим на зірку, тобі теж треба éоãо ïридбати.

2. Голосексперта. Лікарі, науковці (або актори у роëі ексïертів) 
розïовідаþтü ïро ефективністü товарів, таких ÿк зубна ïаста ÷и ëіки. 
Îскіëüки ëþди довірÿþтü ексïертам, вони куïуþтü саме цеé товар.

3. Факти і  циôри. Íаводÿтüсÿ докази ефективності ïродукту 
(наïрикëад, засобів дëÿ схудненнÿ). Цÿ техніка ÷асто комбінуєтüсÿ з 
ãоëосом авторитетної ëþдини.

4. Порівняльнітестиіопитування.Íаводÿтü ïорівнÿëüні ÿкості 
рекëамованоãо ïродукту (À) з ïодібними товарами (В і С). Показуþтü, 
що товар À набаãато ефективнішиé за В і дешевшиé за С. Íерідко 
ïоєднуþтüсÿ з оïитуваннÿми сïожива÷ів.

5. Демонстрації.Демонструþтü, ÿк ефективно діє ïродукт (зазви-
÷аé за наéсïриÿтëивіших умов). Деÿкі з таких рекëам зна÷но ïере-
біëüшуþтü ïозитивні ÿкості товару — ïраëüноãо ïорошку ÷и ïиëососа.

6. Апеляціядобажанняналежатидогрупи.Скëадаєтüсÿ вражен-
нÿ, що всі користуþтüсÿ цим ïродуктом. À коëи це так, то é ти маєш 
éоãо ïридбати, щоб не бути «біëоþ вороноþ».

7. Експлуатаціяпривабливості. Çавдÿки використаннþ ïривабëи-
вої модеëі скëадаєтüсÿ враженнÿ, що ïродукт додає сексуаëüності.

8. Апеляціядопрагненнябутидорослим.Скëадаєтüсÿ враженнÿ, 
що вживаннÿ ïродукту зробитü тебе доросëішим і ресïектабеëüнішим.

9. Обіцянканасолоди.Скëадаєтüсÿ враженнÿ, що без цüоãо товару 
ти не зможеш ïо-сïравжнüому ïовесеëитисü і відïо÷ити.    

10. Прагненняпопулярності.Переконуþтü, що коëи ти куïиш цеé 
товар, то станеш набаãато ïоïуëÿрнішим.

11. Еôектрозпродажу. Îãоëошуþтü, що кіëüкістü товару обмеже-
на, а знижка діє ëише кіëüка днів.
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Маë. 56. Хитрощі комерціéної рекëами  

Бажанняпідлітка:

• бути су÷асним, модним;
• мати друзів;
• ïриéмати доросëі 

рішеннÿ;
• бути ïоïуëÿрним;
• досÿãти усïіху.

Змістповідомлень:

«ß (такиé крутиé, ïоïуëÿрниé) 
це ëþбëþ!»;
«Ти що — іноïëанетÿнин?»;
«Це дëÿ сïравжніх ÷оëовіків!»;
«Êраще разом»;
«Дів÷ата (хëоïці) ëþбëÿтü 
таких»;
«Çуïини ÷ас — від÷уé життÿ».

Бажаннявиробника:

• ïродати біëüше товару;
• розширити ринок 

збуту;
• забезïе÷ити ïо ïит 

у маé бут нüому.

Реêëàìí³ñòðàòеã³ї òþòþíîâèх ³àëêîãîëüíèхêîìïàí³й

Виробники тþтþну та аëкоãоëþ от ри му þтü ве ëи ÷езні ïри бут ки і не 
ма þтü наміру відмов ëÿ ти сÿ від них, хо÷ їхнÿ ïро дукціÿ шко дитü здо ров’þ 
ëþ деé. Го ëо вне їхнє за вдан нÿ — за ëу ÷и ти до куріннÿ і вживаннÿ аëкоãоëþ 
ÿкнаéбіëüше мо ëоді замістü тих, хто ки нув ïа ëи ти (ïити) ÷и вже ïо мер 
(маë. 56, а). 

 Вони будü-ÿкими сïо со бами на ма ãа þтü сÿ до ве с ти, що ëþ ди ну з си ãа ре-
тоþ су ïроводжує усïіх, що тоé, хто ïаëитü і ï'є, на ëе житü до кра щої ÷а с ти ни 
ëþд ст ва. 

Тþ тþ нові та аëкоãоëüні ком ïанії називаþтü ïо руш ни ка ми ïрав і сво бод 
ëþ ди ни тих, хто ïро во дитü анти нар коти÷ну ïро ïа ãан ду. «Ви маєте ïра во 
ка за ти те, що ду маєте! Ви маєте ïра во ро би ти те, що ба жаєте! Ви маєте ïра во 
роз ïо рÿ д жа ти сÿ своїм жит тÿм!» — заÿвëÿþтü вони. 

Ви с ту ïа þ÷и сïон со ра ми сïор тив них зма ãанü, ці комïанії ëу ка во ствер-
джуþтü, що мо ëодістü не мо же існу ва ти без азар ту, ри зи ку і зне ва ãи до 
не без ïек: «У 35 років ëþ ди на ïраã не сïо коþ і стабіëüності, а в 15 років їé 
ïотрібно де що інше: ïе ре дусім во на хо ÷е на со ëо д жу ва ти сÿ жит тÿм!» (з висту-
ïу тþтþновоãо маãната).

а

в

б
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Сòâîðеííÿàíòèíàðêîòè÷íîїðеêëàìè

1. Îïиши будü-ÿку тþтþнову ÷и аëкоãоëüну рек ëа му. Проанаëізуé:
• Хто є ціëüовоþ ãруïоþ дëÿ цієї рекëами (орієнтуéсÿ на вік і 
виãëÿд ëþдеé, зображених у ніé).
• ßкі ïастки дëÿ моëоді ти вба÷аєш у ціé рекëамі?

2. Íа ïи ши есе на од ну з та ких тем: «ßк ста þтü кур цÿ ми», «Хто 
÷у жим ãо рем ба ãатіє», «Скіëüки коштує шкідëива зви÷ка».

3*. У÷ні однієї з аме ри кансü ких шкіë ïро во дÿтü ак тив ну 
ан тинаркоти÷ну ïро ïа ãан ду в Інтер неті. Îдин із на ïрÿмів їхнüої 
діÿëü ності — ство рен нÿ ïа родіé на рек ëа ми аëкоãоëüних і тþтþ-
нових ви робів. Ðоз ãëÿнü ïри кëад та кої ïа родії (маë. 57) і сïро-
буé на ма ëþ ва ти своþ.  

4*. Ðозãëÿнüте ïрикëади ïовідомëенü ïро шкоду від куріннÿ, ÿкі 
розміщуþтü на ïа÷ках сиãарет (маë. 58). Виконаéте ïроект за 
ïëаном, що на настуïніé сторінці. 

Леãкі é 
смердþ÷і

Також
важка
смертü

Також 
ëеãка ціна

Леãкі é 
від÷аéдушні

Маë. 57 

Маë. 58 
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Уÿвітü, що вам дору÷иëи ïридумати сëоãани (короткі ïовідом-
ëеннÿ) дëÿ розміщеннÿ на уïаковках сиãарет і сëабоаëкоãоëüних 
наïоїв, ÿкі надихаëи б ваших одноëітків відмовитисÿ від куріннÿ 
та вживаннÿ аëкоãоëþ. Дëÿ цüоãо:

• ïридумаéте 10—15 сëоãанів і надрукуéте їх на аркуші ïаïе-
ру;

• зробітü кіëüка десÿтків коïіé і роздаéте у÷нÿм 5—11-х кëа-
сів, щоб вони зазна÷иëи, що їм наéбіëüше сïодобаëосÿ;

• зберітü анкети, ïідсумуéте резуëüтати.
5*. Îформітü стенд з наé о ри ãі наëü ні ши ми есе, антирекëамами і 
наéïоïуëÿрнішими сëоãанами.      

         

Досÿãненнÿ медицини і техні÷ниé ïроãрес зробиëи життÿ ëþдеé наба-
ãато триваëішим, безïе÷нішим і комфортнішим. Îднак нині ëþди 
наéбіëüше ïотерïаþтü від техноãенних небезïек і хвороб цивіëізації — 
ожиріннÿ, раку, серцево-судинних захворþванü. 
Гоëовним соціаëüним ÷инником, що сïриÿє виникненнþ цих хвороб, є 
комерціéна рекëама. Її мета — забезïе÷ити ïродаж товару і ïрибуток 
виробникові.  
У рекëамному бізнесі використовуþтü сïеціаëüні ïсихоëоãі÷ні ïриéоми, 
ÿкі сïонукаþтü ëþдеé куïувати навітü товар, ÿкиé їм не ïотрібниé, не 
ïідходитü ÷и шкодитü їхнüому здоров’þ (наïрикëад, рекëама тþтþно-
вих та аëкоãоëüних виробів).

Моëодü — основна ціëüова ãруïа дëÿ рекëами ïива 
і тþтþну. У рекëамі дëÿ ïідëітків «тиснутü» на їхні 
ïотреби у сïіëкуванні з друзÿми, наëежності до ãруïи, 
самостіéності, визнанні.
Вëас ни ки тþ тþ но вих ком ïаніé розраховуþтü, що 
мо ëо да ëþ ди на сïро бує си ãа ре ту, звикне розважатисÿ 
з ïëÿшкоþ ïива. Îтже, неодмінно ïо тра ïитü у ніко-
тин ову та аëкоãоëüну за ëежністü і ïо ïов нитü рÿ ди тих, 
хто ïри мно жує їхні ïри бут ки.
У ïідëітковому віці ëþдина ïраãне біëüшої свободи. То 
÷и варто ïотраïëÿти у рабство до виробників тþтþну і 
аëкоãоëþ, ÿких нерідко називаþтü торãівцÿми смертþ?  
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§26.ÏРИЧИНИІНАСËІДÊИВЖИВАННß
НАРÊÎТИÊІВ

Тþ тþн, аë ко ãоëü, де ÿкі ëіки, ток си÷ні ре ÷о ви ни, нар ко ти ки... Усі во ни 
біëüшоþ ÷и мен шоþ міроþ вïëи ва þтü на мо зок і ïсихіку ëþ ди ни, її здатністü 
тве ре зо мис ëи ти і відïовідаëü но діÿти. То му їх на зи ва þтü психоактивними
речовинами (такими, що вïëиваþтü на ïсихіку ëþдини).

Де ÿкі з них є ëе ãаëü ни ми, оскіëüки ви ко ри с то ву þтü сÿ в ме ди цині ÿк зне-
бо ëþ ваëüні ÷и снодіéні ïреïарати. Інші, хо÷ і ду же не без ïе÷ ні дëÿ здо ров’ÿ, 
не за бо ро не ні за ко ном. Це — тþ тþ нові та аë ко ãоëüні ви ро би, ïре ïа ра ти 
ïо бу то вої хімії. 

Îднак існує ще од на ãру ïа ре ÷о вин, вжи ван нÿ ÿких є особ ëи во не без ïе÷-
ним. Це — неëеãаëüні нар ко ти ки. Çа ãа ëом наркотиками є всі ïси хо ак тивні 
ре ÷о ви ни, та вëас не нар ко ти ка ми ïриé нÿ то на зи ва ти ëи ше не ëе ãаëüні ïре ïа-
ра ти, роз ïов сþ д жен нÿ ÿких за бо ро не но законом. 

1. Íазвітü кіëüка видів ëеãаëüних ïсихоактивних ре÷овин.
2. Îцінітü своє ставëеннÿ до куріннÿ ïідëітків. Дëÿ цüоãо:

• намаëþéте в кëасі умовну ëініþ;
• з одноãо кінцÿ станутü ті, хто неãативно ставитüсÿ до вжи-

ваннÿ тþтþну, а з друãоãо — ті, хто ïозитивно. Ðешта 
заéмаþтü місцÿ бëиж÷е до тоãо ÷и тоãо кінцÿ;

• хто бажає, може арãументувати свіé вибір. 
3. Так само оцінітü своє ставëеннÿ до вживаннÿ аëкоãоëþ, ëіків 
без ïризна÷еннÿ, токси÷них ре÷овин і неëеãаëüних наркотиків.   

Ïðè÷èíèâжèâàííÿíàðêîòèê³â

Íар ко маніÿ — од на з наé бо ëþ÷іших ïро бëем су ÷ас ності. Щод нÿ ми 
÷уємо ïро зëо ÷и ни, скоєні ÷ерез наркотики, ïро зруé но вані доëі та вко ро-
÷ені жит тÿ. Під за ãро зоþ оïи ни ëи сÿ ïідëітки, ÿкі ма ëо зна þтü ïро не без ïе ку 
нар ко тиків і не вміþтü оïиратисÿ тиску з боку наркодіëків та своїх друзів.

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, ÿкі буваþтü наркотики;
• ïроанаëізуєш ïсихоëоãі÷ні ïри÷ини вживаннÿ наркотиків;
• визна÷иш соціаëüні вïëиви, що сïонукаþтü до вживаннÿ 

наркотиків;
• нав÷ишсÿ розïізнавати міфи ïро наркотики;
• обãовориш насëідки вживаннÿ наркоти÷них ре÷овин.
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1. Íе існує однієї ïри÷ини, з ÿкої ëþди ïо÷инаþтü вживати нар-
котики. Чому, на вашу думку, вони це робëÿтü (їхні друзі вжи-
ваþтü наркотики; вони не знаþтü, що це небезïе÷но; вони вірÿтü, 
що можутü сïробувати і зуïинитисÿ...)?

2. Ðоздіëітü ці ïри÷ини на зовнішні (соціаëüні вïëиви) і внут-
рішні (ïсихоëоãі÷ні ÷инники).

3. Порівнÿéте те, що у вас виéшëо, з ïри÷инами, ÿкі наводÿтü 
фахівці.    

Чîìóëþäèïî÷èíàþòüâжèâàòèíàðêîòèêè

Соціальнічинники:

• наркотики є ëеãкодостуïними;
• рекëама сиãарет і аëкоãоëþ ïідстуïно створþє ïозитивниé 

імідж наркотикам і заохо÷ує моëодü;
• наркотики вживаþтü друзі;
• деÿкі фіëüми і теëеïереда÷і романтизуþтü наркотики.

Психологічнічинники:

• деÿкі ëþди не знаþтü, ÿк це небезïе÷но — курити, ïити і вжи-
вати наркотики;

• їм цікаво, на що це схоже;
• вони не вірÿтü, що вживаннÿ наркотиків є таким небезïе÷ним, 

ÿк ïро це кажутü ексïерти;
• знаþ÷и ïро небезïеку наркотиків і довірÿþ÷и ексïертам, вони 

вірÿтü, що можутü сïробувати наркотики, а ïотім відмовитисÿ 
від них, коëи захо÷утü;

• вони думаþтü, що біëüшістü ëþдеé вживаþтü наркотики;
• вони ïозитивно ставëÿтüсÿ до вживаннÿ наркотиків;
• вони вірÿтü, що наркотики доïоможутü розв’ÿзати їхні ïро-

бëеми;
• деÿкі ïідëітки ïереконані, що, вживаþ÷и наркотики, стаþтü 

старшими на виãëÿд;
• за доïомоãоþ наркотиків вони намаãаþтüсÿ відновити ïсихо-

ëоãі÷ну рівноваãу (ïозбавитисÿ тривоãи, смутку, низüкої само-
оцінки);

• вони вважаþтü, що це неïоãаниé сïосіб розважитисÿ;
• вони ïереконані, що вживаннÿ наркотиків — це модно, круто 

і ïоëіïшитü їхніé імідж;
• у них не розвинені соціаëüні нави÷ки, і вони не вміþтü казати 

«Íі».
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Деÿкі з цих ïри÷ин є міфами, ÿкі ïоширþþтü наркодіëки. У 
жа добі над ïри бут ків вони вда þтü сÿ до над зви ÷аé но ïідстуï них 
методів, щоб за ëу ÷и ти моëодü до вживаннÿ нар ко тиків. 

М³фè³фàêòèïðîíàðêîòèêè

М³ф. Íаркотики — це модно. 
Фàêò. Це — міф, ÿкиé активно ïоширþþтü наркодіëки. À су÷асні 

актори, музиканти та інші законодавці моëодіжної моди рішу÷е вистуïаþтü 
ïроти аëкоãоëþ é наркотиків. Íині, навïаки, модно заéматисÿ сïортом, 
вести здоровиé і ïродуктивниé сïосіб життÿ.

М³ф. Íаркотики доïомаãаþтü розв’ÿзувати ïробëеми. 
Фàêò. Íаркотики не розв’ÿзаëи ще жодної ïробëеми. Íавïаки, вони 

ëише ïоãëибëþþтü існуþ÷і ïробëеми і ïороджуþтü нові.
М³ф. У комïанії, де всі курÿтü, виïиваþтü ÷и вживаþтü наркотики, не 

можна відмовëÿтисÿ, тому що тебе вважатимутü дивним і нетоварисüким. 
Фàêò. Ти здивуєшсÿ, аëе до ëþдеé, ÿкі маþтü вëасну то÷ку зору і вмі-

þтü її відстоÿти, в усіх ïристоéних комïаніÿх ставëÿтüсÿ з ïоваãоþ. À за 
«друзÿми», ÿкі змушуþтü тебе ïорушувати вëасні ïринциïи, наврÿд ÷и варто 
сумувати.

М³ф. Леãкі наркотики (наïрикëад, марихуана) нешкідëиві. Вони не до-
роãі é не сïри÷инÿþтü заëежності. 

Фàêò. Про÷итаé, що ïише з цüоãо ïриводу хëоïецü, ÿкиé теж коëисü так 
вважав: «Êо ëи мені бу ëо 19, вïер ше сïро бу вав ма ри ху а ну. Ç тієї за тÿж ки усе 
é ïо ÷а ëо сÿ. Сïо ÷ат ку “тра ви÷ ка” бу ëа ëише роз ва ãоþ. Потім ãроші скін÷и ëи-
сÿ, а во ни бу ëи ïотрібні — без ïëат но “тра ви÷ ку” ніхто вже не да вав. Даëі не 
ста ëо é ро бо ти — ïісëÿ кіëüкох місÿців вживаннÿ марихуани ÿ вже не здат-
ниé був без неї обіéти сÿ. Ме не звіëüни ëи. Те ïер усе ÿк ïо ко ëу — крадіжка, 
до диëе ра ïо до зу, зно ву кра с ти...»

М³ф. «Íар ко маніÿ — це хво ро ба дурнів і сëа баків. À ÿ  — ро зум ниé, і 
в ме не сиëü на во ëÿ. ß мо жу ïо ки ну ти будü-ко ëи». 

Фàêò.Тоé, хто так ду має, уже за вис над ïрірвоþ, то му що  будü-ко ëи 
відмовитисÿ від вживаннÿ наркотиків маé же ніко му не вдаєтüсÿ. Ду же дов-
ãиé сïи с ок всесвітнüо відо мих му зи кантів — жертв нар ко тиків свід÷итü, що 
ëþ ди на, ÿка ïо тра ïи ëа в нар ко ти÷ ну за ëежністü, зазви÷аé ãи не в мо ëо до му 
віці. Àд же ці ëþ ди, бе зу мов но, ма ëи і ро зум, і ве ëи киé та ëант, і во ëþ (інак-
ше не ста ëи б ти ми, ким бу ëи), а крім то ãо — ãроші, наé кра щих ëікарів і 
наé су ÷асніші ëіки. Та це їм не до ïо моã ëо...

Неãàйí³íàñë³äêèâжèâàííÿíàðêîòèê³â

Біëüшістü нар ко ти ків без ïо се ред нüо за ãро жу þтü жит тþ ëþдини. Во ни 
мо жутü сïри ÷и ни ти смер теëü не от руєннÿ, зу ïин ку ди хан нÿ ÷и сер це виé 
на ïад. Íаé ïо ши ренішоþ ïри ÷и ноþ смерті є ïе ре до зу ван нÿ. 

Íар ко ти ки ïосëабëþþтü інстинкт самозбереженнÿ, руé ну þтü здатністü 
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Тþтþн, аëкоãоëü, деÿкі ëіки, токси÷ні ре÷овини і неëеãаëüні наркотики 
змінþþтü сïриéнÿттÿ, мисëеннÿ ëþдини, її здатністü ïриéмати рішен-
нÿ. Тому їх називаþтü ïсихоактивними ре÷овинами. 
Íеëеãаëüні нар ко ти ки — особ ëи во не без ïе÷ні ïси хо ак тивні ре ÷о ви ни,  
заборонені законом. Во ни за ãро жу þтü сер це вим на ïа дом, от руєннÿм, 
ïе ре до зу ван нÿм, за ра жен нÿм не без ïе÷ ни ми інфекціéни ми хво ро ба ми. 

Їх вжи ван нÿ руé нує соціаëü не ото÷еннÿ ëþдини, робитü 
її за ëежноþ від зëо ÷инців, штовхає на ïро ти за кон ні дії. 
Íе існує однієї ïри÷ини, з ÿкої ëþди ïо÷инаþтü вживати 
наркотики. Çазви÷аé це соціаëüні ïри÷ини (наïрикëад, 
достуïністü наркотиків, рекëама ëеãаëüних ïсихоактив-
них ре÷овин), а також ïсихоëоãі÷ні (занижена самооцін-
ка, брак знанü і життєвих нави÷ок тощо). 
Приëу÷еннþ до наркотиків сïриÿþтü деÿкі міфи, ÿкі 
ïоширþþтü нарко діëки.  

тве ре зо мис ëи ти і ïриé ма ти рішен нÿ. Під їхнім вïëи вом ëþди ÷астіше 
ïо траï ëÿ þтü у не без ïе÷ ні си ту ації за кер мом ав то мобіëÿ, у ÷овні, за вер ста-
том — там, де ïотрібні ïідви ще на ува ãа, швидка ре акціÿ, обе режністü.

В³ääàëеí³íàñë³äêè

Вжи ван нÿ нар ко тиків має і віддаëені насëідки дëÿ жит тÿ та здо ров’ÿ 
ëþдини: безïëіддÿ, тÿж кі ïсихі÷ні за хво рþ ван нÿ. У сïожива÷ів «зі ста жем», 
ÿкі ко ри с ту þтü сÿ шïри ца ми, за зви ÷аé ціëа низ ка смер теëü но не без ïе÷ них 
хво ро б: сифіëіс, ãе ïа тит В, ВІЛ-інфекціÿ.

Çа ре ãу ëÿр но ãо вжи ван нÿ нар ко тиків руé нуєтüсÿ соціаëü не ото ÷ен нÿ 
ëþдини. Вона ки дає на в÷ан нÿ або втра ÷ає ро бо ту, зму шує страж да ти своþ 
ро ди ну, відштов хує друзів. Çазви÷аé її ма теріаëü не становище ïоãіршуєтüсÿ, 
нерідко вона втра ÷ає роботу, ïродає все, що має.

Тоé, хто вживає наркотики, ïотраïëÿє в за ëежністü не ëи ше від нар ко-
ти ків, а é від нар кодіëків — ëþ деé з криміна ëü но ãо се ре до ви ща. Він ніко ëи 
не знає на ïев но, що ку ïує. Àдже щоб от ри ма ти біëüше то ва ру, в ãе роїн ÷и 
ко каїн до да þтü інші ре ÷о ви ни, нерідко смер теëü но не без ïе÷ ні. 

ßк що у ëþдини не має ãро шеé, їé мо жутü за ïро ïо ну ва ти «за ро біток»: схи-
ëÿ þтü до ïро сти туції, сïо ну ка þтü до крадіжок, ïо ãра бу ванü, роз ïов сþ д жен-
нÿ нар ко тиків. Так вона не ми ну ÷е всту ïає у конфëікт із за ко ном, ïро кëадає 
собі до ро ãу до в’ÿз ниці. 

По ÷ерзі назвітü те, що насïравді можутü і ÷оãо не можутü зробити наркотики 
(можутü убити ëþдину, аëе не можутü зробити коãосü доросëим; 
можутü довести ëþдину до самоãубства, аëе не доïоможутü зна-
éти сïравжніх друзів...).
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§27.НАРÊÎТИЧНАЗАËЕЖНІСТЬ

Íаéбіëüша небезïека ïсихоактивних ре÷овин, зокрема наркотиків, ïоëÿ-
ãає в тому, що вони сïри÷инÿ þтü за ëежністü. Наркотична залежність — 
неконтроëüоване вживаннÿ однієї ÷и кіëüкох видів ïсихоактивних ре÷овин. 

1. Íазвітü декіëüка ïсихоактивних ре÷овин, що сïри÷инÿþтü 
заëежністü.

2. Íа жаëü, нар ко ти ки у наші дні — не ди ви на. Їх жерт ви ÷а с то 
жи вутü ïо рÿд з на ми. Ðозкажітü відомі вам історії ïро ре аëü них 
ëþ деé, ÿкі ïо тра ïи ëи в нар ко ти÷ ну за ëежністü. 

3. У ïарах або в маëих ãруïах обмінÿéтесü думками, ÿк ïо÷ува-
þтüсÿ наркозаëежна ëþдина, її бëизüкі, друзі...   

Існує фізи÷на (на фізіоëоãі÷ному рівні) і ïсихоëоãі÷на (на рівні емоціé 
та ïоведінки) заëежністü від наркотиків.

Ф³çè÷íàçàëежí³ñòü

Фізичназалежність ха рак те ри зуєтüсÿ звиканнÿм до нар ко ти ку і на ÿв   ні-
стþ аб сти нент но ãо син д ро му («ëом ки») за відсут ності настуïної éоãо до зи.

Пер шим ïро кëÿт тÿм нар ко тиків є швид ке зви кан нÿ до них. Дëÿ до сÿã-
нен нÿ ïо ïе ред нü о ãо ефек ту ëþ ди на му ситü що ра зу збіëüшу ва ти до зу. Àëе, 
не зва жа þ ÷и на це, ефект вжи ван нÿ ïо сту ïо во зни жуєтüсÿ, ви ни кає так звана 
толерантністьдонаркотику. Прозріннÿ зазви÷аé на стає тоді, ко ëи ëþ ди на 
вже не от ри мує за до во ëен нÿ від нар ко ти ку, аëе му ситü вжива ти ве ëи ÷езні 
до зи, щоб ïо ÷у ва ти сÿ біëüш-менш нор маëü но, тоб то так, ÿк до ïер шої до зи.

Інак ше їé за ãро жує дру ãе ïро кëÿт тÿ — абстинентний синдром. Він 
на стає  уже ÷е рез 10—14 ãо дин ïісëÿ ос тан нüої до зи і мо же бу ти над зви-
÷аé но боëісним, су ïро во д жу ва ти сÿ діареєþ (ïро но сом), не кон тро ëü о ва ним 
тремтіннÿм, су до ма ми, ïідви щен нÿм тем ïе ра ту ри тіëа. В де ÿ ких ви ïад ках 
без ме ди÷ ної до ïо мо ãи éоãо насëідком є са мо ãуб ст во або смер тü.

Àб сти нент ниé син д ром — це ïеріод адаï тації ор ãанізму до жит тÿ без нар-
ко тиків. Він три ває в се ред нü о му тиж денü. Çа кож ен денü «ëом ки» ëþ ди на 
втра ÷ає декіëüка кіëо ã рамів. Во на не мо же сïа ти і їсти. 

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, що таке наркоти÷на заëежністü, у ÷ому відмінністü 
між фізи÷ноþ і ïсихоëоãі÷ноþ заëежністþ;

• в÷итимешсÿ розрізнÿти ознаки наркоти÷ної заëежності та 
надавати доïомоãу ïри ïередозуванні наркотиків;

• з’ÿсуєш, куди і ÿк треба звертатисÿ ïо доïомоãу з ïитанü ïро-
фіëактики та ëікуваннÿ наркоти÷ної заëежності.
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Ті, хто вживає наркотики, ка жутü: «ßк би все ïо ÷и на ëо сÿ з ëом ки, у світі 
не бу ëо б жод но ãо нар ко ма на». Îсü ÿк один наркозаëежниé оïи сує аб сти-
нент ниé син д ром: «Біëü не ëþдсü киé... Íе на ÷е все ре ди ну ïо тра ïи ëа ціëа 
ватаãа са дистів — одні розтрощу þтü кістки, друãі ви вер та þтü суã ëо би, треті 
 всþ ди за би ва þтü цвÿхи. Êиш ки роз ри ва þтü сÿ, і все те ÷е з ме не. Даëі, ніж 
на два кро ки, від ту а ëе ту кра ще не відхо ди ти, ма бутü, ïівсотні разів на денü, 
не мен ше».

Ïñèхîëîã³÷íàçàëежí³ñòü

Чо му ж ті, хто знаé шов у собі си ëи відмо ви ти сÿ від нар ко тиків, ïе режив   -
ши ïе кеëüні му ки аб сти нент но ãо син д ро му, зно ву берутüсÿ за старе? Ðі÷ у 
то му, що, на відміну від фізи÷ ної за ëеж ності, ÿка зни кає ïісëÿ ïеріоду адаï-
тації, психологічназалежність зберіãаєтüсÿ ро ками. Са ме во на мо же зму си-
ти ëþдину зно ву ïо вер ну ти сÿ до зãуб ної ïри ст расті, оскіëüки ïсихоëоãі÷на 
заëежністü ви ни кає на рівні ïо ÷уттів і ïідсвідо мих ïо ведінко вих сте рео тиïів. 

На рівні почуттів ïсихоëоãі÷на заëежністü ви ÿв ëÿєтüсÿ в то му, що 
ëþ ди ну ïе ре стає ціка ви ти все, що не ïов’ÿза но з нар ко ти ка ми: на в÷ан нÿ, 
ро бо та, сïіëку ван нÿ з рідни ми і дру зÿ ми, книж ки і кінофіëüми, сïорт і ми с-
тецтво. Без нар ко тиків жит тÿ дëÿ неї стає без радісним, втра ÷ає сенс, мо жутü 
з’ÿви ти сÿ дум ки ïро са мо ãуб ст во. Тож ко ëи тобі за ïро ïо ну þтü сïро бу ва ти 
навітü так зва ниé «ëеã киé» нар ко тик (мов ëÿв, ïо ку ри мо «тра ви÷ ку», від÷у-
ємо «каéф», ба ãа то хто так ро битü — і ні÷о ãо), на сам ïе ред ïо ду маé: «ßк що 
ÿ за раз ïо ãо д жусü, то зроб ëþ ïер шиé крок до за ëеж ності, а за в т ра, ïісëÿ за-
в т ра не ми ну ÷е бу де дру ãиé, третіé... Це кро ки до ïрірви».

Че рез де ÿ киé ÷ас у ïідсвідо мості фор му єтü сÿ тісниé зв’ÿзок (асоціаціÿ) 
між ïев ноþ си ту ацієþ і вжи ван нÿм нар ко ти ку — так зва ниé поведінковий
стереотип. При кëа да ми ïо ши ре них ïо ведінко вих сте рео тиïів є: «Íо виé 
рік — шам ïансü ке», «фут боë — ïи во», «ка ва — си ãа ре ти». 

Îсü ти ïо виé ïри кëад. У ком ïанії давніх друзів ëþ ди на, ÿка виріши ëа 
відмо ви ти сÿ ÷и навітü дав но відмо ви ëа сÿ від нар ко ти ку, мо же вжи ти éо ãо 
ав то ма ти÷ но, сха ме ну вшисü уже з си ãа ре тоþ ÷и ãоë коþ в ру ках. Це ïо ши ре-
не ÿви ще, і не ëи ше з нар ко ти ка ми, а é з ïи вом, си ãа ре та ми ÷и, скажімо, з 
шо ко ëа дом. Íаïрикëад, ëþ ди на виріши ëа відмо ви ти сÿ від со ëо дощів, щоб 
схуд ну ти. Та ÿк що тісте÷ ка é цу кер ки не ïри бра ти зі зви÷ но ãо місцÿ (сто ëу, 
хо ëо диëü ни ка), то ïід ÷ас ÷а þ ван нÿ ру ка ïо тÿã нетü сÿ до них. Потім ëþ ди на 
ди вуєтüсÿ, ÿк са ма ми мо воëі ïо ру ши ëа да ну собі обіцÿн ку.

Îçíàêèíàðêîòè÷íîїçàëежíîñò³

Íаркоти÷на заëежністü не виникає за одну ні÷. Це відбуваєтüсÿ ïостуïо-
во, крок за кроком, ÷асто неïомітно дëÿ ëþдини. Приãадаé сëова Семþеëа 
Джексона: «Пута зви÷ки є надто сëабкими, аби їх можна буëо ïомітити до 
тоãо моменту, коëи вони стаþтü надто міцними, щоб їх можна буëо розірва-
ти».

Іноді ëþдина сама не знає, може вона ще контроëþвати себе ÷и вже 
ïотраïиëа в тенета заëежності. 
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Фахівці видіëÿþтü ознаки, ÿкі свід÷атü ïро наÿвністü наркоти÷ної заëеж-
ності:

• вживан нÿ ïси хо ак тив них 
ре ÷о вин з метоþ відвоëікти сÿ 
від ïро бëем;

• настирëиві дум ки ïро те, щоб 
діста ти ÷ер ãо ву до зу;

• ïро даж ре ÷еé ÷и кра діжки, 
аби роз до бу ти ãроші;

• ïро ва ëи в ïам’ÿті, ко ëи не мо-
жëи во ïри ãа да ти, що ро бив 
на ïе ре додні;

• ïо ÿва но вих друзів, ÿкі вжи-
ва þтü ïси хо ак тивні ре ÷о ви ни;

• відсто ро нен нÿ від ро ди ни і 
давніх друзів;

• втра та інте ре су до всüо ãо, що раніше ціка ви ëо;

• на ïа ди три во ãи, де ïресії, ëþті;

• ïостіéні обіцÿн ки не вжи ва ти нар ко ти ки, не вдаëі сïро би зу ïи ни ти сÿ;

• вжи ван нÿ ïси хо ак тив них ре ÷о ви н на одинці;

• ви ник нен нÿ аб сти нент но ãо син д ро му ÷е рез відсут ністü настуïної до зи;

• ïотреба вжи ва ти біëüшу до зу, щоб від÷у ти тоé са миé ефект.

Про÷итаéте ситуаціþ: 
Ми ну ëо ãо ве ÷о ра Серãіé був на дис ко теці. Ðаніше він ïро бу-
вав ма ри ху а ну, та вирішив біëüше цüо ãо не ро би ти. Îд нак 
ко ëи éо му за ïро ïо ну ва ëи «ко сÿк», він не втри мав сÿ і те ïер  
не знає, що é ду ма ти: мо же, у нüо ãо вже ви ник ëа за ëежністü?

Îбãоворітü:
• ßк ви думаєте, у Серãіÿ виникëа заëежністü ÷и він за крок 

до неї?
• ßкі ознаки можутü свід÷ити ïро це?
• Що ви ïорадиëи б друãу, ÿкиé ïотраïив у таку ситуаціþ? 

Êóäèçâеðòàòèñÿïîäîïîìîãó

Лікарі ка жутü, що у наркозаëежноãо ëи ше два шëÿ хи: ши ро ка ïрÿ ма 
до ро ãа на кëа до ви ще і ëедü ïомітна ву зенü ка, ви боїста é ïо рос ëа ÷а ãар ни-
ком сте же÷ка до жит тÿ. Це сïравді так, оскіëüки нар ко ти÷ ної за ëеж ності 
ду же важ ко ïоз бави ти сÿ. Íерідко ëþ ди на, ÿку на ÷еб то виëіку ва ëи, зно ву é 

Êðîêèäîâèíèêíеííÿ
çàëежíîñò³

Крок1. Ексïерименти з ïсихо-
активними ре÷овинами.

Крок2. Еïізоди÷не вживаннÿ 
ïсихоактивних ре÷овин.

Крок3. Вживаннÿ ïсихоактив-
них ре÷овин реãуëÿрно 
(раз на тижденü або ÷ас-
тіше), аëе в маëих дозах.

Крок4. Íеконтроëüоване 
вживан нÿ наркотиків.
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зно ву бе ретü сÿ за ста ре. Це не оз на ÷ає, що тре ба скëа с ти ру ки і ïри ïи ни ти 
бо ротü бу. Àëе ÿк що ви ник ëа ïро бëе ма з нар ко ти ка ми, ïотрібна кваëіфіко ва-
на ме ди÷ на і ïси хо ëоãі÷на до ïо мо ãа, не аби ÿ ка си ëа воëі, ïідтрим ка ро ди÷ів 
і друзів.

Пер шим кро ком на шëÿ ху до ïо до ëан нÿ ïро бëе ми є виз нан нÿ то ãо, що 
вона існує. Та рі÷ у тому, що ба ãа то ëþ деé, ÿкі триваëиé ÷ас зëо вжи ва þтü 
нар ко ти ка ми ÷и інши ми ïси хо ак тив ни ми ре ÷о ви на ми, не зізна þтü сÿ в цüо му 
навітü собі, сïодіва þ÷исü, що мо жутü відмовитисü від наркотиків будü-ко ëи. 
Та це не так.

Де ток си каціþ (ïоз бав ëен нÿ від фізи÷ ної за ëеж ності) здіéснþþтü дер-
жав ні та ïри ват ні ме ди÷ ні за кëади. У разі ïо тре би сëід звер ну ти сÿ в нар ко-
ëоãі÷ні кëініки і дис ïан се ри за місцем ïро жи ван нÿ. До б ровіëüне ëіку ван нÿ 
від аë ко ãоëü ної ÷и нар ко ти÷ ної за ëеж ності в державних меди÷них закëадах 
анонімне і без ко ш тов не. 

Пісëÿ ïеріоду де ток си кації хво риé має ïроé ти три ва ëу ре абіëітаціþ — 
от ри ма ти до ïо мо ãу ïси хо ëоãів, ïе ре ос мис ëи ти життєві цінності, на ëа ш ту ва-
ти сÿ на жит тÿ без нар ко тиків. Íа éбіëüші шанси виëіку ва ти сÿ маþтü ті, хто 
від÷у ває ïідтрим ку ро ди ни і друзів, ÿкі, до ре÷і, теж ïо тре бу þтü ïси хо-
ëоãі÷ної до ïо мо ãи і ре абіëітації. 

До настуïноãо уроку ïідãотуé ïовідо мëеннÿ ïро небезïе÷ні ситу-
ації або зëо ÷и ни, ïов’ÿзані з наркотиками.

Íаркоти÷на заëежністü — неконтроëüоване вживаннÿ однієї або кіëü-
кох ïсихоактивних ре÷овин. 
Фізи÷ на за ëежністü ха рак те ри зуєтüсÿ ви ник нен нÿм то ëе рант ності до 
нар ко ти ку і на ÿвністþ аб сти нент но ãо син д ро му за відсут ності настуïної 
éоãо до зи.

Пси хо ëоãі÷на за ëежністü ви ни кає на рівні 
ïо ÷уттів і ïідсвідо мих ïо ведінко вих сте рео тиïів.
У разі виÿвëеннÿ симïтомів наркоти÷ної заëеж-
ності сëід звернутисÿ ïо доïомоãу до фахівців.
Передозуваннÿ — наéïоширеніша ïри÷ина смер-
ті серед тих, хто вживає наркотики. 
У ба ãа тü ох ви ïад ках таких ëþ деé мож на врÿ ту-
ва ти, ÿк що в÷ас но доïра ви ти їх до ëікар ні. 



175

§28.НІ—НАРÊÎТИÊАМ!

Нàðêîòèêè—äеðжàâíàïðîбëеìà

Íа ïер шиé ïо ãëÿд здаєтüсÿ, що нар ко тики — це ïро бëе ма ëи ше тих, 
хто їх ужи ває. Îднак це не так. Во на сто суєтüсÿ кож но ãо з нас. Де ÿкі 
ïов’ÿзані з неþ ви т ра ти мож на ïо ра ху ва ти. Це, на ïри кëад, втра ÷ені до хо-
ди ÷е рез не ïра цез датністü нар козаëежних; ви т ра ти на їхнє ëіку ван нÿ; ко ш-
ти на ут ри ман нÿ ïра во охо рон них ор ãанів. Àëе ÿк оціни ти збит ки від зëо-
÷инів, скоєних ïід вïëи вом нар ко тиків, ÿк ïо ра ху ва ти страж дан нÿ са мих 
нар ко заëежних та їхніх ро дин?

Дëÿ на шої країни ïро бëе ма нар ко тиків є до ситü ãос троþ. Çа офіціéни-
ми да ни ми, в Україні бëизüко 70 тисÿ÷ наркозаëежних. Çва жа þ ÷и на те, 
що факт вжи ван нÿ нар ко тиків здебіëüшо ãо ïри хо вуєтüсÿ, ре аëü на кіëüкістü 
сïо жи ва÷ів нар ко тиків ïри наéмні у 10 разів біëüша. 90% з них — мо ëодü 
віком до 25 років. 

1. Про÷итаéте é обãоворітü кіëüка  ïовідо мëенü ïро небезïе÷ні 
ситуації та зëо ÷и ни, ïов’ÿзані з наркотиками.  

2. Поміркуéте, ÿких заходів дëÿ боротüби з розïовсþдженнÿм 
наркотиків треба вживати на державному рівні (удосконаëити 
законодавство, заборонити рекëаму тþтþну é аëкоãоëþ, заïро-
ваджувати ефективні ïрофіëакти÷ні ïроãрами у шкоëах...).

Зàêîíîäàâñòâîóñфеð³бîðîòüбèçíàðêîòèêàìè

У світі існу þтü різні за ко ни що до відïовідаëü ності за вжи ван нÿ, зберіãан-
нÿ, ïе ре ве зен нÿ і роз ïов сþ д жен нÿ нар ко тиків. У де ÿ ких країнах за наé мен-
ше ïо ру шен нÿ, ïов’ÿза не з нар ко ти ка ми, ëþ ди ну мо же ÷е ка ти смерт на ка ра. 

Уцьомупараграôіти:

• обãовориш, ÿких заходів дëÿ боротüби з наркотиками треба 
вживати на державному рівні;

• ознаéомишсÿ з деÿкими ïоëоженнÿми кримінаëüноãо законо-
давства у сфері боротüби з наркотиками;

• дізнаєшсÿ, ÿкі методи використовуþтü наркодіëки дëÿ заëу-
÷еннÿ нових сïожива÷ів;

• в÷итимешсÿ рішу÷е відмовëÿтисÿ від ïроïозиції вжити нар-
котик.
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У в’ÿз ни цÿх Таїëан ду та інших країн Півден но-Східної Àзії за ïе ре ве зен нÿ 
нар ко тиків о÷іку þтü смерт ну ка ру і відбу ва þтü ïо життєве ув’ÿз нен нÿ ти сÿ÷і 
ëþдеé, у тому ÷исëі é іноземці. 

Êриміна ëü ниé ко декс Ук раїни вста нов ëþє відïовідаëüністü за не за кон не 
ви роб ництво, ïрид бан нÿ, зберіãан нÿ, ïе ре ве зен нÿ, ïе ре си ëан нÿ і збут нар ко-
ти÷ них за собів (від 2 до 12 років ïоз бав ëен нÿ воëі), а та кож за їх не за кон не 
вве ден нÿ в ор ãанізм (від 3 до 12 років), ïубëі÷не вжи ван нÿ нар ко тиків (до 
5 років) або за схи ëÿн нÿ до їх вжи ван нÿ (до 12 років). Çа де ÿкі зëо ÷и ни, 
ïов’ÿзані з нар ко ти ка ми, криміна ëü на відïовідаëüністü на стає з 14 років.

Ðадимо ïодивитисÿ ху дожніé фіëüм режисера Êена Êемерона 
«Банã кок Хіëтон», Àвстраëіÿ, 1989 р. 
Це історіÿ ïро моëодих дів÷ат, ÿким ïід ÷ас авіаïереëüоту до 
Банãкока ïідкëаëи в баãаж наркотики, ïро їхнє життÿ у в’ÿзниці 
і довãиé шëÿх на воëþ. 

Меòîäèïðèëó÷еííÿäîíàðêîòèê³â

Íар коіндустріÿ в усüо му світі вва-
жаєтüсÿ не ïро сто зëо ÷ин ним, а é особ-
ëи во амо раëü ним бізне сом і ка раєтüсÿ 
ду же су  воро. Та ніÿка си ëа не за  хис  титü 
ëþ ди ну, ÿк що во на цüо ãо не  хо ÷е. 

Íаïевно, тобі не раз до во ди ëо сÿ 
ба ÷и ти у фіëüмах, ÿк ор ãанізо вано 
ви роб ництво і ïро даж нар ко тиків. 
Îб сÿã цüо ãо сеã мен та світо вої еко номіки 
що ро ку ста но витü ба ãа то со тенü міëüÿр-
дів до ëарів СШÀ. Тоб то це над ïри бут-
ко виé бізнес, ÿкиé кон тро ëþ þтü зëо-
÷инні уã ру ïо ван нÿ. Çа нüоãо ведутüсÿ 
сïравжні віéни, в ÿких ãи нутü де сÿт ки 
ти сÿ÷ ëþ деé. 

Дëÿ за ëу ÷ен нÿ но вих сïо жи ва÷ів нар кодіëки вико ри с тову þ тü ãо ëо вне —  
здатністü нар ко тиків сïри ÷и нÿ ти за ëежністü. Так, ïри ëу ÷ив ши до них од ну 
ëþ ди ну, від неї не обов’ÿз ко во ви ма ãа ти мутü ãроші. Мо жутü за ïро ïо ну ва ти 
ïри ве с ти но вих кëієнтів ÷и ïро да ти то вар. Êо жен нар ко ман ïро тÿ ãом ро ку в 
се ред нü о му схи ëÿє до в жи ван нÿ нар ко тиків ще ÷ет ве ро ëþ деé, з ÿких двоє 
ста þтü ін’єкціéни ми сïожива÷ами наркотиків. 

Важ ко ïро ти сто ÿ ти сïо кусі вжи ти нар ко тик, особ ëи во ко ëи тобі éо ãо 
ïро ïо нує друã. Тре ба ма ти сиëу во ëі é тверді ïе ре ко нан нÿ. До ïо ма ãає також 
знан нÿ ïси хо ëоãі÷них ïриé омів, ÿки ми нар кодіëки оз б ро þ þтü кож но ãо, хто 
роз ïов сþ д жує нар ко ти ки.  

1. Приãадаéте, ÿкі рекëамні стратеãії використовуþтü тþтþ-
нові та аëкоãоëüні комïанії.

2. Îбãоворітü, ÿкі ïсихоëоãі÷ні ïриéоми використовуþтü 
ëþди, ÿкі ïроïонуþтü наркотики.

Íікоëи не за бу ваé: ти 
ïриéшов у цеé світ не дëÿ 
то ãо, щоб марнувати своє 
життÿ і жит тÿ рідних, а тим 
ïа ÷е — не дëÿ то ãо, щоб зба-
ãа ÷ува ти нар кодіëків. 

Ти — не ïо втор на осо-
бистістü, у те бе є ви ще ïри-
зна ÷ен нÿ, мрії, ÿкі ти маєш 
здіéсни ти. Те бе ото ÷у þтü 
ëþ ди, ÿким ти безмірно 
до ро ãиé і ÿкі бëизüкі тобі.
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В÷èìîñÿêàçàòè«Н³»

Уміннÿ рішу ÷е відмов ëÿ ти сÿ від то ãо, що тобі не ïо до баєтüсÿ і су ïе ре-
÷итü твоїм ïе ре ко нан нÿм, ду же важ ëи ве в житті. Îсоб ëи во тоді, ко ëи тобі 
ïро ïо ну þтü нар ко ти к ÷и іншу ïси хо ак тив ну ре ÷о ви ну. 

Íа ïер шиé ïо ãëÿд здаєтüсÿ, що ска за ти «Íі» дуже ëеãко. Та це не так. 
Тоé, хто ïро ïо нує нар ко ти ки, мо же бу ти на стир ëивим. У нüо ãо не одмінно є 
дëÿ цüо ãо мотив. Íавітü ко ëи це наéвірнішиé друã ÷и наé  бëиж÷иé ро ди÷. 
Íавітü ÿкщо він не має ïрÿ мо ãо за вдан нÿ ïри ëу ÷и ти те бе до нар ко тиків. 
Ду же ÷а с то цеé мо тив ïо ëÿ ãає в то му, що, умовëÿ þ ÷и те бе, він на ма ãаєтüсÿ 
ви ïрав да ти своþ схиëüністü. Мов ëÿв, не ëи ше ÿ, а é міé друã (брат, се с т ра) 
та киé, ÿк інші. Îт же, це не так страш но. То му він на ïо ëÿ ãа ти ме, ïе ре ко ну-
ва ти ме, навітü ïо ãро жу ва ти ме. Табëицÿ 8 до ïо мо же о бра ти варіант ïо ведінки 
в таких ситуаціÿх, ÿкиé наéбіëüше тобі ïідхо дитü.

Таблиця8

Дії ïартнера Твої дії

Рîбèòüïðîïîçèö³þ:
«У÷о ра ми з хëоï цÿ ми бу ëи в Мак са 
на да÷і. Êëас но відтÿãну ëи сÿ, ку ри ëи 
“тра ви÷ ку”. Сüо ãодні зно ву зби раємо сÿ. 
Підеш зі мноþ?» 

Ïîÿñíè,щîòèâ³ä÷óâàєш:
«ß не в захваті від таких комïаніé і 
від тоãо, що ти туди ходиш...»
«Мене це не цікавитü, і ÿ хвиëþþсÿ  
за тебе...»

В³äâîë³êàєâ³äòеìè:
«Чоãо ти? У те бе ïоãаниé настріé?» 
«Щосü стаëосÿ ÷и встав не з тієї ноãи?»
«Сëухаé, кëüовиé у тебе ïëеєр».

1.Ïîâеðòàйñÿäîòеìè:
«Усе ãаразд, аëе ïо сëу хаé...»
«Будü ëа с ка, даé мені до ãо во ри ти...»
«Про шу, не ïе ре би ваé ме не...»

2.Вèêëàäèñâîþäóìêó:
«ß вважаþ, що нар ко ти ки не дëÿ нас».
«ß ïереконаниé, що не вар то ви т ра ÷а ти 
жит тÿ на нар ко ти ки».
«ß нікоëи не ïіду, раджу і тобі ïро це 
забути».

3.Зàïèòàй,щîâ³íïðîöеäóìàє:
«ßк ти вважаєш?»
«Ти зãо ден?»

Нàìàãàєòüñÿïеðеêîíàòè:
«Чо му ні? Всі це роб ëÿтü...»
«Íі÷о ãо ïо ãа но ãо не ста нетü сÿ,  
ÿ ãа ран туþ...»

Шàíòàжóâàòè:
«Ти ïро сто боїшсÿ!»
«ßкиé же ти ïісëÿ цüо ãо друã?»
«Ти нікуди зі мноþ не ходиш».

Ïîãðîжóâàòè:
«ßк не ïідеш, осте ріãаé сÿ сам  
хо ди ти вве ÷ері!»

Îбеðèîäèí ³çâàð³àíò³â:
à)ð³шó÷еâ³äìîâñÿ:

«Íі, ÿ так вирішив».
«Íі, це ос та то÷ но».
«Мене це не цікавитü».
«Прощаваé».

б)çàïðîïîíóйêîìïðîì³ñ:
«Êра ще ïосëухаéмо музику».
«ß не ïіду, а мо же, ïіде мо в кіно?»
«Да ваé ïри ду маємо щосü кра ще».
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Бе зу мов но, варіантів такої роз мо ви мо же бу ти біëüше. Та ëініÿ твоєї 
ïо ведінки ëи ше од на — рішу÷а ка те ãо ри÷ на відмо ва з ïер шої ж миті. Íе 
ïро сто ухиëü на, із звоëікан нÿ ми, а твер да відсі÷ (маë. 59). Ду же ÷а с то це 
вïëи ває на тво ãо сïівроз мов ни ка — він ïо ÷и нає сумніва ти сü у своїé ïро-
ïо зиції. Îт же, та коþ ïо ведінкоþ ти не ëи ше за хи щаєш се бе, а é ïо ÷и наєш 
рÿ ту ва ти друãа. Íіко ëи не заé ве ïо вто рþ ва ти собі: «ß ïриé шов у цеé світ не 
дëÿ цüо ãо! Моє жит тÿ — це жит тÿ без си ãа рет, аë ко ãо ëþ і тим ïа ÷е — без 
нар ко тиків!»

Íаïишітü сценаріé і розіãраéте відмову від ïроïозиціé вжити 
наркотик. 

Маë. 59. ßк сказати «Íі»

ßêñêàçàòè

• Інтонація,голос: не ваãаéсÿ, ãовори 
твердо і вïевнено.

• Погляд: дивисü в о÷і 
сïіврозмовнику.

• Міміка: уïевнисü, що вираз твоãо 
обëи÷÷ÿ відïовідає тому, що ти 
кажеш.

• Дистанція: стіé на відстані 
ïрибëизно 1 м. ßкщо хо÷еш 
відмовитисÿ é ïіти, станü даëі. 
ßкщо відмовëÿєш тому, з ким маєш 
теïëі сто сунки, станü бëиж÷е.

Дëÿ боротüби з наркотиками треба вживати заходів на 
державному та особистісному рівнÿх. 
Êриміна ëü ниé ко декс Ук раїни вста нов ëþє відïовідаëü-
ністü за не за кон не ви роб ництво, ïрид бан нÿ, зберіãан нÿ, 
ïе ре ве зен нÿ, ïе ре си ëан нÿ і збут нар ко ти÷ них за собів. Çа 
де ÿкі зëо ÷и ни, ïов’ÿзані з нар ко ти ка ми, криміна ëü на від-
ïовідаëüністü на стає з 14 років.
Щоб ма ти змо ãу зро би ти ïра виëü ниé і свідо миé вибір, 
сëід на в÷и ти сÿ розïізна ва ти хи т рощі, до ÿких вда þтü сÿ 
нар кодіëки, уміти за будü-ÿких об ста вин відмов и ти сÿ від 
ïро ïо зиціé вжи ти нар ко тик.
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§29.НАРÊÎТИÊИІВІË

Ти вже знаєш, що ВІЛ — відносно нова інфекціÿ. Çа ÷вертü стоëіттÿ тому 
захворþваннÿ на ВІЛ-інфекціþ набуëо характеру еïідемії. Íа боротüбу з 
ним витра÷ено веëи÷езні ресурси. Та фахівцÿм ïоки що не вдаëосÿ розроби-
ти ïрофіëакти÷ну вакцину від ВІЛ, ÿк, наïрикëад, від вісïи, ïоëіомієëіту, 
баãатüох інших небезïе÷них інфекціé. 

Îднак зусиëëÿ в÷ених не буëи марними. Çнаéдено ëіки, ÿкі ïодовжуþтü 
життÿ інфікованих. Ефективні тести уможëивëþþтü заïобіãаннÿ інфікуван-
нþ ВІЛ ïри ïереëиванні донорсüкої крові та ïересадці орãанів. 

Проте вирішаëüна роëü у боротüбі з еïідемієþ ВІЛ/СÍІДу наëежитü 
ïрофіëакти÷ніé освіті. Àдже особëивості ïоширеннÿ цієї інфекції даþтü 
змоãу кожному захиститисÿ від неї, ÿкщо він воëодіє необхідними знаннÿми 
і життєвими нави÷ками. 

Що ãëибше ти знаéомишсÿ з цієþ ïробëемоþ, то ÷іткіше усвідомëþєш 
важëивістü ïокëаденої на тебе місії — ïередавати свої знаннÿ іншим. Старші 
÷ëени твоєї родини — батüки, дідусі é бабусі — своãо ÷асу не отримаëи 
ïрофіëакти÷ної освіти, тому в них можутü виникнути заïитаннÿ. Íа деÿкі з 
них ти вже знаєш відïовіді, а на деÿкі — ïоки що ні. У цüому нав÷аëüному 
році ти ïоïовниш свої знаннÿ і станеш ще надіéнішим джереëом інформації 
з ïробëеми ВІЛ/СÍІДу.      

1. Приãадаéте, ÿк розшифровуþтüсÿ абревіатури ВІЛ і СÍІД.

2. Поãраéте у крос-тест (с. 180). 

3. Îбãоворітü:
• У ÷ому відмінністü між ВІЛ і СÍІДом?
• Хто наéбіëüше ризикує інфікуватисÿ ВІЛ?
• Чи існуþтü ëіки дëÿ тих, хто інфікованиé ВІЛ?
• У ÿких щоденних ситуаціÿх треба бути обережним, щоб уни-

кати контактів з кров’þ інших ëþдеé?

Уцьомупараграôіти:

• ïриãадаєш базову інформаціþ ïро ВІЛ і СÍІД;
• дізнаєшсÿ, ÿкі існуþтü стадії розвитку ВІЛ-інфекції;
• ïроанаëізуєш особëивості ïоширеннÿ ВІЛ-інфекції серед 

моëоді в Україні;
• оціниш своє ставëеннÿ до ïробëеми ВІЛ/СÍІДу;
• усвідомиш особëиву небезïеку вживаннÿ наркотиків, ÿка 

існує ÷ерез високиé ризик інфікуваннÿ ВІЛ.
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Çа доïомоãоþ цüоãо крос-тесту ïриãадаé те, що ти вив÷ав 
у ïоïередніх кëасах, і дізнаéсÿ дещо нове. ßкщо забув, ÿк 
ãрати у крос-тест, звернисü на с. 4 ïідру÷ника.

1. Ти вважаєш, що ВІЛ і СÍІД — це: 
• одне é те саме (6); 
• різні ре÷і (2)?

2. ВІЛ-інфікована ëþдина може виãëÿдати і ïо÷уватисÿ здоровоþ:
• так (3); 
• ні (7)?

3. Існуþтü ефективні ëіки, ÿкі ïодовжуþтü і ïідвищуþтü ÿкістü життÿ 
ëþдеé, ÿкі живутü з ВІЛ:

• так (4); 
• ні (8)?

4. Можна інфікуватисÿ ВІЛ:
• ïри користуванні сïіëüним шïрицом (5);
• ÷ерез рушник або миëо (9)?

5. ВІЛ заãрожує:
• ëише тим, хто вживає наркотики (10);
• будü-кому (11)?

6. ВІЛ — це вірус. Він сïри ÷и нÿє за хво рþ ван нÿ на ВІЛ-інфекціþ. 
СÍІД — кінце ва стадіÿ цüоãо за хво рþ ван нÿ. Вона ïо÷инаєтüсÿ тоді, 
коëи орãанізм втра÷ає здатністü боротисÿ з різними інфекціÿми та заïо-
біãати виникненнþ зëоÿкісних ïухëин (1).

7. Буває, що від мо мен ту інфіку ван нÿ до ïоÿви симï томів СÍІДу минає 
біëüш ÿк де сÿтü років. До цüоãо ÷асу ëþ ди на мо же ïо ÷у ва ти сÿ до б ре і 
бу ти ціëком здо ро воþ на виãëÿд. Її ор ãанізм зберіãа є здат ністü бо ро ти сÿ 
з інфекціÿми. Во на мо же навітü не ïі до  зрþ ва ти ïро своє за хво рþ ван нÿ 
é інфіку ва ти інших ëþ  деé (2).

8. Існуþтü ëіки, ÿкі ïерешкоджа þтü роз мно жен нþ віру су і даþтü змоãу 
тримати інфекціþ ïід контроëем. У країнах, де ці ëіки достуïні кож-
ному, хто їх ïотребує, ВІЛ-інфіковані живутü ïовноцінним життÿм 
набаãато довше (3).  

9. ВІЛ-інфекціÿ не ïе ре даєтüсÿ ïри зви ÷аé них ïобутових кон так тах: 
÷ерез ïовітрÿ, їжу, воду, хар÷і, ïосуд, комах, у тому ÷исëі é ÷ерез миëо 
та рушник (4). 

10. ВІЛ заãрожує кожніé ëþдині — будü-ÿкоãо віку, статі, соціаëüноãо 
÷и маéновоãо стану. Íаéбіëüше ри зи ку þтü ті, хто ні÷оãо не знає ïро 
ВІЛ і вважає, що цÿ ïробëема їх не стосуєтüсÿ (5).

11. Моëодецü, тест усïішно ïроéдено.  
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Мîëîäüâеï³öеíòð³еï³äеì³ї

Еïідеміþ ВІЛ/СÍІДу називаþтü моëодоþ не ëише тому, що вона ïо÷а-
ëасÿ не так давно, а é тому, що ïередусім уражує моëодü. Поëовину нових 
виïадків інфікуваннÿ реєструþтü серед осіб віком від 15 до 24 років. 

Îднак моëоді ëþди не воëодіþтü достатнüоþ інформацієþ ïро ВІЛ і 
СÍІД, у баãатüох із них не розвинені життєві нави÷ки застосуваннÿ відïо-
відних знанü на ïрактиці. Траãі÷ним насëідком цüоãо є неïроïорціéно висо-
киé рівенü інфікуваннÿ серед моëоді. Директор Îб’єднаної ïроãрами ÎÎÍ 
з ВІЛ/СÍІДу Пітер Піот зазна÷ив: «Моëодü, без сумніву, не воëодіє ні 
інформацієþ, ні ресурсами дëÿ захисту від ВІЛ. Щоднÿ інфікуþтüсÿ ïонад 
6 тисÿ÷ моëодих ëþдеé. Êожному з цих виïадків можна буëо заïобіãти. 
Профіëактика недороãа і достуïна, на одноãо виïускника шкоëи достатнüо 
8 доëарів на рік. У країнах, де скоротиëасÿ кіëüкістü нових виïадків інфіку-
ваннÿ, наéваãоміших резуëüтатів буëо досÿãнуто саме серед моëоді». 

Îñîбëèâîñò³ïîшèðеííÿВІË-³íфеêö³їâУêðàїí³

Порівнþþ÷и ïоширеннÿ еïідемії ВІЛ/СÍІДу в Україні з іншими 
країнами світу, можна зробити такі 
висновки:

• У деÿких державах цÿ еïідеміÿ 
ïо÷аëасÿ раніше, ніж в Україні. 
Íаïрикëад, у Сïоëу÷ених Штатах 
Àмерики ïерші виïадки інфікуван-
нÿ ВІЛ буëо за  реєстровано в 1981 
році.

• Є країни, ÿкі набаãато біëüше 
ïостраждаëи від еïідемії. Це країни 
Àфрикансüкоãо континенту на ïів-
денü від Сахари. У баãатüох із них 
маéже не заëишиëосÿ ëþдеé ïраце-
здатноãо віку, економіка зазнаëа 
веëи÷езних втрат, ïробëеми біднос-
ті та сирітства набуëи заãрозëивих 
масштабів.

• Îстаннім ÷асом еïідеміÿ стрімкими 
темïами ïоширþєтüсÿ у Центраëüніé 
Àзії Східніé Євроïі, зокрема 
 і в Україні.

• Темïи розвитку еïідемії ВІЛ/СÍІДу в Україні на сüоãодні є одними з 
наéвищих у світі. Çа швидкістþ ïоширеннÿ ВІЛ серед моëоді до 24 років 
Україна ïосідає ïерше місце в Євроïі. 

• Îсобëивістþ ïоширеннÿ еïідемії в Україні є те, що наéбіëüшу кіëüкістü 
виïадків ВІЛ-інфікуваннÿ реєструþтü у тих, хто вживає ін’єкціéні нарко-
тики. Постіéно зростає ÷астка інфікованих статевим шëÿхом.          

СòàòèñòèêàВІË/СНІДó
âУêðàїí³

 Станом на сі÷енü 2014 
року кіëüкістü зареєстрова-
них виïадків ВІЛ-інфекції 
ïеревищиëа 240 тисÿ÷  осіб.  

	25% ëþдеé з діаãнозом  
ВІЛ-ін фекціÿ моëодші 
20 років. 

 Темïи ïоширеннÿ       
ВІЛ-інфек ції в Україні — 
одні з наéвищих у світі.

 Україна ïосідає ïерше 
місце в Євроïі за темïами 
ïоширеннÿ ВІЛ-інфекції 
серед моëоді 15—24 років.
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Îцінітü своє ставëеннÿ до ïробëеми ВІЛ/СÍІДу. Дëÿ цüоãо 
ïроведітü у кëасі умовну ëініþ. Ç одноãо її кінцÿ станутü ті, хто 
вважає ВІЛ/СÍІД серéозноþ ïробëемоþ, а з друãоãо — ті, хто 
думає, що вона надто ïеребіëüшена. Бажаþ÷і можутü ïоÿснити 
своþ ïозиціþ.

Нàðêîòèêè ³ðèçèêè ³íф³êóâàííÿВІË

Ін’єкціéне введеннÿ наркотиків — наéкоротшиé шëÿх до зараженнÿ ВІЛ: 
÷ерез сïіëüниé шïриц, ãоëку, інші ïредмети, на ÿких є заëишки крові. 

Першиé крок на шëÿху до цієї небезïе÷ної зви÷ки — куріннÿ. Ті, хто 
куритü, у 7 разів ÷астіше зëовживаþтü аëкоãоëем і в 11 разів ÷астіше вжи-
ваþтü наркотики. 

Усе ïо÷инаєтüсÿ зазви÷аé з «трави÷ки» — марихуани, ÿку можутü заïро-
ïонувати друзі або знаéомі: «Уïер ше сïро бу вав у ком ïанії. Íа ïев но, ÿк усі. 
Те ïер все інак ше: ки нув шко ëу, що ран ку ïро ки да þсü із дум коþ, що ÿ сви нÿ, 
що марнуþ ко жен денü. Îбіцÿþ собі, що біëüше не бу ду, а вве ÷ері зно ву все 
сïо ÷ат ку...»

Дехто думає, що ïоки не коëешсÿ, усе нормаëüно, небезïеки немає.  Та 
ÿк він ïомиëÿєтüсÿ! Психоактивні ре÷овини змінþþтü свідомістü ëþдини, 
ïосëабëþþтü інстинкт самозбереженнÿ, ïризводÿтü до втрати мораëüних 
орієнтирів. 

У стані сï’ÿ ніннÿ ëþди на мо же  ïо ãо ди ти сÿ сісти в автомобіëü до незна-
éомцÿ, стати жертвоþ зґваëтуваннÿ. Àëе наé не без ïе÷ ніше, ко ëи сïожива÷і 
наркотиків «ïу с ка þтü ïо ко ëу» один-єди ниé шïриц. ßк що се ред них є    
ВІЛ-ін фіко ва ниé, він інфікує їх усіх. Са ме так ВІЛ ïо ши рив сÿ се ред тих, 
хто в жи вав ін’єк ціéні нар ко тики в Ук раїні. Цеé шëÿх і досі є основним.

Ін’єкціéне введеннÿ наркотиків — наéкоротшиé шëÿх до зараженнÿ 
ВІЛ.
Поëовину нових виïадків ВІЛ-інфікуваннÿ у світі реєструþтü серед 
ëþдеé віком від 15 до 24 років.

Темïи розвитку еïідемії ВІЛ/СÍІДу в Україні на сüо-
ãодні є одними з наéвищих у світі. Çа темïами ïоши-
реннÿ ВІЛ серед моëоді 15—24 років Україна ïосідає 
ïерше місце в Євроïі.
Моëоді ëþди не воëодіþтü достатнüоþ інформацієþ ïро 
ВІЛ/СÍІД і не озброєні життєвими нави÷ками дëÿ 
застосуваннÿ необхідних знанü на ïрактиці.
Профіëакти÷на освіта моëоді відіãрає вирішаëüну роëü 
у боротüбі з ïоширеннÿм ВІЛ/СÍІДу.
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§30.ВІË/СНІДІÏРАВАËÞДИНИ

Уÿвітü, що ваш кëас заëу÷иëи до скëаданнÿ Декëарації ïро ïрава ëþди-
ни, тобто ïрава всüоãо ëþдства: дітеé, доросëих, ëþдеé ïохиëоãо віку, ÷оëо-
віків і жінок, бідних і баãатих, здорових і хворих, ëþдеé різних рас, реëіãіé 
і куëüтур. 

1. Проведітü мозковиé штурм і заïишітü кіëüка таких ïрав. 
2. Порівнÿéте те, що у вас виéшëо, з деÿкими ïравами, що міс-
тÿтüсÿ у Çаãаëüніé декëарації ïро ïрава ëþдини і Декëарації 
ÎÎÍ ïро ïрава дитини (маë. 60).           

 

Уцьомупараграôіти:

• ïриãадаєш основні ïрава ëþдини;
• дізнаєшсÿ, ÿк еïідеміÿ ВІЛ/СÍІДу ускëаднþє реаëізаціþ 

ïрав ëþдини;
• усвідомиш небезïеку стиãми і дискримінації ВІЛ-ïози-

тивних;
• нав÷ишсÿ виãотовëÿти ÷ервону стрі÷ку;
• дізнаєшсÿ, ÿк доëу÷итисÿ до воëонтерсüкоãо руху та висëо-

вити своþ ïідтримку ëþдÿм, ÿкі живутü з ВІЛ.

Маë. 60

Êожна ëþдина має ïраво на 
захист її свободи і безïеки.

Êожна ëþдина має ïраво 
на отриманнÿ меди÷ної 

доïомоãи.

Усі ëþди маþтü ïраво на 
інформаціþ, нав÷аннÿ і 
всебі÷ниé розвиток своїх 

здібностеé.

Êожен має ïраво   
на роботу і захист від безробіттÿ.

Êожен має ïраво  
на досÿãненнÿ максимаëüно 
можëивоãо рівнÿ фізи÷ноãо  

і ïсихі÷ноãо здоров’ÿ.

Усі ëþди рівні ïеред 
законом.

Усі ëþди народжуþтüсÿ віëüними 
і рівними у своїх ïравах. 

Діти маþтü ïраво на 
отриманнÿ меди÷ної доïомоãи 

в ïершу ÷ерãу.
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ВІË/СНІД³ïðàâàëþäèíè

Будü-ÿкі соціаëüні ïотрÿсіннÿ (віéни, 
еïідемії, економі÷ні кризи) ускëаднþþтü 
реаëізаціþ ïрав ëþдини. Під ÷ас еïідемії 
ВІЛ/СÍІДу наéбіëüше ïотерïаþтü ті, хто 
÷ерез бідністü ÷и соціаëüниé стан не має 
змоãи вбереãтисÿ від зараженнÿ. 

У деÿких країнах (наïрикëад, в Індії) —  
це моëоді дів÷ата, ÿких видаþтü заміж за 
старших ÷оëовіків і ÿкі ні÷оãо не знаþтü 
ïро небезïеку зараженнÿ ВІЛ. Íерідко вони 
не здатні захистити себе внасëідок нерівно-
ïравноãо становища в родині. 

В Україні наéбіëüшоãо ïоширеннÿ  ВІЛ/
СÍІД набув у ïромисëових реãіо нах. Через 
бідністü і високиé рівенü безробіттÿ баãато 
моëодих ëþдеé тут не вïевнені у своєму 
маéбутнüому. Вони ëеãко ïотраïëÿþтü у 
тенета аëкоãоëüної і наркоти÷ної заëежності, 
секс-бізнесу é інфікуþтüсÿ ВІЛ.

Біëüшістü ëþдеé, ÿкі живутü з ВІЛ, та 
÷ëени їхніх родин стаþтü жертвами стигми 
і дискримінації. 

1. Про÷итаéте інформаціþ ïро стиãму і дискримінаціþ ВІЛ-ïози-
тивних (с. 184—185).

2*. Íа маë. 61 наведено деÿкі висëовëþваннÿ на адресу ВІЛ-ïо-
зитивної жінки та її дитини. Проанаëізуéте їх за ïëаном:

• Що це — ïроÿв стиãми ÷и дискримінації?
• Чи є ці висëовëþваннÿ сïраведëивими? 
• Чи доïоможутü вони ïодоëати еïідеміþ?

3*. Поміркуéте:
• Чому одні ëþди дискримінуþтü інших (їм бракує достовір-

ної інформації, вони берутü ïрикëад з інших...)?
• Чому важëиво цüоãо не робити (це несïраведëиво, це обра-

жає ëþдеé, ми не хотіëи б, щоб так ставиëисÿ до нас...)?
• ßк би ви в÷иниëи, ïо÷увши дискримінаціéні висëовëþваннÿ 

на адресу ВІЛ-ïозитивної ëþдини?       

Сòèãìà ³äèñêðèì³íàö³ÿВІË-ïîçèòèâíèх

Стигма (тавро) — уÿвëеннÿ, що існує в сусïіëüстві, зãідно з ÿким ïевні 
ÿкості ëþдеé або їхнÿ ïоведінка є ãанебними é амораëüними. Так, ïро СÍІД 
скëаëосÿ уÿвëеннÿ, що це хвороба тих, хто вживає ін’єкціéні наркотики, 

Маë. 61. Ðобота у÷ениці 
10-ãо кëасу Марини Удод,         

м. Дніïродзержинсüк   
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жінок секс-бізнесу і розïусників. Тому коëи дізнаþтüсÿ, що хтосü ВІЛ-ін-
фіко ваниé, до нüоãо ïо÷инаþтü ставитисÿ з відразоþ. 

Íасïравді таке ставëеннÿ не має реаëüних ïідстав. Àдже ÷астину ëþдеé, 
особëиво на ïо÷атку еïідемії, буëо інфіковано ïід ÷ас ïереëиваннÿ крові або 
в ëікарні. Діти інфікуþтüсÿ здебіëüшоãо ще до своãо народженнÿ. Баãато 
ëþдеé заразиëисÿ, ïеребуваþ÷и в шëþбі é зберіãаþ÷и ïодружнþ вірністü. 

Íаéбіëüша небезïека стиãми в тому, що ëþдина може ïодумати: «ß не 
вживаþ наркотиків і не ïри÷етна до секс-бізнесу. Мене це не стосуєтüсÿ, мені 
ні÷оãо не треба знати ïро СÍІД». Àëе це не так! Íаéбіëüше ризикуþтü саме 
ті, хто не обізнаниé зі шëÿхами ïереданнÿ ВІЛ і методами захисту від нüоãо 
або не хо÷е застосовувати ці знаннÿ на ïрактиці.

Дискримінація— несïраведëиве ставëеннÿ до ëþдини, ïорушеннÿ 
її ïрав ÷ерез націонаëüністü, реëіãіþ, коëір шкіри або стан здоров’ÿ. 

Дискримінаціþ ще називаþтü стиãмоþ у дії, адже вона ґрунтуєтüсÿ 
на стереотиïах і уïередженому ставëенні. Дискримінаціÿ ВІЛ-ïозитивних 
ëþдеé та ÷ëенів їхніх родин має різні форми і ïроÿви: від вимоã ізоëþвати їх 
від сусïіëüства до звіëüненü з роботи, неïриéнÿттÿ до шкоëи, ïоãроз і образ 
на їхнþ адресу. Від дискримінації ïотерïаþтü ïереважна біëüшістü тих, хто 
живе з ВІЛ, їхні дружини і ÷оëовіки, батüки і діти, роди÷і і друзі. 

Тим, хто жорстоко ставитüсÿ до ВІЛ-ïозитивних, уникає їх або зневаж-
ëиво висëовëþєтüсÿ на їхнþ адресу, доціëüно наãадати заïовідü: «Ставсÿ до 
ін  ших так, ÿк ти хо÷еш, щоб вони ставиëисÿ до те бе». Àдже може статисÿ так, 
що é ти ïотраïиш у скруту і ніхто не ïодастü тобі руки. 

ЗàêîíîäàâñòâîУêðàїíè
óñфеð³ïðîòèä³їеï³äеì³їВІË/СНІДó

У деÿких країнах, охоïëених еïідемієþ ВІЛ/СÍІДу, цÿ ïробëема 
замов÷уєтüсÿ. Там не ïроводÿтü тестуваннÿ на ВІЛ-інфекціþ, не ëікуþтü 
ВІЛ-ïозитивних, а ïрофіëактика серед моëоді ïроãоëошуєтüсÿ нав÷аннÿм 
розïусти. У цих країнах ëþди інфікуþтüсÿ в ëікарнÿх, моëодü не має змоãи 
захистити себе.

Ефективні заходи боротüби з еïідемієþ ґрунтуþтüсÿ на визнанні é захисті 
ïрав ëþдини на рівні держави. Êраїни, ÿкі забезïе÷уþтü ãромадÿнам можëи-
вості реаëізації їхніх ïрав на отриманнÿ інформації, високоÿкісну освіту та 
охорону здоров’ÿ, захист від дискримінації, є менш уразëивими до еïідемії. 

Çаãаëüновизнано, що коëи захист ïрав ëþдини здіéснþєтüсÿ на наëежно-
му рівні, інфікуєтüсÿ менша кіëüкістü ëþдеé, а інфіковані ВІЛ та їхні родини 
усïішно доëаþтü труднощі, ïов’ÿзані з хворобоþ.

Україна має ïроãресивне законодавство у сфері ïротидії еïідемії. Воно 
ãарантує ïраво на добровіëüне і конфіденціéне тестуваннÿ на ВІЛ-інфекціþ, 
збереженнÿ ëікарсüкої таємниці, соціаëüниé захист ëþдеé, ÿкі живутü з ВІЛ. 
Передба÷ено також заходи дëÿ забезïе÷еннÿ ïрофіëакти÷ної освіти моëоді. 

Пробëема ïоëÿãає в тому, що іноді ïоëоженнÿ цüоãо законодавства ïору-
шуþтüсÿ або бракує коштів дëÿ їх реаëізації.  
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Чеðâîíàñòð³÷êà

Ти, наïевно, вже ба÷ив і, можëиво, носив ÷ервону стрі÷ку. À ÷и знаєш 
історіþ її ïоÿви? 

У 1991 році Сïоëу÷ені Штати Àмерики ïереживаëи втрату 79 воÿків, ÿкі 
зникëи безвісти ïід ÷ас віéни у Персüкіé затоці. Íа знак ïідтримки у÷ас-
ників боéових діé ïатріоти÷но наëаштовані американці ïов’ÿзуваëи на шиї 
жовті хустинки. Àëе ïробëему СÍІДу, ÿкиé до тоãо ÷асу забрав 140 тисÿ÷ 
життів, ïродовжуваëи замов÷увати.  

Íа знак ïротесту ïроти скоро÷еннÿ асиãнуванü на боротüбу зі СÍІДом у 
квітні 1991 року художник Франк Мур створив ÷ервону стрі÷ку (маë. 62). У 
ëистоïаді тоãо ж року на концерті, ïрисвÿ÷еному ïам’ÿті ëеãендарноãо сïіва-
ка Фредді Мерк’þрі, ÷ервоні стрі÷ки ïо÷еïиëи 70 тисÿ÷ éоãо ïрихиëüників. 
À на церемонії наãородженнÿ «Îскар» у 1992 році ïонад дві третини ïри-
сутніх буëи з ÷ервоними стрі÷ками. 

Сüоãодні в усüому світі ÷ервона стрі÷ка симвоëізує:
• усвідомëеннÿ серéозності ïробëеми ВІЛ/СÍІДу; 
• надіþ на те, що бу де знаé де но вак ци ну ïро ти ВІЛ і ëіки від 

СÍІДу;
• соëідарністü із ëþдüми, ÿкі живутü з ВІЛ, їхніми бëизüкими, рід-

ними і друзÿми;
• ïам’ÿтü ïро міëüéони ëþдеé, життÿ ÿких забраëа цÿ недуãа;
• ïро те с т ïро ти істерії é невіãëа ст ва, дис кримінації та сусïіëüної 

ізо ëÿції ëþ деé, ÿкі живутü з ВІЛ.

Маë. 62 
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Що біëüше ëþдеé носитимутü ÷ервону стрі÷ку, 
то ãу÷ніше ëунатимутü ãоëоси тих, хто вимаãає 
уваãи до цієї ïробëеми та до ëþдеé, ÿкі живутü з 
ВІЛ. 

ßкщо é ти хо÷еш доëу÷ити до них свіé ãоëос, 
можеш виãотовити ÷ервону стрі÷ку і носити її 
щоднÿ або тоді, коëи ïраãнеш висëовити своþ 
ïозиціþ. Дëÿ цüоãо тобі знадобитüсÿ атëасна стрі÷-
ка ÷ервоноãо коëüору завширшки 1 см і безïе÷на 
шïиëüка. 

• відріж 15 см стрі÷ки, кінці зріж ïід кутом 45о; 
• скëади стрі÷ку у формі ïетëі é ïришïиëи до одÿãу. 

По÷еïити ÷ервону стрі÷ку — це ëише ïершиé крок. Íастуïниé — твої 
конкретні дії. 

ßкщо у вашому насеëеному ïункті діþтü ВІЛ-сервісні орãані-
зації, ïроведітü зустрі÷ з їх ïредставниками. Біëüшістü таких 
ор ãа нізаціé ïотребуþтü доïомоãи воëонтерів дëÿ вëаштуваннÿ  
акціé, ïоширеннÿ інформаціéних матеріаëів тощо. Íаïрикëад, 
у÷ні шкіë м. Івано-Франківсüка сïіëüно із Çахідноукраїнсüким 
ресурсним центром з ïрофіëактики ВІЛ/СÍІДу виãотовиëи і 
розстеëиëи на центраëüніé вуëиці міста квіëт — ïокриваëо на 
знак соëідарності з ëþдüми, ÿкі живутü з ВІЛ, і ÿк ïам’ÿтü ïро 
тих, хто ïомер від СÍІДу.   

Маë. 63. Àкціÿ до Днÿ ïам’ÿті жертв СÍІДу (Івано-Франківсüк) 
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Жèòòÿçíàä³єþ

Діаãноз ВІЛ-інфекціÿ — неëеãке ви ïро бу ван нÿ дëÿ ëþ ди ни та її бëизü-
ких. Фізи÷ но во на ще дов ãо мо же ïо ÷у ва ти сÿ до б ре, аëе її ïси хо ëоãі÷ниé 
стан ба ãа то в ÷о му за ëе житü від ро зуміннÿ і ïідтрим ки тих, хто її ото ÷ує. 
Са ме в такі мо мен ти ëþ ди ро зуміþтü, хто їх сïравді ëþ битü, є їхніми дру-
зÿ ми.   

Що мо жна зро би ти дëÿ тих, хто жи ве з ВІЛ? ßк ïо ëеã ши ти до ëþ ëþ деé, 
ÿкі страж да þтü не так від хво ро би, ÿк від то ãо, що оïи ни ëи сÿ на одинці зі 
своїм ëи хом?  

Ми мо же мо вис ëо ви ти соëідарністü з жерт ва ми ВІЛ/СÍІДу, сïів÷ут тÿ і 
ïідтрим ку всім ВІЛ-інфіко ва ним і ÷ëе нам їхніх ро дин, ïо ва ãу до ëþ деé, ÿкі 
муж нüо до ëа þтü дуже скëадні об ста ви ни. 

Ми можемо ïе ре ко на ти їх не втра ÷а ти надії. Що ро ку з’ÿв ëÿ þтü сÿ нові, 
біëüш ефек тивні ëіки, здатні зни зи ти кон цен т раціþ ВІЛ у крові é ïо до вжи ти 
без симï том ниé ïеріод. Êо жен рік, місÿцü, денü на бëи жа þтü нас до то ãо ÷а су, 
ко ëи в÷ені роз роб ëÿтü ефек тивні ëіки ïро ти СÍІДу, до стуïні кож но му, хто 
їх ïо тре бує.

У світі не заëишиëосÿ жодної країни, в ÿкіé немає ВІЛ/СÍІДу. 
Íаéбіëüш ураженим реãіоном є Àфрика. Статистика свід÷итü ïро швид-
кі темïи ïоширеннÿ ВІЛ-інфекції в Україні.
Ефективні заходи боротüби з еïідемієþ ґрунтуþтüсÿ на визнанні і 
захисті ïрав ëþдеé. Держави, ÿкі забезïе÷уþтü ãромадÿнам можëивості 
дëÿ реаëізації їхніх ïрав на отриманнÿ інформації, високоÿкісну освіту 
та охорону здоров’ÿ, захист від дискримінації, є менш уразëивими до 
еïідемії.

Іãноруваннÿ і замов÷уваннÿ ïробëеми ВІЛ/СÍІДу 
ïризводитü до стрімкоãо розвитку еïідемії, ÷исëенних 
смертеé і руéнуваннÿ економік.
Стиãма і дискримінаціÿ ВІЛ-ïозитивних сïри ÿ þтü 
ïо ши рен нþ еïідемії, ïерешкоджа þтü ма со віé ïрофіëак-
ти ці та за без ïе ÷ен нþ ïрав ëþ деé, ÿкі жи вутü з ВІЛ.
Що біëüше ëþдеé носитиме ÷ервону стрі÷ку, то ãу÷ніше 
ëунатиме ãоëос тих, хто вимаãає уваãи до цієї ïроб ëеми 
та до ëþдеé, ÿких вона торкаєтüсÿ.
По÷еïити ÷ервону стрі÷ку — це ëише ïершиé крок. 
Íастуïниé — твої конкретні дії. 
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§31.ТУÁЕРÊУËЬÎЗІВІË

1. Íаведітü ïрикëади інфекціéних захворþванü.
2. ßкі шëÿхи ïотраïëÿннÿ інфекції в орãанізм ëþдини?

Фàêòèïðîòóбеðêóëüîç

Туберкуëüоз — інфекціéне захворþваннÿ, що характеризуєтüсÿ ïере-
важним ураженнÿм ëеãенü і маéже всіх інших орãанів ëþдсüкоãо орãанізму. 

Çбудник туберкуëüозу — ïаëи÷ка Êоха, ÿку у 1882 році відкрив німецü-
киé у÷ениé Ðоберт Êох. Паëи÷ки Êоха — надзви÷аéно стіéкі мікроорãаніз-
ми. Вони живутü: 

• у масëі та сирі, що зберіãаþтüсÿ на хоëоді, — біëüше ÿк рік;
• у рі÷ковіé воді — до 5 місÿців;
• у ґрунті та на ïасовищах, забруднених хворими на туберкуëüоз тва-

ринами, — від кіëüкох місÿців до декіëüкох років; 
• у сухому мокротинні, що заëишаєтüсÿ на особистих ре÷ах хвороãо, 

éоãо ëіжку, в кімнаті, — ïротÿãом 6 місÿців. 
Сонÿ÷не ïроміннÿ знищує їх за декіëüка ãодин, киï’ÿтіннÿ та уëüтра-

фіоëетове оïроміненнÿ — за декіëüка хвиëин. Убиваþтü ïаëи÷ки Êоха é 
сïоëуками хëору.

Çаïам’ÿтаéте основні факти ïро туберкуëüоз. Дëÿ цüоãо:
• об’єднаéтесü у 10 ãруï і розïодіëітü між собоþ 10 фактів ïро 

туберкуëüоз (с. 190);
• уважно ïро÷итаéте своþ ÷астину інформації і ïідãотуéтесü 

нав÷ати інших;
• ïо÷инаéте ходити ïо кëасу é обмінþватисü інформацієþ з 

однокëасниками, аж ïоки дізнаєтесü усі 10 фактів;
• ïеревірте ÿкістü засвоєннÿ знанü у заãаëüному коëі (кожен 

може ïоставити заïитаннÿ будü-кому з ïрисутніх).

Уцьомупараграôіти:

• дізнаєшсÿ, ÿк ëþди маéже ïобороëи туберкуëüоз і що стаëо 
на заваді éоãо ïовному ïодоëаннþ; 

• зрозумієш, ÿк відбуваєтüсÿ зараженнÿ і за ÿких умов розви-
ваєтüсÿ захворþваннÿ;

• ïереконаєшсÿ у необхідності щеïëеннÿ від туберкуëüозу;
• нав÷ишсÿ розрізнÿти симïтоми туберкуëüозу і захищати 

себе від захворþваннÿ.



190

10фàêò³âïðîòóбеðêóëüîç

1. Туберкуëüоз — інфекціéне захворþваннÿ. Йоãо назва ïоходитü від 
ëатинсüкоãо сëова tuberculum — ãорбик.

2. Це за хво рþ ван нÿ (сухоти) відоме ëþдству з давніх ÷асів. Йоãо 
оïисуваëи ще ëікарі Давнüої Греції і Ðиму. Під ÷ас досëідженнÿ 
давнüоєãиïетсüких муміé з’ÿсуваëосÿ, що кістки баãатüох із них 
уражені туберкуëüозом.

3. Існує ÷отири тиïи збудників туберкуëüозу: ëþдсüкиé, би÷а÷иé, ïта-
шиниé і миша÷иé. Усі вони небезïе÷ні дëÿ ëþдини. Íа туберкуëüоз 
хворіþтü біëüш ÿк 60 видів ïтахів і ïонад 50 видів сіëüсüкоãосïо-
дарсüких тварин, наé÷астіше — веëика роãата худоба, рідше — 
коні, вівці, кози і свині. 

4. До середини ХХ ст. туберкуëüоз вважаëи смертеëüноþ недуãоþ. 
Переëомним моментом у боротüбі з неþ стаëо відкриттÿ у 1944 році 
антибіотика стреïтоміцину. Су÷асні ëіки даþтü змоãу виëіковувати 
до 98% хворих на туберкуëüоз.    

5. Ç середини 80-х років ХХ ст. еïідеміÿ туберкуëüозу ïо÷аëа стрімко 
ïоширþватисÿ ÷ерез нову стіéку до медикаментів форму інфекції та 
ïоєднаннÿ двох еïідеміé — туберкуëüозу і ВІЛ/СÍІДу.

6. Íині у світі щосекунди одна ëþдина інфікуєтüсÿ, а кожних десÿтü 
секунд — ïомирає від туберкуëüозу. У 1993 році Всесвітнÿ орãані-
заціÿ охорони здоров’ÿ (ВÎÎÇ) ïроãоëосиëа туберкуëüоз ãëобаëü-
ноþ небезïекоþ.

7. Прибëизно третина житеëів Çемëі є носіÿми туберкуëüозної інфек-
ції. У деÿких країнах і ãустонасеëених містах інфіковано до 80% 
доросëоãо насеëеннÿ. Цих ëþдеé вважаþтü здоровими, ïоки їх 
імунна система тримає інфекціþ ïід контроëем. 

8. Çбудник хвороби ïередаєтüсÿ від хворих на відкриту форму тубер-
куëüозу. Êожен такиé хвориé за рік інфікує 10—20 осіб.

9. Еïідемії ВІЛ і туберкуëüозу ïосиëþþтü одна одну. Туберкуëüоз 
скоро÷ує триваëістü життÿ баãатüох ВІЛ-ïозитивних ëþдеé, а ВІЛ 
сïриÿє ïоширеннþ туберкуëüозу.   

10. В Україні щоднÿ виÿвëÿþтü 82 нових виïадки захворþваннÿ на 
туберкуëüоз, щороку десÿтü тисÿ÷ ëþдеé ïомираþтü від цієї недуãи. 
В останнє десÿтиëіттÿ удві÷і зросëа захворþваністü дітеé і ïідëітків 
на туберкуëüоз. 
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Уìîâè ³íф³êóâàííÿ ³ðîçâèòêóçàхâîðþâàííÿ

У 90% виïадків за ра жен нÿ відбу-
ваєтüсÿ ïід ÷ас кон так тів з ëþдиноþ, 
хво роþ на активну форму туберкуëüо-
зу. Êо ëи вона ка ш ëÿє, у ïовітрÿ і на 
на вко ëишні ïред ме ти ïо траï ëÿє ве ëи ка 
кіëüкістü бак теріé.

Інфіку ван нÿ мо жëиве і ÷е рез  ïро-
дук ти хар ÷у ван нÿ, наé÷астіше ті, що 
куïëені на стихіéних ринках і не ïід-
даваëисÿ теïëовіé обробці.

Інфікуþтüсÿ також ïри доãëÿді за 
хворими на туберкуëüоз ëþдüми ÷и тва-
ринами (ïередусім коровами).

Первинне зараженнÿ ÷асто відбува-
єтüсÿ в дитинстві. Бактерії, ÿкі ïотра-
ïиëи в орãанізм, можутü уражувати 
ëеãені é утворþвати в них окремі ãорби-
ки. ßкщо інфекціÿ не виходитü за межі ãорбиків, ïроцес називаþтü закри-
тим, така ëþдина не є заразноþ. 

Біëüшістü ëþдеé, інфікованих ïаëи÷коþ Êоха, здорові завдÿки імуніте-
ту — ïриродному ÷и набутому ïісëÿ вакцинації. У зви÷аéних умовах актив-
на форма туберкуëüозу розвиваєтüсÿ ëише у 5—10% носіїв інфекції. 

Îднак коëи ÷ерез стрес, ïоãане хар÷уваннÿ, незадовіëüні ïобутові умови, 
діþ ïсихоактивних ре÷овин ÷и хвороби імунітет ëþдини ïосëабëþєтüсÿ, 
туберкуëüоз може ïереéти в активну стадіþ. Інфекціÿ активізуєтüсÿ, від-
буваєтüсÿ розïад ëеãеневої тканини, і бактерії ïотраïëÿþтü назовні з мокро-
тиннÿм ïри кашëі.     

ВІË³òóбеðêóëüîç

1. Еïідеміÿ ВІЛ/СÍІДу ïовернуëа до життÿ давнüоãо вороãа — тубер-
куëüоз. 

• Êоëи носіé ïаëи÷ки Êоха інфікуєтüсÿ ВІЛ, éоãо імунітет ïостуïо-
во руéнуєтüсÿ, і туберкуëüоз у 20—50 разів ÷астіше ïереходитü в 
активну стадіþ.  

• Це збіëüшує кіëüкістü тих, хто є джереëом інфекції і сïриÿє ïоши-
реннþ туберкуëüозу.

2. Туберкуëüоз, у своþ ÷ерãу, є ïри÷иноþ смерті 60% ВІЛ-інфікованих, 
тому що у цüому виïадку:

• éоãо скëадніше діаãностувати, адже такі ëþди ïереважно хворіþтü 
на ïозаëеãеневі форми туберкуëüозу, дëÿ виÿвëеннÿ ÿких ïотрібні 
сïеціаëüні умови;

Шëÿхèçàðàжеííÿ
òóбеðêóëüîçîì:

• повітряно-крапельний — 
÷ерез дихаëüні шëÿхи ïід 
÷ас розмови, ïри кашëі, 
÷ханні хворої ëþдини;

• харчовий — ÷ерез заражені 
ïродукти (м’ÿсо, моëоко, 
сир), ÷ерез брудні руки; 

• контактний(побутовий)— 
÷ерез заражені ïредмети 
ïобуту. 
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• éоãо важ÷е ëікувати: ëþди, ÿкі живутü з ВІЛ, ÷астіше хворіþтü на 
стіéку до медикаментів форму туберкуëüозу;

• він швидше ïроãресує і ÷астіше ïризводитü до смерті.    

Д³àãíîñòèêà ³ë³êóâàííÿòóбеðêóëüîçó

Хворі на ту бер ку ëü оз не одмінно ïо ви нні ëіку ва ти сÿ. Інакше хво ро ба 
мо же бу ти смер теëü ноþ, а хвориé на ту бер ку ëü о з — не без ïе÷ ним дëÿ на вко-
ëишніх. Діаãностика і ëікуваннÿ туберкуëüозу в Україні безкоштовні. 

По÷аткові стадії туберкуëüозу можутü бути безсимïтомними. Дëÿ в÷асно-
ãо ви ÿ вëеннÿ захворþваннÿ до рос ëим і ïідëіткам з 15 років роб ëÿтü фëþ о-
ро ãрафіþ — знімок ëе ãенü, а дітÿм і ïідëіткам — сïеціаëü ниé тест (ре акціþ 
Ман ту). Пам’ÿтаєш, ÿк тобі ро би ëи ïо дрÿ ïи ну на руці, а на третіé денü 
вимірþ ва ëи діаметр ïу хир цÿ, що ут во рив сÿ на вко ëо неї (маë. 64)? 

ßк що ди ти на здо ро ва, ïу хир ецü невеëикиé. 
В іншо му разі ïро во дÿтü до дат кові об сте жен нÿ. 
Êоëи ви ÿв ëÿþтü ту бер ку ëüоз, хворо ãо не одмінно 
ëіку þтü. 

Çверни уваãу на цþ інформаціþ, оскіëüки 
туберкуëüоз наëежитü до захворþванü, ÿкі ïереду-
сім заãрожуþтü ïідëіткам. Ç’ÿсовано, що в ïеріод 
статевоãо дозріваннÿ він ïроÿвëÿєтüсÿ ÷астіше і 
ïротікає у біëüш тÿжких формах, ніж в інших 
вікових ãруïах. 

У÷ені ще не можутü достеменно ïоÿснити, ÷ому 
це так. Перевтома, стреси, ïоãане хар÷уваннÿ, без 
сумніву, вïëиваþтü на розвиток туберкуëüозу, аëе, 
можëиво, зміни, що відбуваþтüсÿ в орãанізмі ïід-
ëітка, також створþþтü сïриÿтëиві умови дëÿ роз-
множеннÿ ïаëи÷ки Êоха.

Маë. 64. 
Ðеакціÿ Манту

Сèìïòîìèòóбеðêóëüîçóëеãеíü:

• триваëиé кашеëü (ïротÿãом трüох тижнів);
• кровохарканнÿ;
• задишка;
• ïідвищеннÿ темïератури тіëа (до 37о—37,5о С);
• ïітëивістü (ïереважно вно÷і);
• ïоãіршеннÿ аïетиту, втрата ваãи;
• сëабкістü;
• ïідвищена втомëþваністü.  
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Ïðîф³ëàêòèêàòóбеðêóëüîçóíàäеðжàâíîìóð³âí³

Профіëактика туберкуëüозу на державному рівні охоïëþє три ãруïи 
заходів: 1) соціаëüна ïоëітика держави; 2) санітарна ïрофіëактика; 3) іму-
нізаціÿ насеëеннÿ.

Соціальнаполітикадержави:
• ïідвищеннÿ добробуту ëþдеé;
• ïоëіïшеннÿ умов їх життÿ і ïраці.

Санітарнапроôілактика:
• виÿвëеннÿ і ëікуваннÿ хворих на туберкуëüоз;
• туберкуëінова діаãностика дітеé (реакціÿ Манту);
• обстеженнÿ тих, хто контактує з хворими, ïрацþє з дітüми, в ëікар-

нÿх, закëадах ãромадсüкоãо хар÷уваннÿ;
• ïрофіëакти÷на освіта моëоді.

Імунізаціянаселення:
• щеïëеннÿ. Йоãо робëÿтü усім новонародженим у ïоëоãовому будин-

ку, а відтак у 7, 12 і 17 років.

ßêóбеðеãòèñÿâ³äòóбеðêóëüîçó

Че рез ïо ши реністü цієї інфекції ніхто не за ст ра хо ва ниé від кон так тів з 
неþ. Àëе ïри цüо му захворіє да ëе ко не ко жен. Усе за ëе житü від ста ну імун-
ної си с те ми. Àд же імунітет — мо ãут нÿ зброÿ ïро ти збуд ників ту бер ку ëü о зу. 

Тож ÿк що ти не зду жаєш або ще не зміцнів ïісëÿ хво ро би, уни каé ба ãа то-
ëþд них місцü (ãро мадсü ко ãо транс ïор ту, ринків, вок заëів), де мо жутü бути  
хво рі на ту бер ку ëü оз.

Дëÿ ïідтри ман нÿ імуніте ту важ ëи во ве с ти здо ро виé сïосіб жит тÿ: 
ïо вноцінно хар ÷у ва ти сÿ, до стат нüо ру ха ти сÿ, в÷ас но відïо ÷и ва ти, уни ка ти 
ïе ре охо ëо д женü і стресів, тþ тþ но ïаëіннÿ, вжи ван нÿ аë ко ãо ëþ é нар ко тиків. 
Та кож треба до три му ва ти сÿ ïравиë ãіãієни: ми ти ру ки, ко ëи ïри хо диш з 
ву ëиці, ре теëü но ми ти ово÷і та фрук ти, киï’ÿти ти мо ëо ко.

Дотриманнÿ ïравиë особистої ãіãієни суттєво знижує ризик 
захворþваннÿ на туберкуëüоз. Îсобëиве зна÷еннÿ має ãіãієна рук 
і хар÷уваннÿ. 
Îб’єднаéтесü у 3 ãруïи і ïідãотуéте демонстрації у виãëÿді ïан-
томіми: 

група1: в ÿких ситуаціÿх треба мити руки;

група2:ÿк це треба робити;

група 3: ÿк зберіãати та обробëÿти ïродукти хар÷уваннÿ 
(маë. 65). 
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Маë. 65. Правиëа
обробки і зберіãаннÿ хар÷ових ïродуктів

Ðе теëü но ми ти сирі 
ïро дук ти, ру ки і 
ку хон не на÷иннÿ.

Çберіãа ти ок ре мо і на рі-
за ти на ок ре мих до ще÷-
ках ïро дук ти, ÿкі їдÿтü 
си ри ми, і ті, що ïід-

да  þтü   ку  ë інарн іé 
об робці. 

Çберіãа ти в хо ëо   -
диëü ни ку або мо ро-
зиëü ни ку мо ëо÷ні, 
м’ÿсні, рибні ïро дук-
ти, ãо тові стра ви і від-
криті кон сер ви.

Êиï ’ÿти  ти  си  ру 
во  ду і мо ëо ко, ïід-
да     ва    ти ку ëі нар ніé 

об  робці ïри ви  сокіé 
тем  ïе ра турі си ре м’ÿсо, 

ри бу, інші ïро дук ти.

Туберкуëüоз — небезïе÷не захворþваннÿ, відоме ëþдÿм з давніх ÷асів. 
Çбудник туберкуëüозу (ïаëи÷ка Êоха) — надзви÷аéно стіéка інфекціÿ, 
що ïередаєтüсÿ ïід ÷ас контактів з хворими на відкриту форму туберку-
ëüозу ëþдüми або тваринами.
Баãато ëþдеé інфікуþтüсÿ, аëе не хворіþтü, ïоки їхніé імунітет тримає 
інфекціþ ïід контроëем. Ç осëабëеннÿм імунітету туберкуëüоз може 
ïерерости в активну стадіþ. 

Підëітки наëежатü до ãруïи ïідвищеноãо ризику щодо 
захворþваннÿ на  туберкуëüоз. Тому дëÿ тебе важëиво 
в÷асно робити обстеженнÿ і ïрофіëакти÷ні щеïëеннÿ, 
дотримуватисÿ особистої ãіãієни, не куïувати ïродуктів 
на стихіéних ринках, ïравиëüно їх обробëÿти і збе-
ріãати.
Çа ïерших симïтомів туберкуëüозу треба неãаéно звер-
нутисÿ до ëікарÿ! 
Лікуваннÿ туберкуëüозу в Україні безкоштовне. Су÷асні 
методики даþтü змоãу виëіковувати до 98% хворих. 
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ÏІСËßМÎВА

Îсü і завершуєтüсÿ ще один на в÷аëüниé рік. Ти і твої однокëасники добре 
ïоïрацþваëи, вив÷аþ÷и баãато шкіëüних ïредметів. Îдні з них ïодобаþтüсÿ 
вам біëüше, інші — менше. Îцінітü своє ставëеннÿ до уроків основ здоров’ÿ, 
визна÷ивши їх реéтинã. Дëÿ цüоãо нехаé кожен з вас:

1. Çаïише на картках назви всіх шкіëüних ïредметів.
2. Візüме картку зі своїм уëþбëеним ïредметом і ïокëаде її зëіва 
від себе.
3. Відтак візüме картку з наéуëþбëенішим ïредметом із тих, що 
заëишиëисÿ, і ïокëаде її ïорÿд з відібраноþ раніше.
4. Виконуéте ïункт 3 доти, аж ïоки розкëадете у ëініþ всі карт-
ки. 
5. По ÷ерзі скажітü, на ÿкому місці у вашому реéтинãу ïредмет 
«Îснови здоров’ÿ», і ïоÿснітü, ÷ому.
6. Поміркуéте, що може зробити цеé ïредмет ще цікавішим. Àдже 
ïозитивне ставëеннÿ до уроків основ здоров’ÿ заохо÷ує до здо-
ровоãо сïособу життÿ.   

Поïереду в тебе ëітні канікуëи, ïід ÷ас ÿких треба добре відïо÷ити. 
Ðадимо тобі заéнÿтисÿ уëþбëеними сïравами, до ÿких не доходÿтü руки ïро-
тÿãом нав÷аëüноãо року. Щоб знаéти собі комïаніþ в цих сïравах, ïоãраéте 
в ãру «Бінãо».   

1. Візüмітü аркуші ïаïеру і роздіëітü їх на 9 кëітин. Çаïишітü у 
ці кëітини сïрави, ÿкими ïëануєте заéнÿтисÿ вëітку. 
2. Відтак ïо÷инаéте шукати тих, хто має ті самі бажаннÿ. 
Çнаéшовши коãосü, заïишітü éоãо у відïовідніé кëітині (ÿк на 
маë. 66).
3. Тоé, хто заïовнив усі кëітини, виãукує: «Бінãо!» 
4. Гра закін÷итüсÿ, коëи це зробëÿтü щонаéменше троє її у÷ас-
ників.  

Маë. 66

Вирощувати квіти
Валя

Оксана

Фотоãрафувати
Сергій

Пëавати
Валя

Богдан
Танцþвати
Таня
Костя

Грати на музи÷ному 
інструменті

Яна

Маëþвати
Віка
Женя

Êататисÿ на  
роëикових ковзанах

Діма
Рита

Сïіëкуватисÿ  
з друзÿми

Усі

Читати
Гліб
Женя
Яна
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СËÎВНИЧÎÊТЕРМІНІВ

Абстинентний синдром, або ломка— фізи÷ні стражданнÿ, ÿкі настаþтü, 
коëи наркозаëежниé не ïриéмає ÷ерãової дози наркотику.
Акселерація— ïрискореннÿ фізи÷ноãо розвитку ïідëітків.
Анорексія— нервово-ïсихі÷не захворþваннÿ, що ïроÿвëÿєтüсÿ у ïорушеннÿ 
аïетиту внасëідок відмови від їжі.
Відчуття — наéïростіші ïсихі÷ні ÿвища, що виникаþтü у резуëüтаті 
ïодразненнÿ рецеïторів орãанів ÷уттів і збудженнÿ відïовідних центрів 
ãоëовноãо мозку.
Гормони— хімі÷ні ре÷овини в орãанізмі, своєрідні «ïосëанці», що конт-
роëþþтü ïроцеси росту, розвитку та обміну ре÷овин в орãанізмі. Ðозносÿтüсÿ 
кров’þ.
Дерма— шар шкіри, що міститü ïотові і саëüні заëози, боëüові і теïëові 
рецеïтори, воëосÿні фоëікуëи, кровоносні судини.
Дискримінація— сëовесні образи, обмеженнÿ ÷и ïозбавëеннÿ ïрав за стате-
воþ, расовоþ, етні÷ноþ, реëіãіéноþ або іншоþ ознакоþ.
Дистрес— ïеренаïруженнÿ або виснаженнÿ орãанізму внасëідок дуже сиëü-
ноãо ÷и накоïи÷еноãо стресу. 
Домінантний— ïершо÷ерãовиé, ãоëовниé.
Емоції— швидкоïëинні ïереживаннÿ, ïідсвідома ексïрес-оцінка від÷уттів 
або думок.
Епідерміс— верхніé шар шкіри, ÿкиé ïостіéно оновëþєтüсÿ.
Естрогеніпрогестерон— жіно÷і статеві ãормони, що відіãраþтü вирішаëüну 
роëü у статевому дозріванні дів÷инки.
Життєві або психосоціальні навички— уміннÿ, ÿкі доïомаãаþтü ëþди-
ні адаïтуватисü у су÷асному світі é доëати труднощі щоденноãо життÿ. 
Важëивими дëÿ здоров’ÿ життєвими нави÷ками є: самоконтроëü, крити÷не і 
твор÷е мисëеннÿ, ïриéнÿттÿ рішенü, ефективне сïіëкуваннÿ, конструктивне 
розв’ÿзаннÿ конфëіктів тощо.
Канцерогени— ре÷овини, що сïри÷инÿþтü виникненнÿ зëоÿкісних ïухëин.
Конôлікт інтересів— зіткненнÿ інтересів, ïотреб ÷и бажанü, ÿкі можна 
задовоëüнити за рахунок сïіëüних ресурсів.
Конôлікт поглядів — зіткненнÿ, сïри÷инене розбіжностÿми у ïоãëÿдах, 
смаках, уïодобаннÿх ëþдеé.
Конôліктогени— сëова або дії, ÿкі ïровокуþтü ÷и розïаëþþтü конфëікт.
Креативність (творче мислення)— здатністü відходити від стереотиïів, 
знаходити свіжі ідеї та ориãінаëüні рішеннÿ.
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Мнемонічні прийоми — техніки, ÿкі доïомаãаþтü швидше і надіéніше 
заïам’ÿтовувати та ефективніше ïриãадувати інформаціþ.
Наркотична залежність— неконтроëüоване вживаннÿ наркоти÷них ре÷о-
вин. 
Підøкірна жирова клітковина— шар шкіри, що скëадаєтüсÿ з жирових 
кëітин і веëикої кіëüкості кровоносних судин.
Поведінковийстереотип—зви÷ниé сïосіб ïоведінки у відïовідних обста-
винах.
Почуття— стіéкі емоціéні ставëеннÿ до себе, інших ëþдеé та навкоëиш-
нüоãо світу.
Психоактивні речовини— ре÷овини, ÿкі вïëиваþтü на ïсихіку ëþдини:  
наркотики, аëкоãоëü, тþтþнові вироби, деÿкі ïреïарати ïобутової хімії.
Психологічна залежність— свідоме або ïідсвідоме бажаннÿ ïовернутисÿ 
до вживаннÿ ïсихоактивних ре÷овин. Проÿвëÿєтüсÿ на рівні ïо÷уттів і ïід-
свідомих ïоведінкових стереотиïів (коëи «рука сама тÿãнетüсÿ» до сиãарети, 
÷арки ÷и шïрица). 
Ризик— заãроза життþ, здоров’þ ÷и добробуту ëþдеé. Існує три види ризи-
ку: фізи÷ниé, ïсихоëоãі÷ниé і соціаëüниé.
Самооцінка—ставëеннÿ ëþдини до себе. Формуєтüсÿ ïід вïëивом досвіду 
і ставëеннÿ інших ëþдеé.
Спеціальнінавички— нави÷ки безïе÷ної ïоведінки, користуваннÿ ïобутови-
ми ïриëадами, особистої ãіãієни, наданнÿ невідкëадної доïомоãи тощо. Дëÿ 
ïорівнÿннÿ див. Життєвіабопсихосоціальнінавички.
Стигма,аботавро— ïереконаністü, ÿка існує в сусïіëüстві щодо тоãо, що 
ïевні ÿкості ëþдеé або їхнÿ ïоведінка є ãанебними ÷и амораëüними.
Стрес— стан ïсихі÷ноãо і фізи÷ноãо наïруженнÿ, що виникає ÿк захисна 
реакціÿ орãанізму на зміну внутрішнüоãо ÷и зовнішнüоãо середовища.
Тестостерон— ÷оëові÷иé статевиé ãормон, ÿкиé відіãрає вирішаëüну роëü 
у статевому дозріванні хëоï÷иків.
Толерантність— здатністü ïоважати ïраво іншої ëþдини на вëасну, від-
мінну від твоєї, думку.
Толерантність до наркотику— звиканнÿ до наркотику, зменшеннÿ сиëи 
éоãо дії, внасëідок ÷оãо орãанізм ïотребує щоразу біëüшої дози.
Фізичназалежність— ïотреба орãанізму в ïсихоактивних ре÷овинах, що 
виникає внасëідок ïриãні÷еннÿ ïриродних біохімі÷них ïроцесів.
Цінності— те, що є важëивим дëÿ ëþдини, за доïомоãоþ ÷оãо вона оцінþє 
і звірÿє будü -що у своєму житті, визна÷ає вëасні ïріоритети.
×инники ураження — джереëа ризику. Ðозрізнÿþтü джереëа ризику, 
ïов’ÿзані з вëасноþ ïоведінкоþ, і ті, що ïов’ÿзані з навкоëишнім середови-
щем (соціаëüним, ïриродним, техноãенним).
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