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ËÞ ÁÈÉ ÄÐÓ ÆÅ!

У 7-му класі ти ïродовæиш вив÷ати основи çдоров’ÿ.Мета öüоãо
ïредмета—доïомоãтитобістатисамостіéнішим,дорослішимівïевне-
нішимувласниõсилаõ,атакоæвинаõідливимівïравнимуситуаöіÿõ,
ÿкіçаãроæуþтüтвоємуæиттþіçдоров’þ.

Íаурокаõ çдоров’ÿ ти маєшунікалüниéшанс—çаïроãрамувати
своємаéбутнєнаусïіõ.Адæевнаш÷аснедостатнüобутилишеõорошим
фаõівöем.Òребанабутибаãатüоõнави÷ок:умітиïродемонструватиãід-
ністüісамоконтролü,високіморалüніÿкості,çдатністüдолатитруднощі,
уміннÿсïілкуватисÿ,мотивувати іïереконувати,ïраöþвативкоманді
éдосÿãатиусïіõу.

Îдин іç твоїõровесниківнаïисаву своємулисті: «Âмаéбутнüому
ÿмріþстатиïреçидентомфірми,ÿкустворþсам.Уæеçараçдокладаþ
çусилüдлÿдосÿãненнÿсвоєїмети—стараþсÿдобрев÷итисüушколі,
освоїтикомï’þтер,баãато÷итаþ.Анаурокаõçдоров’ÿ—дуæеöікавиõ,
çõорошиму÷ителем—ÿçроçумів,щотребанав÷итисüсïілкуватисÿç
лþдüми,моїмимаéбутнімиколеãами,клієнтами,адміністраöієþ.Іãолов-
не—ïам’ÿтати«çолотеïравило»:«Ñтавсÿдоіншиõтак,ÿктиõо÷еш,
щобвониставилисÿдотебе».

Ціваæливіуміннÿçнадоблÿтüсÿнелишеуроботі,аéвособистому
æитті.Òолерантністü,çдатністüдосïів÷уттÿ,уміннÿдомовлÿтисÿ,уника-
тинеïороçумінüіконструктивнороçв’ÿçуватиконфліктидоïомоæутüтобі
ïідтримуватидобрістосункиçбатüками,друçÿми,ото÷еннÿм,умаéбут-
нüому—çісвоїмидітüми.Анави÷кикрити÷ноãомисленнÿ,уміннÿвід-
мовлÿтисÿвідтоãо,щонебеçïе÷но,вбереæутüтвоєæиттÿвіднаéбілüшиõ
çаãроçсу÷асності.

Моæливо,колити÷итаєшöірÿдки,десüдалеко÷иçовсімïорÿдтвіé
ровесникуïершеïробуєнаркотик.Áеçдумно,беçоãлÿдно,мовлÿв,лише
раç,длÿçабави.Аневдовçіïосивієвідроçïа÷уéоãомати,бовæені÷им
неçмоæеçарадитисвоїéдитині.

Лþдині, на æалü, не дано çнати своє маéбутнє, щоб блаãоïолу÷но
оминутивсінебеçïеки.Алевонаçавæдимаєвибір:вестиçдоровиéсïосіб
æиттÿ÷иçанаïаститиéоãонаркотиками,алкоãолем,нікотином;увесü÷ас
тремтітивідстраõу÷инаïолеãливоãартувативолþ,набувативідïовідниõ
çнанüівмінü,щобçãідністþдолатиæиттєвітруднощі.Усі,õтоïраöþвав
надöимïідру÷ником,сïодіваþтüсÿ,щотиçробишïравилüниéвибір.

Успіхів тобі!
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ßк ïра цþ ва òè ç ï³äрó÷ нè ком

Ïідру÷никскладаєтüсÿçівстуïуі÷отирüоõроçділів.

Вступ —«Çдоров’ÿ і сïосібæиттÿ»—ïрисвÿ÷еноïовтореннþбаçовиõ
ïонÿтüïредмета«Îсновиçдоров’ÿ»:çдоров’ÿ,блаãоïолу÷÷ÿіçдоровиéсïо-
сібæиттÿ.

Розділ 1—«Життÿіçдоров’ÿлþдини»—міститüдвіãлави.
Уãлаві1—«Çдоровиéсïосібæиттÿ»—тиïриãадаєш,ÿкформуþтü-
сÿнави÷ки і çви÷ки,ïроаналіçуєшвиãоди çдоровоãо сïособуæиттÿ.
Òакоæдіçнаєшсÿ,щовідбуваєтüсÿутвоємуорãаніçміïід÷асõвороби
іщодоïомаãаєшвидшеодуæати.
Уãлаві2—«Áеçïекащоденноãоæиттÿ»—діçнаєшсÿ,ÿкçробитибеç-
ïе÷нішоþïоїçдкувлеãковому і вантаæномуавтомобілі, в÷итимешсÿ
ïравилüнодіÿти,ÿкщоставсвідкомÄÒÏ÷иоïинивсÿуçоніïоæеæі.

Розділ 2 — «Фіçи÷ниé роçвиток ïідлітка» — оçнаéомитü тебе ç
фіçіолоãі÷нимиособливостÿмиïідлітковоãовіку,нав÷итü,ÿкмоæнаïідрос-
ти,ïідтримуватидобруфіçи÷нуформуіïравилüнодоãлÿдатиçасобоþ.

Розділ 3—«Ïрофілактикасоöіалüнонебеçïе÷ниõçаõворþванü»—çасте-
реæевідвæиваннÿïсиõоактивниõре÷овин,ïоÿснитüмеõаніçмивиникненнÿ
наркоти÷ноїçалеæностітасïособиçалу÷еннÿдовæиваннÿтþтþну,алкоãолþ
éнаркотиків,ÿківикористовуþтü їõвиробники.Òив÷итимешсÿïротистоÿ-
ти аãресивніé рекламі é небеçïе÷ним ïроïоçиöіÿм однолітків, ïродовæиш
ïоïовнþватисвої çнаннÿçïроблемиÂІЛ/ÑÍІÄу,діçнаєшсÿбаãатоновоãо
ïроте,ÿкçаõиститисÿвідтуберкулüоçу.

Розділ 4—«Ïсиõолоãі÷неблаãоïолу÷÷ÿïідлітка»—нав÷итüефективно
використовуватимоæливостісвоãомоçку,роçвиватиïам’ÿтü, інтелектуалüні
нави÷ки.Òидіçнаєшсÿ,ÿкроçумітиіïравилüновисловлþватисвоїïо÷уттÿ,
щотакеïсиõолоãі÷нарівноваãаіÿкïідтримуватиїїнависокомурівні,керу-
ватистресамиіроçв’ÿçуватиконфлікти.

Ïідру÷никïроïонуєтобінелишекориснуінформаöіþ,аéбаãатоöікавиõ
ïракти÷ниõçавданüдлÿвідïраöþваннÿваæливиõдлÿтвоãоæиттÿумінüі
нави÷ок.

Коæенïараãрафïідру÷никаïо÷инаєтüсÿçістартовоãоçавданнÿ.
Âиконуþ÷иéоãо,тидіçнаєшсÿ,ÿкіéтеміïрисвÿ÷еноурок,ïри-
ãадаєш,що вæе çнаєш іç öієї теми, ç’ÿсуєш, ÷оãоще õотів би
нав÷итисÿ.

Òакïоçна÷енокрос-тест,вÿкомутобіçаïроïонуþтüроçãлÿнути
ситуаöіїтамоæливіваріантитвоїõдіé.Òимаєшобратиïравилü-
ниé(на твоþдумку)варіант іïереéтидоïункту,номерÿкоãо
вкаçановдуæкаõïіслÿнüоãо.
Крос-тест—не лише öікава ãра, а é дæерело корисної інфор-
маöії. ßкщо у çви÷аéному тесті, відïовідаþ÷и ïравилüно, ти
виãраєш, то у крос-тесті корисно і ïомилÿтисÿ. Òому, долаþ÷и
крос-тест,неõитруé,неïідãлÿдаéувідïовіді.
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Áлок-сõеми ти çустрінеш, вив÷аþ÷и ïравила ïоведінки у ситу-
аöіÿõ, наблиæениõдореалüниõ, колимоæна в÷инитиïо-ріçно-
му, і обрати наéкращиé варіант нелеãко. Âиконуþ÷и çавданнÿ
çа доïомоãоþ блок-сõем, слід руõатисü у вкаçаному стрілками
наïрÿмку.

Òакïоçна÷еноçаïитаннÿіçавданнÿдлÿсамостіéноãовиконаннÿ.
Çавданнÿïідвищеноїскладностіïоçна÷ено«*».

Çавданнÿöієїрубрикиïриçна÷енодлÿобãовореннÿ.Цемоæебути
моçковиéштурм,коликоæенïроïонуєвласніідеї,обãовореннÿв
ãруïаõ,аналіçæиттєвиõситуаöіé,дебати,бесідаçбатüками.

Уваæно ïоставсÿ до інформаöії öієї рубрики. Òак ïоçна÷ено
çастереæеннÿïроособливонебеçïе÷ніситуаöії,атакоæуміннÿ,
ÿкітребаретелüновідïраöþвати.

Òакимсимволомïоçна÷ено іãри іруõанки,ÿкідоïомоæутüвам
роçім’ÿтисüіïоліïшатüнастріé.

Òакïоçна÷еноролüовііãритаінсöенуваннÿ,ÿкідоïомоæутüтобі
відïраöþватимоделіïоведінкивріçниõæиттєвиõситуаöіÿõ.

Ïідöієþрубрикоþтобімоæутüçаïроïонувативиконатиïроект
самостіéноабораçоміçдруçÿми÷ибатüками.

Òакимсимволомïоçна÷еноçавданнÿ,ÿкітобіïроïонуþтüвико-
нативдома,щобïідãотуватисÿдонастуïноãоуроку.

Цÿ рубрика ïроïонує ïро÷итати öікаву книæку,що стосуєтüсÿ
теми.

А öÿ—ïодивитисÿ öікавиéфілüм.Касету ÷и диск çфілüмом
моæнавçÿтиуïрокатіабоïридбативсклад÷инуçдруçÿми.

ßкщо у тебе вдома ÷и в школі є ïідклþ÷ениé до Інтернету
комï’þтер,моæешïошукатидодатковуінформаöіþçанаданими
адресами.

Çустрівши слова, виділеніта киì шриô тоì, çвернисü до слов-
ни÷канас.204—205.
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ВСТÓП. ЗÄОÐОВ’ß І СПОСІÁ ÆÈТТß

Сó÷аñне óÿвëеннÿ ïро çäоров’ÿ

Удавні÷аситривалістüæиттÿбулакороткоþ.Áаãатолþдеéãинуливід
ãолодуіõворобудитинстві÷ивмолодомувіöі.Òодіçдоровимвваæаликоæ-
ноãо,õтонебувõвориé.

Çãодомçавдÿкикращомуõар÷уваннþ,дотриманнþãіãієниідосÿãненнÿм
медиöини лþди сталиæити набаãато довше. Çмінилисü їõні уÿвленнÿ ïро
çдоров’ÿ.Çдоровимивваæалитиõ,õтодобреïо÷увавсÿфіçи÷но.

Íиніçдоров’ÿтрактуþтüнабаãатоширше.Йоãоïов’ÿçуþтüіççаãалüним
блаãоïолу÷÷ÿмлþдини.Áлаãоïолу÷÷ÿ—öеæиттєва енерãіÿ, çадоволеннÿ
відöікавоãоінаси÷еноãоïодіÿмиæиттÿ,моæливістüмаксималüнореаліçу-
ватисвіéïотенöіал.

Ïроведітüмоçковиéштурм.Ïродовæітüфраçи:
«Áутиçдоровим—öе...»
«Колиÿçдоровиé,ÿмоæу...»

Ñу÷аснеуÿвленнÿïроçдоров’ÿнаçиваþтüõолісти÷ним(віданãл.«whole»
—öілиé,öілісниé).Âоноґрунтуєтüсÿнавиçна÷енніÂсесвітнüоїорãаніçаöії
оõорониçдоров’ÿ(ÂÎÎÇ)івраõовуєнелишефіçи÷неблаãоïолу÷÷ÿлþдини,
аéіншівиміри:їїемоöіéниéстан,інтелектуалüниéроçвиток,рівенüсоöіалü-

ностітадуõовності(мал.1).
Усі öі асïекти вçаємоïов’ÿçані і вïливаþтü

наçаãалüнеблаãоïолу÷÷ÿлþдини.Адæеÿкщо
õтосü має çдорове тіло, але неçадоволениé
собоþабовід÷уває,щоéоãоніõтонелþбитü,то
страæдаєнелишеéоãодуша.Âідöüоãомоæна
éçанедуæати:ïоãаносïатиуно÷і,ïотерïативід
ãоловноãо болþ. Îтæе, щоб досÿãти високоãо
рівнÿ блаãоïолу÷÷ÿ, треба дбати ïро всі éоãо
асïекти.

У вступі ти:

• діçнаєшсÿ,щотакеõолісти÷неуÿвленнÿïроçдоров’ÿ;
• оöінишрівенüсвоãоблаãоïолу÷÷ÿ;
• ïереконаєшсÿ,щоçдоров’ÿлþдиниïередусімçалеæитüвід
їїïоведінки;

• діçнаєшсÿ,щонаéбілüшевïливаєнаïоведінкулþдини;
• ïриãадаєшосновніïравилаçдоровоãосïособуæиттÿ.

Здоров’я—öене
лишевідсутністüõво-
роб,аéстанïовноãо
фіçи÷ноãо,ïсиõолоãі÷-
ноãоісоöіалüноãо
блаãоïолу÷÷ÿ.

Визначення ВООЗ
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Оц³нка р³внÿ бëаãоïоëó÷÷ÿ 

Щобоöінитиçаãалüниéрівенüсвоãоçдоров’ÿ,уÿвишкалу(мал.2).Íа
лівому її кінöі — тÿæке çаõворþваннÿ, а на ïравому— високиé рівенü
блаãоïолу÷÷ÿ.

Çверниуваãу,щоïравиéкінеöüшкалинеçамкнутиé,отæе,ïоліïшеннþ
çдоров’ÿнемаємеæ.Âисокиéрівенüблаãоïолу÷÷ÿоçна÷ає,щолþдинамає
çна÷ніреçерви çдоров’ÿ іïоãіршеннÿсамоïо÷уттÿнеïриçведедоõвороби.
Алþдинаіçсереднімрівнемçдоров’ÿвтакомураçіçаõворіє.Це—однаç
ïри÷ин,÷омувартоïраãнутивисокоãорівнÿблаãоïолу÷÷ÿ.

Îöіни рівенü своãо çдоров’ÿ, ïоставивши умовну ïоçна÷ку на
шкалі.Ïоміркуé,ÿкмоæнаïідвищитирівенüблаãоïолу÷÷ÿ.

Що
тинаéбілüше

öінуєші÷оãоïраã-
нешуæитті.

ßк
руõаєшсÿ,
õар÷уєшсÿ,

відïо÷иваєш і
доãлÿдаєшçа
своїмтілом.

ßк
роçумієш

своїïо÷уттÿ і
виÿвлÿєш їõ,ÿк
долаєшневда÷і
тастреси.

ßклад-
наєшçріçни-

милþдüми,умієш
друæити іïраöþва-

тивкоманді.

ßк
набуваєш і

çастосовуєшсвої
çнаннÿ,ÿкумієш
ïриéматирішеннÿ.

Мал.1.Холісти÷намоделüçдоров’ÿ

Мал.2.Шкаларівнÿçдоров’ÿ(блаãоïолу÷÷ÿ)

Ñередніéрівенü
çдоров’ÿ

Òÿæке
çаõворþваннÿ

Леãка
недуãа

Âисокиéрівенü
блаãоïолу÷÷ÿ
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В³ä ÷оãо çаëежèòü наше çäоров’ÿ

Ðівенü çдоров’ÿ çалеæитü від баãа-
тüоõ ÷инників і обставин (мал. 3).
Äеÿкі ç ниõ ми не çдатні контролþ-
вати (наïриклад, сïадковістü ÷и стан
довкіллÿ).Îднакдоведено,щоçдоров’ÿ
насамïеред çалеæитü від ïоведінки
лþдини,тобтоїїсïособуæиттÿ.

ßкщомині÷оãонеробимодлÿсвоãо
çдоров’ÿ, ïереæиваємо баãато стресів,
маємошкідливіçви÷киісõилüністüдо
невиïравданиõриçиків,рівенüіреçер-
виçдоров’ÿçниæуþтüсÿ.Аколиïідтри-
муємодобруфіçи÷нуформу,æивемов
ãармоніїçісвоїмвнутрішнімсвітоміç
світомнавколишнім,тоçаçви÷аéдосÿ-
ãаємовисокоãорівнÿблаãоïолу÷÷ÿ.

Зäоров’ÿ ³ ïоòребè

ßкщоçдоров’ÿçалеæитüïередусімвідсïособуæиттÿлþдини,тобтовід
їїïоведінки,тоïостаєïитаннÿ,від÷оãоæнаéбілüшеçалеæитüïоведінка?
ÏсиõолоãАбраõамМаслоуроçробивтеоріþ,ÿкаïоÿснþєïоведінкулþдини,
виõодÿ÷иçїїïотреб(мал.4).

Усïрощеномувиãлÿдіöþтеоріþмоæнавикластитак.Коæналþдинамає
ïриродніïотреби(такçваніïотребидефіöитуіïотребироçвитку).

Потребидеôіциту (фіçіолоãі÷ні і соöіалüні) çаçви÷аéвимаãаþтü çадо-
воленнÿвієрарõі÷номуïорÿдку,ïо÷инаþ÷иçширшої÷астиниïірамідидо
вуæ÷ої.Òобто, колилþдина ãолодна, длÿнеї öÿïотреба є наéсилüнішоþ.
Ïросилуїївïливунадумки,ïо÷уттÿіïоведінкусвід÷итüлþдина,ÿкаïере-
æилаãолодомор вУкраїніу30-тірокиминулоãостоліттÿ:

Мал.3

«Усе, ïрощо ти думаєш,—öе їæа. Існує
тілüки одна твоÿ думка ïро їæу. Òи не від-
÷уваєш ні до коãо симïатії. Ñестра ні÷оãо не
від÷уваєдобрата;братнеïомі÷аєсестри;батü-
кинеïриділÿþтüуваãисвоїмдітÿм.Òистаєш
маленüкоþãолодноþтвариноþ,накидаєшсÿна
їæу,ÿкãолодниéõиæак.Îсüщобуває,колити
страшенно ãолодниé. Усе лþдсüке é моралüне
руéнуєтüсÿçамитü».

51%

19%

10%

20%

Ñïосібæиттÿ

Ñтан
довкіллÿ

Ñïадковістü

Медиöина
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Потреби розвитку ще наçиваþтü дуõовними, або вищими, ïотребами.
Інодівонинабуваþтüтакоїсили,щолþдиçабуваþтüïроіншісвоїïотреби.
ßскравиéïриклад—ãреöüкиéфілософÄіоãен.Âінтакæадавïіçнатисвіт,
щоæивудіæöіéçадоволüнÿвсÿïростоþїæеþ.Ðівенüïсиõолоãі÷ноãоблаãо-
ïолу÷÷ÿбеçïосереднüоïов’ÿçаниéіçрівнемçадоволеннÿдуõовниõïотреб.

ßкщо ваші уроки çдоров’ÿ ïроõодÿтü у формі тренінãів, вони
çадоволüнÿþтüбаãатоïотреб.Çадоïомоãоþмал.4наçвітü,ÿкі
саме.

Чомó òреба äбаòè ïро ñвої ïоòребè

Іноділþдинероçуміþтüсвоїõïотребіневміþтüïравилüноçадоволüнÿти
їõ.Чималоçниõідосіïереконані,щоïротакіïотребидбаþтüлишееãоїсти.
Моæливо,такдумаєіõтосüіçтвоїõçнаéомиõ.Алеöевеликаïомилка.Адæе
тоé,õтонеõтуєсвоїмиïотребами,ніколинеïо÷уватиметüсÿфіçи÷ноіïси-
õолоãі÷ноблаãоïолу÷ним.

ßкщоïотребувбеçïеöі,сïілкуванні,ïоваçі÷иналеæностідоãруïине
çадоволено,лþдинавід÷уваєçанеïокоєннÿ,тривоãу,стрес.Íамаãаþ÷исüвід-

Мал.4.Ïірамідаïотреб(çаА.Маслоу)
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новитиемоöіéнурівноваãу,õтосüïо÷инаєãриçтиніãті,іншиé«çаїдає»стрес
солодощами,деõтоãодинамироçмовлÿєïотелефону÷идивитüсÿсеріали,а
õтосüриçикуєïотраïитивïавутиннÿІнтернету÷ивïасткудоіãровиõавто-
матів.Òаквиникаþтüшкідливіçви÷ки.

Уïідлітковомувіöіïотребаматидруçів іналеæатидо ãруïистаєнаé-
ваæливішоþ.Îстаннінауковідослідæеннÿдоводÿтü,щоïідліткиçблаãоïо-
лу÷ниõродинïо÷инаþтüвæиватинаркотикине÷ереçнудüãу÷иöікавістü,ÿк
вваæалираніше,асаме÷ереçïотребуналеæатидоãруïи.Âониçãодніскорі-
шеналеæатидосïілüнотинаéçнедоленішиõоднолітків,ніæбутисамотніми.

Правèëа çäоровоãо ñïоñобó жèòòÿ

Çдоровиéсïосібæиттÿ—öеïоведінка,ÿкасïриÿєçадоволеннþбаçовиõ
ïотребідосÿãненнþçаãалüноãоблаãоïолу÷÷ÿ:доброãосамоïо÷уттÿ,ãармонії
внутрішнüоãосвіту,çбалансованиõстосунківçото÷еннÿм, інтелектуалüноãо
ідуõовноãороçвитку.Íамал.5наведеноосновніïравилаçдоровоãосïособу
æиттÿ.

Розвивай духовність:
будуé своє æиттÿ на основі çаãалüнолþдсüкиõ öінностеé, усвідом
своєïриçна÷еннÿ(місіþ),неçуïинÿéсÿнашлÿõуроçвиткуісамо-
вдосконаленнÿ.

Дбай про своє тіло:
ãодуééоãо,тренуé,çаãартовуéітримаéу÷истоті.

Розвивай свій інтелект:
максималüно використовуéмоæливості своãомоçку, в÷исü у÷итисÿ,
отримуéçадоволеннÿвіднав÷аннÿ,в÷исüïротÿãомусüоãоæиттÿ.

Зберігай еìоційну рівновагу:
вір усебе,оïтимісти÷нодивисüнаæиттÿ,нав÷исüбутистіéкиму
складниõæиттєвиõобставинаõ.

У стосунках з людьìи:
керуéсÿ çолотим ïравилом: «Ñтавсÿ до іншиõ так, ÿк ти õо÷еш,
щобвониставилисÿдотебе».

Мал.5.Ïравила(складові)çдоровоãосïособуæиттÿ
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1.ßкіïравилаçдоровоãосïособуæиттÿнаéбілüшедоïомаãаþтü
унав÷анні?
2.Ïро÷итаéте уривок ç книæкиÐобертаФулõама«Усüоãо,що
требаçнатиïроæиттÿ,ÿнав÷ивсÿудитÿ÷омусадку»іïоміркуé-
те,ïроÿкіïравилаçдоровоãосïособуæиттÿвнüомуéдетüсÿ.

«Усüоãо,щотребаçнатиïроæиттÿ,щоробитиіÿкимбути,ÿ
нав÷ивсÿудитÿ÷омусадку.Îсü÷оãоÿнав÷ивсÿ:ділисüусім,що
маєш; ãраéсÿ÷есно; не биéсÿ;ïрибираé çа собоþ;не бери÷уæо-
ãо;ÿкщокоãосü çа÷еïив,виба÷сÿ;миéрукиïеред їдоþ;молоко і
ïе÷иво—добраїæа;æививрівноваçі—троõив÷исü,троõидумаé,
троõималþé, сïіваé, танöþé; ïраöþé і ãраéсÿщоднÿ; сïиïіслÿ
обіду.

Âиõодÿ÷и ç дому, дотримуéтесü ïравил дороæнüоãо руõу,
віçüмітüсÿçарукиітримаéтесüраçом.Ïомі÷аéтедива».

Çдоров’ÿ—öенелишевідсутністüõвороб,аéстанïовноãофіçи÷ноãо,
ïсиõолоãі÷ноãоісоöіалüноãоблаãоïолу÷÷ÿ.

Âисокиé рівенü блаãоïолу÷÷ÿ ãарантує великі реçерви
çдоров’ÿ.
Çдоров’ÿлþдиниïередусімçалеæитüвідїїïоведінки,тобто
сïособуæиттÿ.
Âосновіïоведінки—ïрироднілþдсüкіïотреби,ÿківаæ-
ливоïравилüнороçумітиіçадоволüнÿти.
Çдоровиé сïосіб æиттÿ— öе ïоведінка, що сïриÿє çадо-
воленнþ баçовиõ ïотреб лþдини і її çаãалüному блаãоïо-
лу÷÷þ.



ÐÎÇÄІЛ1

ЖÈÒÒßІÇÄÎÐÎÂ’ßЛЮÄÈÍÈ

Глава1.Çдоровиéсïосібæиттÿ
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§ 1. ЗНАЧÅННß 
ЗВÈЧОÊ І НАВÈЧОÊ ÄËß ЗÄОÐОВ’ß

Звè÷кè ³ ñïоñ³б жèòòÿ

Ñïосіб æиттÿ лþдини — öе сукуïністü її
çви÷ок. Ïрокинувшисü уранöі, Îксана сïершу
ãодує своãо кота Òимофіÿ, відтак ïриéмає душ,
÷иститü çуби і ïрибирає ліæко. Усі öі ваæливі
сïравивонаробитüавтомати÷но,маéæенеçамис-
лþþ÷исü.Моæнаскаçати,щовнеїсформувалисÿ
ïевніçви÷ки.

Çви÷киïолеãшуþтüнашеæиттÿіïривносÿтüунüоãоелементстабілüнос-
ті.Уÿви,ÿкскладнобулобщоранкуçановов÷итисÿ÷иститиçуби.

Áілüшістüнашиõçви÷окєкорисними(çдоровими).Âонисïриÿþтüïідви-
щеннþсамооöінки,ïоліïшеннþстосунків,çміöненнþімунітету.Іншіçви÷ки
єшкідливими(неçдоровими). Цеті,щоçаãроæуþтüçдоров’þ і çниæуþтü
реçервиблаãоïолу÷÷ÿ.

1.Îб’єднаéтесüудвіãруïи.Ñкладітüõіт-ïарадçви÷ок:

група 1: десÿтка наéкориснішиõ çви÷ок (робити çарÿдку,
çавæдивітатисÿ...);

група 2:десÿтканаéшкідливішиõçви÷ок(курити,ïіçнолÿãати
сïати,ïереїдати...).

2.Ïреçентуéтесвоїроçробки,ïоÿснþþ÷и,ÿккоæнаçви÷кавïли-
ваєнаçдоров’ÿ.

Існуþтü і неéтралüні çви÷ки, що не вïливаþтü на çдоров’ÿ.
Äіçнаéтесÿбілüшеïротакіçви÷кисвоїõоднокласниківçадоïо-
моãоþãри«Калеéдоскоï».Äлÿöüоãокілüкараçівоб’єднаéтесüу
ãруïиçатакимиоçнаками:

• Âибілüшелþбитеïриéматидушуранöі÷ивве÷ері?
• Âиçа÷ісуєтеволоссÿнаïравиé÷иналівиéбік?
• Âисïо÷аткувдÿãаєтештани÷исветр?
• Âиïереãлÿдаєтеæурналиçïо÷атку÷иçкінöÿ?

У цьоìу параграôі ти:

• ïроаналіçуєшвïливçви÷окнаçдоров’ÿ;

• діçнаєшсÿ,ÿкформуþтüсÿçви÷ки;
• в÷итимешсÿçмінþватинебаæаніçви÷ки;
• діçнаєшсÿ,щотакеÎÎЖÍ.

Звичка—öесïо-
сібïоводитисÿ,
неçамислþþ÷исü,
що,ÿкі÷омути
робиш. 
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ßк формóþòüñÿ çвè÷кè

Áілüшістü çви÷ок формуþтüсÿ несвідомо — çаçви÷аé у ïроöесі наслі-
дуваннÿбатüків,однолітків,літературниõïерсонаæів,ãероївфілüмів.

Äеÿкінашіçви÷киформуþтüсÿсвідомо(мал.6).Âтакомураçімисïо-
÷аткуотримуємоïевнізнання(наïриклад,ÿкïравилüно÷иститиçуби).

Ïотімтренуємосÿçастосовуватиöіçнаннÿнаïрактиöі—формуємоуìін-
ня.Íаöüомуетаïідоводитüсÿïеревірÿтисебе,÷иïравилüновиконуємоту
÷иіншудіþ.

Ïовторþþ÷ибаãато раçів, доводимонаше уміннÿдо автоматиçму, коли
вæенетребаçамислþватисÿ,щоіÿкмиробимо.Òакформуєтüсÿнавичка.

Звичка—öевершинаïіраміди,колимивæенеçамислþємосÿ,÷омущосü
робимо.Миöеробимотому,щоçвикли.

У÷ені виçна÷или ÷ас, необõідниé длÿ оволодіннÿ ïевними уміннÿми,
нави÷камиіформуваннÿçви÷ки:

• уміннÿформуєтüсÿçа5—9ïовторів;
• длÿ формуваннÿ нави÷ки ïотрібні щоденні тренуваннÿ
ïротÿãом5—9днів;

• çви÷каформуєтüсÿïриблиçноçатримісÿöі.

ßк çм³нèòè небажанó çвè÷кó

Çмінитиçви÷кунелеãко.Цетому,щовонаміöноçакріïленауïідсвідо-
мості.Увідïовідниõобставинаõмоçокавтомати÷но«вмикає»çви÷ниéсïосіб
ïоведінки,ÿкиéщенаçиваþтüповедінковиì стереотипоì.

Îсобливоскладноïоçбутисÿçви÷ок,щосïри÷инÿþтüçалеæністü,наïри-
клад, вæиваннÿ тþтþну, алкоãолþ, наркотиків.Уöüому виïадку існуєне
лишеïсиõолоãі÷на,аéфіçи÷наçалеæністü(çаÿкоїорãаніçмуæенемоæе
обіéтисÿбеçöиõре÷овин).Ïроöедіçнаєшсÿбілüше,коливив÷атимештему
ïронаркотики.

Знання

Звичка

Навичка

Уміння

св
ід

ом
іс

ть
  

  
  

 П
ід

св
ід

ом
іс

ть

Знання

Звичка

Навичка

Уміння

Мал.6.Òакформуєтüсÿçви÷ка
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1.ÏисüменникÑемþелÄæексон скаçав: «Ïута çви÷ки є надто
слабкими, аби їõ моæна було ïомітити до тоãо моменту, коли
вонистаþтüнадтоміöними,щобїõмоæнабулороçірвати».

• ßквироçумієтеöеéвислів?
• Íаведітüïрикладинадоведеннÿöüоãотвердæеннÿ.

2.Ïро÷итаéтебаéкуЕçоïа«Жабки».Îбãоворітü:
• Чомуæабканеçаõотілаïеребратисüукомфортнішеібеç-
ïе÷нішемісöе?

• Коãовонанаãадуєсвоєþïоведінкоþ?

Çмінитиçви÷кунелеãко,алемоæливо.Äлÿöüоãотреба:
1. Усвідомити,ÿкуçви÷куõо÷ешçмінити.
2. Ïсиõолоãі÷ноналаштуватисÿнаçміни.
3. Ñкластиïланçмін.
4. Íаïолеãливовідïраöüовуватинеобõідніуміннÿ.
5. Çаоõо÷уватисебеçадосÿãнутіусïіõи.

Ïсиõолоãі÷ноналаштуватисÿнаçмінитобідоïомоæетакавïра-
ва:

• Ñÿдü çру÷но. Çаïлþщ о÷і é уÿви ïеред собоþ білиé
екран.

• Âисвітли на öüому екрані çобраæеннÿ тоãо, що ти çвик
робити.

• Уïравомуниæнüомукуткуекранавмаленüкомувіконöі
висвітлите,нащоõо÷ешçмінитисвоþçви÷ку.

• Ïотімріçкоçбілüшималенüкеçобраæеннÿнаöілиéекран
іодно÷аснонакаæисобі:«Çмінисü!»

• Òри÷іïовторивïраву.
Âиконуéїївранöі,вденüівве÷ері.Ïам’ÿтаé,щоçви÷каформу-
єтüсÿïриблиçноçатримісÿöі,томуïротÿãомöüоãо÷асутвердо
утримуéвиçна÷ениéкурс.

Æабкè

Жилиïосусідствудвіæабки.Îдна—вãлибо-
комуставкуïорÿдçдороãоþ,адруãа—надороçі,
демаéæенебуловоди.

Жабка,щоæилавставку,радиласусідöіïере-
биратисÿдоставка,щобматиситнішеісïокіéніше
æиттÿ.Алетавідмовлÿласÿ,каçала,щоïрикиïіла
досвоãомісöÿінеõо÷еéоãоïокидати,—дотієї
миті,ÿквіç,щоїõавдороãоþ,ïереїõавїї.

Байка Езопа
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Навè÷кè, ñïрèÿòëèв³ äëÿ çäоров’ÿ

Íа урокаõ çдоров’ÿ у÷ні отримуþтü çнаннÿ і відïраöüовуþтü ваæливі
уміннÿтанави÷ки,ÿкіçãодомïеретворþþтüсÿнакорисніçви÷ки.Це,çокре-
ма,нави÷киособистоїãіãієни,беçïе÷ноїïоведінкинадороãаõ,користуваннÿ
ïобутовимиïриладамитощо.Їõщенаçиваþтüспеціальниìи навичкаìи.

Îднак наéваæливішими длÿ твоãо
çдоров’ÿ є ïсиõосоöіалüні нави÷ки (табли-
öÿ1),ÿкіщенаçиваþтüжиттєвиìи нави-
чкаìи.

Ïроаналіçувавшидосвідбаãатüоõлþдеé,
в÷ені çробили висновок:щоб бути блаãоïо-
лу÷ним, усïішним,щасливим, требанав÷а-
тисÿöüоãотаксамо,ÿкматематики÷иісто-
рії. Âони роçробили сïеöіалüну нав÷алüну
методику, ÿка має наçву «освіта на основі

набуттÿæиттєвиõнави÷ок»,скоро÷ено—ÎÎЖÍ.Цÿметодикавиÿвиласÿ
наéефективнішоþуïрофілактиöішкідливиõçви÷ок.Ñамеçатакоþметоди-
коþнав÷аþтüсÿтвоїодноліткивбаãатüоõкраїнаõсвіту.

Òи такоæ нав÷авсÿ æиттєвиõ нави÷ок. Ïриãадаé, ÿк öе було. У 5-му
класів÷ивсÿставитисÿдосебеÿкдоунікалüної інеïовторноїособистості,
роçуміти і ïравилüно висловлþвати свої ïо÷уттÿ, ïоваæати себе та іншиõ,
відмовлÿтисÿвіднебеçïе÷ниõïроïоçиöіé.

У6-мукласі тиïродовæувавроçбудовуватисвоþсамооöінку, тренував
уміннÿ ïриéмати рішеннÿ, роçïіçнавати маніïулÿöії та рекламні õитрощі,
в÷ивсÿ ïраöþвати в команді, çнаéомитисü і долати сором’ÿçливістü, кон-
структивнороçв’ÿçуватиконфлікти,обиратикомïаніþ,ïротидіÿтиаãресіїта
насиллþ.

1.Çадоïомоãоþтаблиöі1наçвітüæиттєвінави÷ки,щосïриÿþтü
емоöіéному,інтелектуалüномуісоöіалüномублаãоïолу÷÷þ.
2*.ßкісïеöіалüнітаæиттєвінави÷кивамвдалосÿïеретворити
насвоїçви÷ки?

Життєві навички—öе
уміннÿ,щодоïомаãаþтü
лþдиніадаïтуватисÿу
су÷асномусвітіідолати
труднощіщоденноãо
æиттÿ.

Визначення ВООЗ 

Уïродовæ æиттÿ лþдина набуває баãатüоõ умінü, нави÷ок і çви÷ок.
Çви÷ки ïривносÿтü елемент стабілüності в наше æиттÿ. Є çви÷ки

корисні,шкідливі,неéтралüні.
Ïоçбутисÿнебаæаної çви÷кинеïросто, особливо тієї,що
сïри÷инÿє çалеæністü. Äлÿ öüоãо треба: ïсиõолоãі÷но
налаштуватисÿнаçміни;скластиïланçмін;відïраöüову-
ватинеобõіднівміннÿнеменшÿктримісÿöі;çаоõо÷увати
себеçадосÿãнутіусïіõи.
Ñïриÿтливідлÿçдоров’ÿнави÷киïоділÿþтüнасïеöіалüні
і ïсиõосоöіалüні. Ïсиõосоöіалüні нави÷ки дуæе ваæливі
длÿвсіõасïектівлþдсüкоãоæиттÿ.Òомуїõщенаçиваþтü
æиттєвиминави÷ками.
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Æèòòєв³ навè÷кè, ñïрèÿòëèв³ äëÿ çäоров’ÿ

Íави÷ки,щосïриÿþтü
соöіалüномублаãоïолу÷÷þ

На вич ки еôек тив но го 
спілку ван ня:
•активнеслуõаннÿ;
•уміннÿ÷ітковисловлþвати
своþдумку;

•уміннÿвідкрито
висловлþватисвоїïо÷уттÿ,
беçтривоãи і çвинува÷енü;

•володіннÿ«мовоþæестів»;
•адекватнареакöіÿнакри-
тику;

•ïроõаннÿïроïослуãу,
доïомоãу.

На вич ки співпе ре жи ван ня:
•çдатністüроçумітиïо÷уттÿ 
іïроблеми іншиõлþдеé;

•уміннÿвисловитиöе
роçуміннÿ;

•уміннÿнадатиïідтримку
ідоïомоãу.

На вич ки розв’язан ня 
конôліктів:
•çдатністüроçріçнÿти
конфліктиïоãлÿдів

 іконфлікти інтересів;
•уміннÿроçв’ÿçувати
конфліктиïоãлÿдів
наосновітолерантності;

•уміннÿроçв’ÿçувати
конфлікти інтересівшлÿõом
конструктивниõïереãоворів.

На вич ки по ведінки в уìо вах 
ти с ку, по гроз, дис криìінації:
•нави÷киуïевненої
ïоведінки;

•уміннÿвідстоþватисвоþ
ïоçиöіþ івідмовлÿтисÿвід
небеçïе÷ниõïроïоçиöіé;

•ïротидіÿдискримінаöії.

Са ìо усвідо ìлен ня 
і са ìо оцінка:
•çдатністüусвідомити
своþунікалüністü;

•ïоçитивнеставленнÿ
досебе, іншиõлþдеé
іæиттєвиõïерсïектив;

•адекватнасамооöінка:
çдатністüреалüно
оöінþватисвоїçдібності
імоæливості,адекватно
сïриéматиоöінки
іншиõлþдеé;

•усвідомленнÿсвоїõ
ïрав,ïотреб,öінностеé
іïріоритетів;

•ïостановкаæиттєвої
мети.

Аналіз про блеì         
і прийнят тя рішень:
•уміннÿвиçна÷итисутü
ïроблеми іïри÷ини її
виникненнÿ;

•çдатністüсформулþ-
ватищонаéменшетри
варіантироçв’ÿçаннÿ
ïроблеми;

•уміннÿïередба÷и-
тинаслідкикоæноãо
варіантадлÿсебе
та іншиõлþдеé;

•уміннÿоöінити
реалісти÷ністüкоæноãо
варіантаçураõуваннÿм
своїõмоæливостеé і
æиттєвиõобставин;

•çдатністüобратиоïти-
малüнерішеннÿ.

На вич ки 
са ìо кон т ро лю:
•контролüïроÿвів
ãніву;

•уміннÿдолатитриво-
ãу;

•уміннÿïереæивати
невда÷і.

Керування стре са ìи: 
•ïлануваннÿ÷асу;
•ïоçитивнемисленнÿ;
•методирелаксаöії;
•уміннÿïереæитиãоре,
втрату,травму,насил-
лÿ.

Мо ти вація успіху      
і гар ту ван ня волі:
•віра,щоти—ãосïо-
дарсвоãоæиттÿ;

•налаштованістü      
наусïіõ;

•çдатністüконöентру-
ватисÿнадосÿãненні
мети;

•роçвитокнаïолеãли-
востітаïраöелþб-
ності.

Інтелектуалüні
нави÷ки

Емоöіéно-волüові
нави÷ки

Íави÷ки,щосïриÿþтüïсиõолоãі÷ному
блаãоïолу÷÷þ

Таблиця 1
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§ 2. ОÁÈÐАЄМО 
ЗÄОÐОВÈÉ СПОСІÁ ÆÈТТß

Äеõтовваæає,щовестиçдоровиéсïосібæиттÿ—öемарнуватисвіé÷ас.
Òакілþдинаãадуþтüневдаõулісоруба.

Ïоміркуéте:
• Чи варто öüому ÷оловікові витратити ÷ас, щоб çато÷ити
ïилку?

• Чидоïомоæеöешвидшесïилÿтидерево?

         Вèãоäè çäоровоãо ñïоñобó жèòòÿ

Ñвідомиéвибірнакористüçдоровоãосïособуæиттÿïотребуєãлибокоãо
роçуміннÿéоãоïереваã.

Îбратиçдоровиéсïосібæиттÿ—тесаме,щоçробитивиãіднуінвестиöіþ
(вкладеннÿ).Цеÿкубіçнесі:вкласти1000ãрн,ïовернутиãрошіçамісÿöü,а
ïотімщомісÿöÿотримувати100ãрнïрибутку.

Йде ÷оловік лісом і çустрі÷ає
çнаéомоãо, ÿкиé старанно ïилÿє
деревотуïоþïилкоþ.

—Щотиробиш?
— Хіба не ба÷иш? Äерево

ïилÿþ.
—Утебеæïилкаçатуïиласÿ.

Чому б тобі не çробити ïерерву і
çато÷итиїї?

—Òищо?!Íемає ÷асу.Òреба
скорішедеревосïилÿти.

У цьоìу параграôі ти:

• ïроаналіçуєшвиãодиçдоровоãосïособуæиттÿ;
• діçнаєшсÿïросïриÿтливідлÿçдоров’ÿæиттєвіïринöиïи;
• нав÷ишсÿвраõовуватиособливостіумовæиттÿ;
• роçробишіндивідуалüниéïланçдоровоãосïособуæиттÿ.
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Òоé,õтоведеçдоровиéсïосібæиттÿ,робитüвиãідну інвестиöіþусвоє
маéбутнє.Âінвитра÷ає÷аснафіçи÷нівïрави,ïриãотуваннÿкорисниõстрав,
роçбудовустосунківтощо.Алеçавдÿкиöüомувиконуєбілüшиéобсÿãроботи
çакоротшиé÷асіотримуєдодатковиé«ïрибуток»—міöнеçдоров’ÿ,õоро-
шиéнастріé,вірниõдруçів,від÷уттÿïовнотиæиттÿтаусïіõ.

Уÿвітü, що ви ïраöþєте на телеба÷енні і вам треба ïідãоту-
вати рекламні ролики ïро ïереваãи çдоровоãо сïособу æиттÿ.
Îб’єднаéтесüу4ãруïиіçадоïомоãоþмал.7наïишітüсöенарії
таçіãраéтерекламніроликиïровиãодивід:

група 1: раöіоналüноãоõар÷уваннÿ;
група 2: фіçи÷ниõвïрав;
група 3: особистоїãіãієни;
група 4: ïовноöінноãовідïо÷инку.

Мал.7.Âиãодиçдоровоãосïособуæиттÿ

Раціональне харчування

•Äоïомаãаєïідтримувати
ідеалüнуваãу.

•Çабеçïе÷уєнормалüниé
роçвиток.

•Çміöнþєімунітет.
•Ïоліïшуєнастріé.
•Íаïовнþєенерãієþ.
•Живитüмоçок,ïокращує
інтелектуалüніçдібності.

Повноцінний відпочинок 

•Çабеçïе÷уєõорошиé
настріé.

•Çаõищаєвідстресів.
•Âідновлþєïраöеçдат-
ністü.

•Ïоліïшуєïам’ÿтü.
•Ïідвищуєшвидкістü
реакöії.

Фізичні вправи 

•Òренуþтüм’ÿçи.
•Ïокращуþтüстатуру.
•Äоïомаãаþтüïідтримувати
ідеалüнуваãу.

•Ïослаблþþтüстрес.
•Ïоліïшуþтüкровообіã.
•Çміöнþþтüімунітет.
•Живлÿтüорãаніçмкиснем.
•Íаïовнþþтüенерãієþ.
•Ïоліïшуþтüнастріé.
•Ïосилþþтüконöентраöіþ
уваãи.

•Ïокращуþтüïам’ÿтü.

Особиста гігієна 

•Çаõищаєвідінфекöіé.
•Ïоліïшуєçовнішніé
виãлÿд(÷исташкіра,
доãлÿнутеволоссÿ).

•Âідновлþєïриємниé
çаïаõтіла.

•Ïоліïшуєнастріé.



20

Вèб³р жèòòєвèх ïрèнцèï³в

Íаурокаõфіçикивив÷аþтüçакониïрироди.Íаïриклад,ÿкщоïідкинути
ÿблуко,воноçавдÿкисилітÿæіннÿобов’ÿçкововïаденаçемлþ.Çакониïри-
родинеçмінні.

Лþдсüкаïоведінкатакоæïідïорÿдковуєтüсÿïевнимçакономірностÿм—
ïринöиïам.Âонидіþтüмаéæеÿкçакони:ÿкщотиїõдотримуєшсÿ,натебе
÷екаєусïіõ,ÿкщоïорушуєш—невда÷і.Îднак,навідмінувідçаконівïри-
роди,лþдинасамаобирає,дотримуватисÿïринöиïів÷ині.

Íиæ÷енаведенокілüкаваæливиõæиттєвиõïринöиïів,ÿкідоïомоæутü
тобі ïо÷уватисÿ ãосïодарем своãоæиттÿ, ïоліïшити стосунки ç батüками і
друçÿми,ïоçбутисÿшкідливиõ çви÷ок, статиуïевненішиму собі, çберіãати
балансміæнав÷аннÿм,відïо÷инкомтощо.

1. Принцип керìанича. Íакораблісвоãо
æиттÿти —кермани÷,анеïасаæир.
Хтосü моæе ïодумати, що від нüоãо
ні÷оãо не çалеæитü і що він не має
іншоãо вибору, ÿк скоритисÿ долі é
ïливти çа те÷ієþ. Але ÿкщо лþдина
беревідïовідалüністüçасвоєæиттÿна
себе,вонадосÿãаєбілüшоãоусïіõута
вищоãорівнÿблаãоïолу÷÷ÿ.

2. Принцип оптиìізìу. Çберіãаé
оïтимісти÷ниé ïоãлÿд на æиттÿ,
ïо-філософсüки ставсÿ до невда÷, ç надієþ дивисü у маéбутнє, çавæди
налаштовуéсÿ на çдоров’ÿ, а не конöентруéсÿ на õворобі. Îïтимісти
ïо÷уваþтüсÿщасливішимиі÷астішедосÿãаþтüсвоєїмети,оскілüкинаші
о÷ікуваннÿмаþтüçдатністüреаліçовуватисÿ.

3. Принцип «бери і давай». Äумаé не лише ïро себе, а é ïро іншиõ.
Еãоöентри÷ні лþди сõилüні надміру çосередæуватисÿ на своїõ, нерідко
дріб’ÿçковиõ,ïроблемаõ.Цемоæеçробитиїõбеçïомі÷нимиïередтруд-
нощами,наÿкііншілþдинавітüнеçвертаþтüуваãи.

4. Принцип «золотої середини».Âаæливовусüомуïідтримуватирівноваãу
ідбатиïровсіасïектисвоãоæиттÿ.Ñидітинаãолодниõдієтаõтаксамо
шкідливо,ÿкіïереїдати.Хтосüусеæиттÿïроводитüçаïідру÷никамиі
комï’þтером,çанедбавшисвоєтіло,аõтосüвитра÷аєнатренаæерниéçал
ïокілüкаãодинщоднÿ,çабуваþ÷и,щотребароçвиватинелишем’ÿçи,а
éінтелект.

Ïро÷итаéте наведениé на настуïніé сторінöі
уривокçкниæкиШонаКові«7нави÷оквисоко-
ефективниõтінеéдæерів».Ïоміркуéте:

• ßкиéïринöиïвінілþструє?

• ßкнаçиваþтüтиõ,õтотілüкибереіні÷оãо
недаєіншимлþдÿм?

• ßк наçиваþтü тиõ, õто білüше налаштова-
ниéдавати,ніæбрати?

Æèòòєв³ ïрèнцèïè, 
ñïрèÿòëèв³ äëÿ çäоров’ÿ

1. Ïринöиïкермани÷а.
2. Ïринöиïоïтиміçму.
3. Ïринöиï«бериідаваé».
4. Ïринöиï«çолотої

середини».
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Óрахóваннÿ оñобëèвоñòей óмов жèòòÿ

Хо÷аïринöиïиіïевніïравилаçдоровоãосïособуæиттÿєуніверсалüни-
миіïідõодÿтüусім,алекоæенвтілþєїõуæиттÿçалеæновідбаãатüоõобста-
вин.Íаïриклад,сïосібæиттÿлþдиниçалеæитüвідтоãо,девонаæиве—у
місті÷ивселі.

1. Îб’єднаéтесü у 2 ãруïи і наçвітü ÿкнаéбілüше «ïлþсів» і
«мінусів»длÿçдоров’ÿïідлітків,ÿкіæивутüумістіівселі.
2.ßкіщеумовимоæутüвïлинутинасïосібæиттÿлþдини(стан
її çдоров’ÿ, матеріалüниé добробут родини, наöіоналüні тради-
öії...)?

УÏалестині—дваморÿ.Âодному—кришталево÷иставодаібаãа-
ториби.Йоãобереãивкритіçеленнþ.Äереваïростÿãаþтüдонüоãосвоє
листÿ, тÿãнутü çму÷ене сïраãоþ коріннÿ. Лþди çбудували домівки на
éоãобереãаõ,ïтаõиçвилиãніçда;усеæиверадієöüомуморþ.Унüоãо
вïадаєрі÷каЙордан.

Âідтакрі÷каЙорданте÷едалінаïівденüівïадаєвіншеморе.Òутне
÷утноïлескотуриби,сïівуïтаõів,дитÿ÷оãосміõу,неïоба÷ишдерев.Áеç
краéнüоїïотребиніõтонеïриéдесþди.Ïовітрÿтутваæкеéçадушливе,
інілþди,нітварини,ніïтаõинеï’þтüводуöüоãоморÿ.

Чомуöі два сусідніморÿ такі ріçні?Íе ÷ереç рі÷куЙордан.Âона
æивитü÷истоþводоþобидваморÿ.

Âідмінністüосüу÷ому.Галілеéсüкемореïриéмаєусебеводирі÷ки
Йордан,аленеутримуєїõ.Íакоæнукраïлþ,щовтікаєвнüоãо,єкраï-
лÿ,щовитікає.Цемореотримуєстілüкиæводи,скілüкивіддає.

Аіншеморе—дуæероçумне,воноревнооберіãаєсвіé«доõід».Íе
ïіддаєтüсÿ сïокусамщедрості. Âоно çберіãає коæну отриману краïлþ.
Галілеéсüкеморевіддаєіæиве.Аöе,іншеморе,невіддаєні÷оãо.Іéоãо
наçиваþтüМертвим.

Уöüомусвіті—дватиïилþдеé.УÏалестині—дваморÿ.

Галілейське ìоре —
єванãелüсüканаçва
оçера,ÿкеєïрото÷-
нимбасеéномдлÿ
рі÷киЙордан.
Мертве ìоре — 
наéсолонішеоçеров
світі.Íаçвудістало
÷ереçвисокиéвміст
унüомусолі.Òут
немоæутüæити
æивіорãаніçми(çа
винÿткомдеÿкиõ
видівбактеріé).
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Пракòè÷на робоòа № 1
Скëаäаннÿ ïëанó çäоровоãо ñïоñобó жèòòÿ

Âиконаéïракти÷нуроботуçаïланом:

1.Çаïлþщо÷іéуÿви,ÿкимõо÷ешбути÷ереçрік.Уваæнороçдивисüусі
деталі, ïрислуõаéсÿ до тоãо, що ãоворÿтü ïро тебе, від÷уé радістü від
тоãо,ÿкимтистав.

2.Ðоçïлþщо÷ііçаïиши,щотиуÿвив.Ïорівнÿéіçтим,щомаєштеïер.
ßкіçви÷китиõотівбиçмінитиусобі?ßкиõнабути?Îбериоднуçтакиõ
çви÷ок іïоставсобіöеçамету.Çаïо÷аткуéïроектсамовдосконаленнÿ,
використовуþ÷иïорадинас.15.

3.Ñкладиïланçдоровоãосïособуæиттÿ,наïриклад,увиãлÿдіреæиму
днÿ.Íеçабудüвклþ÷итидоöüоãоïлану:

• Ðеãулÿрні фіçи÷ні вïрави. Íамаãаéсÿ щоднÿ активно руõатисÿ
(çаéмаéсÿсïортом,ãулÿéіçсобакоþтощо).

• Çбалансоване õар÷уваннÿ. Íадаваé ïереваãу свіæим корисним ïро-
дуктам.Ñкладаéсвіéраöіонвідïовіднодоõар÷овоїïіраміди.

• Ñïисокіçдесÿтиçанÿтü,відÿкиõтиотримуєшçадоволеннÿ(слуõати
муçику, ãрати вфутбол, ãулÿти ç друçÿми...).Щоднÿробищосü іç
öüоãосïиску.

• Щоднÿвиділÿé÷асдлÿсвоãодуõовноãороçвитку:роçдумів,веденнÿ
щоденника,ïереãлÿдуõорошиõфілüмів,÷итаннÿ.

• Ïам’ÿтаé,щоçдоровістосунки—невід’ємнаскладоваблаãоïолу÷÷ÿ.
Íе çабуваéробитиïриємні сþрïриçирідним і друçÿм (не лишена
денüнародæеннÿ).



Òоé,õтоведеçдоровиéсïосібæиттÿ,робитüвиãідну
інвестиöіþусвоємаéбутнє.
Âіравсебе,оïтиміçм,алüтруїçм,ïомірністü—æит-
тєвіïринöиïи,щосïриÿþтüçміöненнþçдоров’ÿ.
Ïід ÷ас складаннÿ ïлану çдоровоãо сïособу æиттÿ
слід враõовувати індивідуалüні особливості своãо
орãаніçмуіумовæиттÿ.
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§ 3. ПÐОФІËАÊТÈÊА ЗАХВОÐÞВАНЬ

Унаш÷асскладноçнаéтиõо÷абоднулþдину,ÿкаæодноãораçунеõво-
ріла.Òомукоæномуваæливоçнати,ÿкібуваþтüõвороби,ÿкїмçаïобіãти,а
такоæÿквідновитиçдоров’ÿ,ÿкщоçаõворів.

1.Çаïишітüоçнакиçдоровоїіõвороїлþдини.

2.Ç’ÿсуéтемоæливіïри÷иниõвороб(інфекöіÿ,травма,ïереоõо-
лодæеннÿ,неïравилüнеõар÷уваннÿ,тþтþноïаліннÿ...).

3.Ïриãадаéтевиïадок,коливиõворіли.Ðоçкаæітü:
• Щовамнаéбілüшедошкулÿлоïід÷асõвороби(білü,слаб-

кістü...)?
• Щоваснаéбілüшевтішало(турботарідниõ,друçів...)?

ßк³ бóваþòü хворобè

Хвороба — öе ïорушеннÿ æиттєдіÿлü-
ностіорãаніçмувнаслідокдіїфакторівура-
æеннÿ.Усіõворобиïоділÿþтüнаінфекöіéні
танеінфекöіéні.

Інôекційні (заразні) хворобинабуваþтü
широкиõ масштабів. Головна їõ оçнака —
наÿвністüçбудникаінфекöії(вірусів,бакте-
ріé,мікроскоïі÷ниõãрибівтощо).

Ðештаçаõворþванü—неінôекційні. Це,
наïриклад, серöево-судинні çаõворþваннÿ,
öукровиéдіабет,ïсиõі÷ніçаõворþваннÿ.

У цьоìу параграôі ти:

• ïриãадаєшсвоївід÷уттÿïід÷асõвороби;
• ç’ÿсуєш, ÿкі є õвороби, основні ïри÷ини ïорушеннÿ

çдоров’ÿ;
• діçнаєшсÿïроçаõисніреакöіїорãаніçму,шлÿõиïроникнен-

нÿінфекöіéівидиімунітету;
• обãовориш,ÿкі існуþтüметодиïрофілактики інфекöіéниõ

танеінфекöіéниõçаõворþванü.

В³рóñн³ ³нфекц³ї:

• ãриï;
• вітрÿнавісïа;
• ÂІЛ-інфекöіÿ.

Áакòер³аëüн³ ³нфекц³ї: 

• туберкулüоç;
• диçентеріÿ;
• салüмонелüоç.
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1.Ïроведітüмоçковиéштурм:
• наçвітüкілüкаõвороб;
• ÿкіçниõінфекöіéні,аÿкінеінфекöіéні?

2.Îб’єднаéтесüутріéкиінанакресленомуконтурітілалþдини
ïоçна÷те шлÿõи, ÿкими інфекöіÿ моæе ïроникнути в орãаніçм
(÷ереçïовітрÿ—моæемовдиõнутиїї,çїæеþ÷иводоþ—моæе-
моїїïроковтнути...).

3.Ïоміркуéте,ÿкмоæнаçменшитириçикçараæеннÿвкоæному
çвиïадків.
4.Îб’єднаéтесüу4ãруïи.Ïро÷итаéтевідïовідну÷астинуöüоãо
ïараãрафаіïідãотуéтеïреçентаöіþ(ïлакат,абосöенку,абоïан-
томіму):

група 1:ïроçаõисніреакöіїорãаніçму;
група 2: ïробар’єринашлÿõуïроникненнÿінфекöіé;
група 3:ïровидиімунітету;
група 4: ïрометодиïрофілактики інфекöіéниõ інеінфекöіé-
ниõçаõворþванü.

Захèñн³ реакц³ї орãан³çмó

Çдоров’ÿлþдиниïідтримуєтüсÿçаõиснимиреакöіÿми,сïрÿмованимина
çбереæеннÿрівноваãивсерединіорãаніçмуéадаïтаöіїдоçовнішніõумов.

×и знаєш ти, ùо...
Усе,щоєнаÇемлі,доволілеãкокласифі-

куватинаæивеінеæиве.Íаïриклад,бактерії
єæивимиорãаніçмами.Âонимаþтüклітинну
будову, çдатні самостіéно роçмноæуватисü
і мутувати (ìутації — виïадкові сïадкові
çміни).

Âідтоді, ÿк було відкрито віруси, в÷ені
сïере÷алисÿ, до ÿкоãо класу вони налеæатü.
Âірусинемаþтüваæливиõоçнакæивиõорãа-
ніçмів:наïриклад,клітинноїбудовиіçдатнос-
тіроçмноæуватисÿïоçаклітиноþ-ãосïодарем.
Îднак всередині клітин іншоãо орãаніçму
вонироçмноæуþтüсÿілеãкомутуþтü.

Âрешті-решту÷енівиçналивірусинеклітиннимиформамиæиттÿ.
Чиіснуþтüіншіïодібніформиæиттÿ?Íасüоãоднівідкритотакçвані
віроїдиіпріони—щедрібнішіінфекöіéні÷астинки,ніæвіруси.

У÷ені вваæаþтü, що ïріони сïри÷инÿþтü деÿкі çаõворþваннÿ
ãоловноãо моçку. Âони сïодіваþтüсÿ, що дослідæеннÿ неклітинниõ
формæиттÿдоïомоæутüç’ÿсуватиïриродубаãатüоõçаõворþванü.

Вірус
іìунодеôіциту

 людини
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Головна ролü у öиõ реакöіÿõ налеæитü нервовіé системі. Òому стреси,
травми, отруєннÿ, наркотики, ÿкі çниæуþтü функöіþ нервової системи,
ïослаблþþтüусіçаõисніреакöіїорãаніçму.

Çаõисніреакöіїорãаніçмувиÿвлÿþтüсÿувиãлÿдіболþ,çаïаленнÿіïід-
вищеннÿтемïератури.

• Біль—öесиãналтривоãи,«крик»õвороãоорãануïродоïомоãу.
Âінвиникаєвнаслідокïодраçненнÿреöеïторів.Ïриболÿõçбілüшу-
єтüсÿвиділеннÿбіолоãі÷ноактивниõре÷овин.

• Запалення локаліçує інфекöіþ в çоні ïроникненнÿ é обмеæує її
ïоширеннÿворãаніçмі.

• Підвиùення теìператури доïомаãає ïобороти інфекöіþ, адæе
білüшістü мікроорãаніçмів ïри високіé темïературі швидко ãине.
Âисокатемïературастимулþєтакоæобмінніïроöеситаіншіçаõис-
ніреакöіїорãаніçму.Òаÿкщотемïературавищаçа40ãрадусів,вона
вæенеєçаõисноþімоæеïриçвестидоçãортаннÿбілківворãаніçмі,
ïередусімбілківнервовоїсистемиікрові.

ßктидумаєш,÷омуïід÷асçастудиіãриïулікарінерекоменду-
þтüçбиватитемïературуниæ÷е38ãрадусів?

Шëÿхè çараженнÿ 
³ бар’єрè на шëÿхó ³нфекц³ї

Коæналþдинащоднÿçаçнаєнаïадівïотенöіéнонебеçïе÷ниõінфекöіé.
Äеÿкіçниõïостіéноæивутüунашомуорãаніçмі,таçавдÿкиçаõисніéсистемі
орãаніçмумиçдорові(мал.8).

Áар’єрами на шлÿõу ïроникненнÿ інфекöії є шкіра, слиçові оболонки
верõніõдиõалüниõшлÿõівіорãанівтравленнÿ.

• Шкіра. Чисташкіра— надіéниé
бар’єр  нашлÿõумікробів і віру-
сів. Íа ніé містÿтüсÿ ре÷овини,
çãубні длÿ бактеріé (ïротÿãом 20
õвилинусібактеріїãинутü).

• Слизові оболонки верхніх дихаль-
них шляхів укриті ÷исленними
мікроскоïі÷ними віéками, ÿкі у
ïроöесідиõаннÿïостіéноіритмі÷-
но руõаþтüсÿ і видалÿþтü інфек-
öіþ раçом іç слиçом у çону ãор-
тані.

• Слизові оболонки шлунково-
кишкового тракту(слинавроті,
кислота у шлунку, «свої» бакте-
рії в кише÷нику) ïерешкодæаþтü
ïотраïлÿннþінфекöіїворãаніçм.

Шëÿхè çараженнÿ

• Харчовий—÷ереççараæені
ïродукти,воду.

• Повітряно-крапельний—
ïрикашлі,÷õанніінфікова-
ноїлþдини.

• ×ерез кров—унаслідок
ïораненнÿ,укусівкомаõ,
тварин,ін’єкöіéабоïерели-
ваннÿінфікованоїкрові.

• Контактний —÷ереçшкіру
іслиçовіоболонки.
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Імóн³òеò

У раçі ïотраïлÿннÿ в орãаніçм інфекöії ïо÷инаєтüсÿ так çвана імунна
реакöіÿ.Уніéберутüу÷астüçаõисніорãанитарідини,атакоæдеÿкіре÷о-
вини,çокреманаéваæливішіçниõ—антитіла.

Головна функöіÿ імунітету — виÿвлÿти «÷уæинöів» (мікроби, віруси,
токсини) і çнищувати їõ. Ðоçріçнÿþтü імунітет вродæениé (ïередаєтüсÿ
сïадково)інабутиé(створþєтüсÿвнаслідокïеренесеноãоçаõворþваннÿабо
вакöинаöії).

Лþди маþтü вродæениé імунітет до ÷уми роãатої õудоби та баãатüоõ
інфекöіé,небеçïе÷ниõдлÿтварин.Ïід÷асçаõворþваннÿворãаніçмілþди-
нивироблÿþтüсÿантитіла,ÿкіçберіãаþтüсÿïротÿãомбаãатüоõроків.Коли
настуïноãораçуöÿінфекöіÿïотраïитüворãаніçм,вінлеãкоçдолаєїї.

У ïодібниé сïосібформуєтüсÿ імунітет ïід ÷ас вакöинаöії.Â орãаніçм
уводÿтüослаблениéçбудник(убаãатüоõвиïадкаõ—тілüкиéоãофраãменти)
і,отæе,сïриÿþтüутвореннþантитіл.Âакöинидоïомаãаþтüуïрофілактиöі
еïідеміé баãатüоõ небеçïе÷ниõ õвороб— кору, ïоліомієліту, туберкулüоçу
таіншиõ.

Меòоäè ïроф³ëакòèкè çахворþванü

Çвинаéденнÿмантибіотиків івакöинулþдстваç’ÿвиласÿнадіÿнаçав-
æдиïодолатинебеçïе÷ніінфекöії.ÄосерединиХХстоліттÿïроãноçували,
що öе станетüсÿ у наéблиæ÷і двадöÿтü ÷и тридöÿтü років.Îднак єдиноþ

Захисні органи і рідини 
(«укріплення»,  «військо»):
•селеçінкаілімфати÷ні
вуçли—містÿтü«арміþ»
лімфоöитівієфілüтра-
минашлÿõуïоширеннÿ
інфекöії;

•міæклітиннарідина,крові
лімфа—«трансïортуþтü»
лімфоöити,виводÿтüтокси-
ни.

Захисні засоби («зброя»):
•антитіла,біолоãі÷ноактив-
ніре÷овини,ãормони—
çнищуþтüінфекöіþ.

Мал.8
Імуннасистемаçаõищаєорãаніçм

відõвороб.Áеçбарвніклітиникрові
(лімфоöити)çнищуþтüмікроби

івіруси,атакоæçлоÿкісніклітини,
щоутворþþтüсÿворãаніçмі
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інфекöієþ,ÿкувдалосÿïодолати,євісïа.Íатомістüç’ÿвилосÿкілüкараніше
невідомиõлþдÿмінфекöіé,наéнебеçïе÷нішаçÿкиõ—ÂІЛ.

Çаõодиçïрофілактикиінфекöіéниõçаõворþванüçдіéснþþтüнаособис-
томуідерæавномурівнÿõ.

На державноìу рівні відïовідалü-
ністü çа ïрофілактику інфекöіéниõ
çаõворþванü ïокладено на санітарні
слуæби, ÿкі çдіéснþþтü контролü çа
ÿкістþводи,õар÷овиõïродуктівумаãа-
çинаõінаринкаõ,÷истотоþуçакладаõ
ãромадсüкоãоõар÷уваннÿ, станомкана-
ліçаöії.

На особистоìу рівні коæен має
дотримуватисÿособистоїãіãієниівести
çдоровиéсïосібæиттÿ,ÿкиéсïриÿєïід-
вищеннþімунітету.

Òвої однолітки наé÷астіше ïотер-
ïаþтü від такиõ інфекöіéниõ çаõво-
рþванü, ÿк ãриï та ãострі ресïіраторні
çаõворþваннÿ(ГÐÇ).

Ñеред наéïоширенішиõ неінфекöіé-
ниõçаõворþванü—çниæеннÿãостроти
çору, ïорушеннÿ ïостави, травмуваннÿ, çаõворþваннÿ орãанів травленнÿ і
нервовоїсистеми.

1.ßкіçаõодивæиваþтüсанітарніслуæбидлÿçуïиненнÿеïідемії
ãриïу?

2.ßкіçаõодинаособистомурівнідоïомаãаþтüçаïобіãтиçаõво-
рþваннþïід÷асеïідемії(добреõар÷уватисÿ,вдÿãатисÿвідïовід-
нодоïоãоди...)?

3.Щодоïомоæе çаïобіãтиïорушеннÿмïостави та іншимнеін-
фекöіéнимçаõворþваннÿм,õарактернимдлÿтвоãовіку?

Êорèñòü в³ä хворобè

Çãідноіççаконамиïсиõолоãіїлþдисõилüніïовторþватидії,ÿкіïрино-
сÿтüçадоволеннÿ,іуникатитоãо,щонеïриємно.Íаæалü,те,щовикликає
ïриємнівід÷уттÿ,моæешкодитиçдоров’þумаéбутнüому.Íеãативнінаслід-
кишкідливиõçви÷оквиÿвлÿþтüсÿнеодраçу,ілþдирідкоïов’ÿçуþтüçними
ïоãіршеннÿсамоïо÷уттÿтаõвороби.

Ñловосïолу÷еннÿ«користüвідõвороби»моæевикликатиïодив.Îднак
корисністü õвороби в тому, що вона сиãналіçує ïро ïорушеннÿ балансу в
орãаніçмівнаслідокінфікуваннÿ,травмиабонеïравилüноãосïособуæиттÿ.

Íа щастÿ, лþдсüкиé орãаніçм çдатниé відновлþватисÿ. ßкщо лþдина
усвідомитü ïри÷ину çаõворþваннÿ і çмінитü ïоведінку, вона матиме çмоãу
ïовністþодуæати.Колиæçнеõтуєïоïередæеннÿм,тонастуïноãораçумоæе
çаõворітинаіншу,набаãатосерéоçнішуі,моæливо,невиліковнуõворобу!

Тèïов³ не³нфекц³йн³ 
çахворþваннÿ ó÷н³в 
6—9 кëаñ³в (ó %)

• карієс—20,4—22,4;
• ïорушеннÿ

ïостави—11,4—12;
• травми,

оïіки—4,6—5,7;
• çаõворþваннÿ нервової
системи—1,8—3.

Джерело: 
Інôорìаційний центр 
ìоніторингу і оцінки 
превентивної освіти 

дітей та ìолоді
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Ïро÷итаéтеïрит÷у«Íастроє».Ïоміркуéте:
• Щомав на уваçі лікар, коли ïросив õвороãо стати на
éоãобік?

• Чомуваæливо,щоблікар іïаöієнтдіÿлиÿкоднакоман-
да?

• ßк ви ãадаєте, ÷и доïомаãає віра в одуæаннÿ çдолати
õворобу?

Наñ òроє

ßкосüлікарскаçавõворому:«Äивисü,настроє:ÿ,тиіõвороба.Òому
ÿкщобудешнамоємубоöі,намудвоõбуделеãшеçдолатиїїодну.Òаколи
станешнаїїбік,ÿнеçмоæуïодолативасобоõ».

Стародавня притча

Îсновніïри÷иниõвороб—інфекöії,ïереоõолодæеннÿ,ïереãріваннÿ,
неïравилüне õар÷уваннÿ, малоруõливиé сïосіб æиттÿ, травмуваннÿ,
вæиваннÿтþтþну,алкоãолþ,наркотиків,отруєннÿ,ріçніформиоïро-
міненнÿ,стреси,недосиïаннÿ,надмірниéшум,вібраöіÿ.
Çаõисні реакöії орãаніçму виÿвлÿþтüсÿ у виãлÿді болþ, çаïаленнÿ і
ïідвищеннÿтемïератури.

Лþди щоднÿ çаçнаþтü наïадів ïотенöіéно небеçïе÷ниõ
інфекöіé.Äеÿкіçниõïостіéноæивутüунашомуорãаніçмі,
однакçавдÿкиéоãоçаõисніéсистемімиçдорові.
Áар’єраминашлÿõуïроникненнÿінфекöіéєшкіра,слиçо-
віоболонкидиõалüниõшлÿõівіорãанівтравленнÿ.
Ураçіïотраïлÿннÿворãаніçмінфекöіїïо÷инаєтüсÿімунна
реакöіÿ.
Çаõодиçïрофілактикиінфекöіéниõçаõворþванüçдіéснþ-
þтüнаособистомуінадерæавномурівнÿõ.



Глава2.Áеçïекащоденноãоæиттÿ 
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§ 4. ПÐÈНЦÈПÈ ÁÅЗПÅЧНОЇ ÆÈТТЄÄІßËЬНОСТІ

Ïотребавбеçïеöієоднієþçбаçовиõлþдсüкиõïотреб.Òомунедивно,що
небеçïе÷ніситуаöіївикликаþтüтривоãу,страõ,від÷аé.Âонибентеæатü,дра-
туþтü,ïоçбавлÿþтüснуéаïетиту.Íебеçïе÷ніситуаöії«вмикаþтüаваріéну
сиãналіçаöіþ»ворãаніçміісïри÷инÿþтüстрес.

Âід÷уттÿбеçïеки,навïаки,дуæеïриємне.Âоносуïроводæуєтüсÿçадо-
воленнÿм,сïокоєм,роçслабленнÿм.Òомунеобõідністüдбатиïробеçïекуні
в коãо не викликає сумніву.Îднак іноді длÿ öüоãо не виста÷ає çнанü або
ваæливиõ нави÷ок.Íаïриклад, ÿкщо лþдина вïерше користуєтüсÿ метро-
ïолітеном,вонамоæесïри÷инитинебеçïе÷нуситуаöіþ÷ереçте,щоневміє
ïравилüноïоводитисÿнаескалаторі.

Òоé,õтообираєçдоровиéсïосібæиттÿ,маєволодітибаãатüманави÷ка-
мибеçïе÷ноїæиттєдіÿлüності.Інакшете,щоçдобутонаïолеãливоþïраöеþ,
моæнаçвестинанівеöüелементарноþнеоба÷ністþ.

1. Íаведітü ïриклади щоденниõ риçиків, екстремалüниõ і над-
çви÷аéниõситуаöіé.Çãадаéте,що:

• екстреìальні—ситуаöії,вÿкиõнебеçïекаçаãроæуєокре-
міéлþдиніабоãруïілþдеé(ïасаæирамлітака,туристи÷ніé
ãруïі);

• надзвичайні—ситуаöії,вÿкиõіснуєçаãроçаæиттþбаãа-
тüоõлþдеé(населеннþраéону,міста,країни).

2.Îб’єднаéтесüутриãруïи.Íааркушіïаïеру,ïоділеномуна
÷астини,намалþéтеïо÷отиринебеçïе÷ніситуаöії,вÿкиõмоæутü
оïинитисÿвашіоднолітки:

група 1: у ïриродному середовищі (несïриÿтливі ïоãодні
умови,стиõіéнілиõа...);
група 2:утеõноãенномусередовищі(ÄÒÏ,ïоæеæі...);
група 3:усоöіалüномусередовищі(крадіæкимобілüниõтеле-
фонів,біéки...).

3.Ðоçіãраéтеоднуçöиõситуаöіé.

У цьоìу параграôі ти:

• ç’ÿсуєш, ÿкі ïриродні, теõноãенні та соöіалüні небеçïеки
наéбілüшеçаãроæуþтüтвоїмодноліткам;

• ïриãадаєшïринöиïибеçïе÷ноїæиттєдіÿлüності;
• ïроаналіçуєш,ÿкіçнаннÿ,особистіÿкостітанави÷кидоïо-

маãаþтüбеçïе÷ноïоводитисüущоденномуæитті;
• ïотренуєшсÿоöінþватирівенüриçику.
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Прèнцèïè беçïе÷ної жèòòєä³ÿëüноñò³

Ç давніõ-давен лþди вив÷аþтü небеçïе÷ні ситуаöії, щоб уникати їõ і
çаïобіãатиїм.Òаколиöенемоæливо,намаãаþтüсÿдіÿтитак,щобурÿтувати-
сÿ.Існуþтüçаãалüніïринöиïибеçïе÷ноїæиттєдіÿлüності,ÿкімоæнаçвести
доформули:«Уникати,çаïобіãати,діÿти».

Уни ка ти—оçна÷ає:
•вмітироçïіçнаватинебеçïе÷ніситуаöії;
•оöінþватириçик;
•діÿтитак,щобнеïотраïлÿтиунебеçïеки.

За побіга ти—оçна÷ає:
•ïередба÷атинаслідкисвоїõдіé,щобсамомунестворþватинебеç-
ïеки(наïриклад,надороçіéутрансïортіçавæдидотримуватисÿ
Ïравилдороæнüоãоруõу);

•вæивати çаïобіæниõ çаõодів, çдіéснþвати ïрофілактику (наïри-
клад, встановлþвати оõоронну сиãналіçаöіþ, ïроводити ïоæеæ-
нітренуваннÿ).

Діяти—оçна÷ає:
•нероçãубитисÿ,тобтобутифіçи÷ноіïсиõолоãі÷ноãотовимдіÿти
унебеçïе÷ніéситуаöії;

•çнати,щоіÿктребаробитивтакиõвиïадкаõ;
•умітиïравилüновикористовуватирÿтувалüнесïорÿдæеннÿ,çв’ÿçу-
ватисüівçаємодіÿтиçрÿтувалüнимислуæбами;

•невтра÷атинадіїéборотисÿ,çробитивсемоæливе,щобурÿтува-
тисÿсамомуідоïомоãтиіншим.

Ïро÷итаéте баéку Еçоïа і ïоміркуéте, ÿкиé ïринöиï беçïе÷ної
æиттєдіÿлüності вона ілþструє. ßкі висновки ви моæете ç неї
çробити?

            Ëев ³ Ëèñèцÿ

Левïостарівінеміãуæебіãати,ÿкрані-
ше.Âінçаліçуïе÷еру іïрикинувсÿтÿæко-
õворим. Çвірі ïриõодили відвідати éоãо, а
вінїõõаïавіç’їдав.Уæебаãатоçвірівïро-
ïало.Аæосüодноãораçуïриéшладоïе÷ери
ЛисиöÿіçаïиталаЛева,ÿквінïо÷уваєтüсÿ.

— Îé, çле мені, çле!— став бідкатисÿ
Лев,аïотімсïитав,÷оãоöеЛисиöÿнеçаõо-
дитü.

Атаувідïовідü:
—ßбçаéшла,таба÷у,щодоïе÷ериведе

баãатослідів,аçнеї—æодноãо.
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  Навè÷кè беçïе÷ної ïовеä³нкè

Щоб ïоводитисÿ відïовідно до ïринöиïів беçïе÷ної æиттєдіÿлüності,
недостатнüолишеçнатиїõ.Лþди,роботаÿкиõïов’ÿçанаçïостіéнимриçи-
ком(ïоæеæники,рÿтувалüники,ïілоти-виïробува÷і,алüïіністи,водолаçи),
вваæаþтüçаïорукоþсвоєїбеçïекиçнаннÿ,витримку,вміннÿмиттєвоаналі-
çуватиситуаöіþ,оöінþватириçикиіïриéматирішеннÿ.

Íатренінãаõвимоделþєтеріçніæиттєвіситуаöії,щобвідïраöþватиöі
нави÷кидоавтоматиçму.Íабуваþ÷идосвіду,стаєтевïевненішимиувласниõ
силаõ.

Îбãоворітü, ÿкі çнаннÿ, особисті ÿкості, æиттєві та сïеöіалüні
нави÷кинеобõідніïідліткамдлÿбеçïе÷ноїïоведінкиущоденно-
муæитті.Äлÿöüоãо:
• нааркушіïаïерунамалþéтетриконöентри÷нікола;
• çаïишітü на карткаõ çнаннÿ та нави÷ки, необõідні длÿ беç-

ïе÷ноїïоведінки(мал.9);
• у öентрі наéменшоãо кола ïокладітü картки ç наïисаними

çнаннÿми інави÷ками,ÿківивваæаєтенаéваæливішими.У
друãомуколі—карткиçтими,ÿківваæаєтеменшваæливими,
автретüому—çнаéменшваæливими.

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

Мал.9

Сміливість, 
відвага
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Анаë³ç ñèòóац³й òа оц³нка рèçèк³в

Ïотраïивши в будü-ÿку неçнаéому ситуаöіþ, треба миттєво оöінити
її рівенü беçïеки. У такиé сïосіб ïеревірÿþтü, ÷и існує çаãроçа æиттþ і
çдоров'þ. Òаку çаãроçу ще наçиваþтü ризикоì, а дæерела риçику— чин-
никаìи ураження. 

Маéæе всі æиттєві ситуаöії ïов’ÿçані ç риçиком. ßк виçна÷ити, що
ситуаöіÿ є дуæе риçикованоþ? Äлÿ öüоãо, оöінþþ÷и риçик, слід çваæати
на:

• імовірністüвиникненнÿïодії;
• масштабиїїнаслідків.

Íаïриклад,імовірністüтоãо,щоубенçоçаïравнустанöіþвдаритüблис-
кавка, доволі мала. Але внаслідок öüоãо моæе статисÿ ïотуæниé вибуõ,
ÿкиéçруéнуєвсенавкруãи іïриçведедоçабрудненнÿдовкіллÿ.Çваæаþ÷и
насерéоçнінаслідки,риçиквваæаþтüвисоким іобладнуþтüавтоçаïравки
сïеöіалüнимищоãламиçãромовідводами.

Вèäè рèçèкó

Îскілüки наше çдоров’ÿ — öе фіçи÷не, ïсиõолоãі÷не і соöіалüне
блаãоïолу÷÷ÿ,роçріçнÿþтüтривидириçику:

• ôізичний—ïов’ÿçаниéіçæиттÿміфіçи÷нимçдоров’ÿмлþдини(ката-
тисÿнавелосиïедібеçшолома,ãратисÿнаçаліçни÷ніéколії);

• психологічний — ïов’ÿçаниé ç уïевненістþ, ãідністþ, самоïоваãоþ
(ïровалитисüнаісïиті,невстуïитисÿçатоãо,коãообраæаþтü);

• соціальний—ïов’ÿçаниéçавторитетом,ïоïулÿрністþ,усïіõом(ïосва-
ритисÿçдруãом,ïорушитиïравила).

Ðоçріçнÿþтü риçик виправданий і невиправданий. Ðоçïо÷инаþ÷и нову
сïраву, беру÷и у÷астü у конкурсі, сïортивному çмаãанні, ми риçикуємо
роç÷аруватисü, утратити авторитет. Îднак такиé риçик є виïравданим,
адæенедармаãоворÿтü:«Хтонериçикує,тоéневиãрає».Інодікаæутü,що
риçик—блаãороднасïрава.Цестосуєтüсÿвиïадків,колилþдинариçикує
собоþçарадиіншиõ(çаõищаєслабшиõ,рÿтує÷иєсüæиттÿ).

Äеõтомаєсõилüністüдонероçумниõв÷инків—ïалитü,вæиваєалкоãолü,
наркотики,аãресивноïоводитüсÿабов÷инÿєïротиïравнідії.Òакаïоведінка
є невиïравдано риçикованоþ. Çаçви÷аé одні види риçикованої ïоведінки
тÿãнутü çа собоþ інші.Áілüшістü криміналüниõ çло÷инів,ÄÒÏ,утоïленü,
нещасниõ виïадків у ïобуті та на виробниöтві ïов’ÿçані ç уæиваннÿм
алкоãолþінаркотиків.

1.Ïроаналіçуéтеоднуіçситуаöіé,ÿківиçаïисалиустартовому
çавданні,çаïланом:
• дæерелариçику(÷инникиураæеннÿ);
• длÿкоãоіснуєçаãроçа;
• моæливінаслідки.
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2.Îöінітüрівенüїїриçику.Äлÿöüоãо:
• ïроведітüукласіумовнулініþ;
• çодноãобокуïокладітüкарткуçнаïисом:«Ðиçиквисокиé»,
аçіншоãо—«Ðиçикунемає»;

• ïо÷ерçінаçиваéтеситуаöіїіçаéмаéтемісöÿналінії,відïо-
віднодотоãо,ÿквиоöінþєтериçикуöіéситуаöії.

3.Хтобаæає,ïоÿснþє,÷омувінобраввідïовіднуïоçиöіþ.

4.Ïоміркуéте,ÿкмоæнаçменшитириçикиуöиõситуаöіÿõабо
уникнутиїõ.
5.Уÿкиõситуаöіÿõтребаçвернутисÿïодоïомоãудодорослиõ
(у÷ителів,батüків,міліöії,рÿтувалüників)?

ßк çаïоб³ãòè краä³жкам моб³ëüнèх òеëефон³в

Íаéïоширенішиминебеçïеками,ÿкі çаãроæуþтüïідліткам, єкрадіæки
мобілüниõтелефонів.Інодіçловмисники,ïоба÷ившиïідліткаçмобілüником,
ïросÿтü ïоçи÷ити éоãо на õвилинку, щоб çателефонувати. Моæутü навітü
çаïроïонуватиãроші,мовлÿв,осüтобіçаöе5ãривенü.Аïотімкладутüтеле-
фонсобівкишенþімиттєвоçникаþтü.

1.Ïриãадаéте, ÷и траïлÿлосÿщосü ïодібне ç вами ÷и вашими
друçÿми.
2.Ðоçкаæітü,ÿкöесталосÿ.
3.Ïоміркуéте:
•ßк моæна çаïобіãти крадіæкам мобілüниõ телефонів, ïлеє-
рів?

•ßкиõïравилтребадотримуватисÿ?

Ñкладітüïроöеïам’ÿткудлÿмолодшиõшколÿрів.
Ïідãотуéтеіïроведітüдлÿниõтренінã,ïодаруéтеïам’ÿтку.

Òоé, õто обирає çдоровиé сïосіб æиттÿ, має володіти
баãатüманави÷камибеçïе÷ноїæиттєдіÿлüності.
Існуþтüçаãалüніïринöиïибеçïе÷ноїæиттєдіÿлüності,ÿкі
моæнаçвестидоформули:«Уникати,çаïобіãати,діÿти».
Маéæевсіæиттєвіситуаöіїïов’ÿçаніçриçиком.
Âаæливо нав÷итисÿ миттєво оöінþвати рівенü риçику і
уникати дуæе риçикованиõ ситуаöіé та невиïравданоãо
риçику.
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§ 5. ÁÅЗПÅÊА ПАСАÆÈÐА. 
НÅÁÅЗПÅЧНІ ВАНТАÆІ

1.ßкііснуþтüвидилеãковиõавтомобілів(сïортивні,лімуçини,
ïідвищеноїïроõідності...)?
2.ßківиçнаєтевидивантаæниõавтомобілів(öистернидлÿïере-
веçеннÿмолока,бенçину,бетоноçмішува÷і,лісовоçи...)?
3.Çадоïомоãоþмал.10наçвітüнеãативнінаслідкиавтомобілі-
çаöії.

У цьоìу параграôі ти дізнаєшся:

• ïроïоçитивнітанеãативнінаслідкиавтомобіліçаöії;
• ÿкдіþтüïасибеçïеки,ïідãолівникиіïодушкибеçïеки;
• ïро çаõодибеçïекиïід÷асïоїçдкиувантаæномуавто-
мобілі;

• ÿкïоçна÷аþтüнебеçïе÷нівантаæі.

×и знаєш ти, ùо...
УïродовæХХст.кілüкістüавтотрансïортуусвітіневïинноçрос-

талаéу1998роöідосÿãла700мілüéоніводиниöü.У2010роöіéоãо
будевæемілüÿрдодиниöü.

Автомобіліçаöіÿçробиланеоöіненниéвнесокуроçвитокбаãатüоõ
ãалуçеé ïромисловості, сілüсüкоãо ãосïодарства, çростаннÿ товаро-
обіãуміæвіддаленимитериторіÿми.

Îднакавтомобіліçаöіÿмаєéнеãативнінаслідки.Çростаєінтенсив-
ністüавтомобілüноãоруõу,кілüкістüаваріé, çбілüшеннÿ÷иселüності
автомобілüноãоïаркувиïередæаєроçвитокдороæнüоїмереæітаавто-
стоÿнок,ïоãіршуєтüсÿеколоãі÷наситуаöіÿ.
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Про бëе мè, ïов’ÿçан³ ç роç вèò ком òранñ ïорò ної ³нфра ñ ò рóк òó рè:
•будівниöтводоріã, автостоÿнок,АÇÑ, ãараæівнародþ÷иõçем-

лÿõівнаселениõïунктаõ;
•роçширеннÿдоріãçараõунокçелениõнасадæенü;
•криçавули÷ноãоруõуувиãлÿдіçаторівнадороãаõіçниæеннÿїõ

ïроïускноїçдатності.

ÄТП:
•çаãибелüітравмуваннÿлþдеé;
•ïошкодæеннÿавтомобілів;
•çаãибелüтварин;
•руéнуваннÿдороæніõсïоруд.

Ð³äк³ вèкèäè:
•ïаливо;
•мастило;
•кислоти;
•антифриç.

Гаçоïоä³бн³ вèкèäè:
•вуãлекислиéãаç;
•оксидиаçоту;
•÷адниéãаç;
•сір÷аниéãаç;
•вуãлеводневісïолуки;
•ваæкіметали.

Мал.10.Âïливавтомобіліçаöіїнадовкіллÿ
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Шóм:
ïеревищеннÿдоïусти-
миõрівнів.

Вè кè äè òеï ëа:
ïеревищуþтüвикидитеïловиõелектростанöіé.

Åëе к ò ро маãн³òн³ ïо ëÿ:
•неãативнадіÿнаæивіорãаніçми;
•çабрудненнÿрадіоефіру.

В³бро äè нам³÷на ä³ÿ:
руéнуваннÿдоріãіïри-
леãлиõдониõсïоруд.

Гаçоïоä³бн³ вèкèäè:
•вуãлекислиéãаç;
•оксидиаçоту;
•÷адниéãаç;
•сір÷аниéãаç;
•вуãлеводневісïолуки;
•ваæкіметали.

Мал.10.Âïливавтомобіліçаöіїнадовкіллÿ
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Áеçïека ïаñажèр³в ëеãковоãо авòомоб³ëÿ

Âсу÷асниõлеãковиõавтомобілÿõсалонидобреçаõищені.Îднакавтомо-
біліруõаþтüсÿçтакимишвидкостÿми,щоïоїçдкинемоæутüбутиабсолþтно
беçïе÷ними.Убаãатüоõситуаöіÿõæиттÿïасаæирівçалеæитüвіддосвіду і
маéстерностіводіÿівідїõнüоїроçваæливоїïоведінки.

Íаïриклад, автомобілü, що руõаєтüсÿ çі швидкістþ 72 км/ãод, çа
1секундудолає20мшлÿõу.Îтæе,водіéмаєсконöентруватисвоþуваãуна
дороæніéситуаöії,наруõовііншиõавтомобілівіïішоõодів.

Íемоæнавідволікативодіÿроçмовамиіïроõаннÿми,оскілüкиöемоæе
ïриçвестидотоãо,щовінв÷аснонеïомітитüнебеçïеку,іïоїçдкаçакін÷итüсÿ
траãі÷но.Íеменшваæливимєïравилüневикористаннÿçаõисниõçасобів—
ïасівбеçïекиіïідãолівників.

1.Îб’єднаéтесüу3 ãруïи,оïраöþéтематеріалïроçасобибеç-
ïекилеãковоãоавтомобілÿіïідãотуéтесüнав÷атиіншиõ:

група 1: ïасибеçïеки;
група 2:ïідãолівники;
група 3:ïодушкибеçïеки.

2.Âідтакïо÷инаéтеõодитиïокласуіобмінþватисüінформаöієþ
çïредставникамиіншиõãруï.
3.Уçаãалüномуколіïеревіртесвоїçнаннÿ.

Па ñè беç ïе кè

Íаéïоширенішим çаõистом длÿ ïасаæирів леãковоãо автомобілÿ є ïаси
беçïеки.Âониутримуþтüтіловідударівобкермо,ïанелüïриладів,вітрове
скло÷и сïинкиïередніõ сидінü.Хо÷а çавеликиõшвидкостеéкористüвід
ниõменша,однакубудü-ÿкомувиïадкуïасибеçïекиçбілüшуþтüімовірністü

виæиваннÿщонаéменшеудві÷і.
Ñтатистика ïідтвердæує,що серед тиõ, õто

не користувавсÿ ïасами беçïеки, смертелüні
виïадки траïлÿлисÿ навітü ïри çіткненнÿõ на
швидкості 30км/ãод. Ç ïідвищеннÿм швид-
костіруõуéмовірністüсмертелüниõушкодæенü
çростає. Ñеред тиõ, õто користуєтüсÿ ïасами
беçïеки, смертелüні ушкодæеннÿ траïлÿþтüсÿ
лише у виïадкаõ, коли швидкістü автомобілÿ
ïеревищує90км/ãод.

П³äãоë³внè кè

Ïершіïідãолівникибулостворенодлÿçру÷ностіводіÿіïасаæирів.Îднак
невдовçі ç’ÿсувалосÿ,щовонитакоæсуттєвоçниæуþтüриçиктравмуваннÿ
шиéноãовідділуõребта.Òомусу÷асніавтомобіліобладнуþтüïідãолівника-
ми.Їõмоæналеãковідреãулþватиçависотоþ.

Коæен друãиé ç тиõ,
õтоïотраïивуÄÒÏі
не користувавсÿ ïаса-
ми беçïеки, отримав
травми, а ÷етверо ç
ï’ÿти, ÿкі çастебнули
їõ, çалишилисÿ не-
ушкодæеними. 
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Äлÿнаéкращоãоçаõистуïасаæираверõніéкраéïідãолівникамаєбути
ïриблиçнонарівніéоãоо÷еé,аïринаõиліãоловинаçадïасаæирïовинен
ïотилиöеþторкатисÿсереднüої÷астиниïідãолівника(мал.11,а).

Âисотуïідãолівникареãулþþтüтак:ÿкщоïідãолівникмаєфіксатор,на-
тисниéоãоіïеремістиïідãолівникнаïотрібнувисоту.Âідтаквідïустифікса-
торітиснинаïідãолівникуниç,аæïокиïо÷уєшклаöаннÿ(мал.11,б).

Поäóшкè беçïекè

Ñу÷асніавтомобіліоснащеноïристроÿми,ÿкісïраöüовуþтüлишеïід÷ас
аварії.Íаéïоширенішіçниõ—ïодушкибеçïеки(мал.12).

Їõ виãотовлÿþтü ç тонкої ãуми або неéлону é у складеному виãлÿді
роçміщуþтü усередині кермовоãо колеса, на щитку ïриладів і сïинкаõ
ïередніõ сидінü.Ïід÷асударуïодушкимиттєвонаïовнþþтüсÿ стисненим
ïовітрÿміçаïовнþþтüïростірïередлþдиноþ.Ïриçустрі÷ниõудараõвони
добреçаõищаþтüнелишеãолову,аéверõнþ÷астинутіла.

Íадувніïодушкиуïоєднанніçïасамибеçïекиєдодатковимçаõистом
длÿãоловиіãрудноїкліткиводіÿтаïасаæира,щосидитüïору÷,ïрисилü-
ниõлобовиõçіткненнÿõ.Âониçабеçïе÷уþтüнаéвищиéрівенüçаõисту.

Мал.11.Ðеãулþваннÿвисотиïідãолівника

Мал.12.Ïодушкибеçïеки

а б
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Áеçïека ïаñажèр³в ванòажноãо авòомоб³ëÿ

Îсновне ïриçна÷еннÿ вантаæниõ автомобілів— ïеревеçеннÿ вантаæів.
Îднакіноді,колинемаєбілüшïідõодÿщоãотрансïорту,доводитüсÿїõатив
кабіні÷икуçовівантаæівки.Ïравиламидороæнüоãоруõуöенеçаборонено
çаумовивиконаннÿïевниõвимоã(мал.13).

Катеãори÷ноçабороненоïеревоçитиïасаæирівукуçовісамоскида,трак-
тора,автомобілÿ-да÷і,вантаæноãомотоöиклаівбудü-ÿкомукуçові,необлад-
наномудлÿïеревеçеннÿлþдеé.

Мал.13.Âимоãидовантаæниõавтомобілів,щоïеревоçÿтüïасаæирів

У куçові вантаæноãо автомобілÿ
моæе роçміститисÿ стілüки ïаса-
æирів, скілüки є надіéно çакріïле-
ниõмісöü.

У куçові ïасаæири
ïовинні сидіти сïи-
ноþ до наïрÿмку
руõу, ÿкнаéблиæ÷е
до кабіни і ÿкнаé-
далівідбортів.

Ïоïереду і ïоçаду на
тентівстановлþþтüроçïі-
çнавалüніçнаки.

Äлÿïосадкиівисадкиïасаæирівдо
çаднüоãо борту кріïлÿтü металеву
драбину.

Äлÿçаõистувідвітру,сон-
öÿ,ïилу,дощунадкуçовом
встановлþþтüтент.
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Не беç ïе ÷нèй ван òаж

Íадороãаõмоæнаïоба÷итиавтомобіліçісïеöіалüнимиçнаками(мал.14).
Âониïоïередæуþтü,щоавтомобілüïеревоçитüнебеçïе÷ниéвантаæ.

Аварії такиõ автомобілів çаãроæуþтü не лише æиттþ водіÿ та
ïішоõодів.Âонимоæутüсïри÷инитисилüнеçабрудненнÿдовкіл-
лÿінавітüнадçви÷аéнуситуаöіþ,çаãроçливудлÿçдоров’ÿіæит-
тÿбаãатüоõлþдеé.Òомуліквідаöієþаварії та її наслідків çаé-
маþтüсÿсïеöіалüніçаãони.Ñтороннімлþдÿмслідÿкнаéшвидше
ïокинутимісöеаварії.

Ван òаж, що вè ñ òó ïає

Íадороãаõруõаþтüсÿéавтомобілі,ÿкіïеревоçÿтüвантаæ,щовистуïає
ïодовæині,—труби,дошки.Òакиéвантаæïід÷асïоворотумоæеçа÷еïити
неуваæниõïішоõодівнаïереõодіéнатротуарі.

Мал.14.Çнакинебеçïе÷ноãовантаæу

Найб³ëüш 
небеçïе÷н³ 

ванòаж³

Íебеçïека
вибуõу

Âоãненебеçïе÷но

Òокси÷на
ре÷овина

Ðадіоактивна
ре÷овина

Ідентифікаöіéниé
номер видунебеçïеки

2Âиділеннÿãаçувреçулüтаті
тискуабоõімі÷ноїреакöії

3Çаéмистарідина(пари)та
ãаçиаборідини,щосамороçі-
ãріваþтüсÿ

4Çаéмистатвердаре÷овинаабо
твердаре÷овина,щосамороçі-
ãріваєтüсÿ

5Îкислþвалüниéефект(еôект 
інтенсиôікації горіння)

6Òокси÷ністüабонебеçïека
інфекöії

7Ðадіоактивністü
8 Короçіéнаактивністü
9Íебеçïекадовілüноїбурõливої

реакöії
ХÂодунеçастосовувати!

(Речовина вступає в небез-
печну реакцію з водою)

Êоäè ³äенòèф³кац³йнèх 
номер³в вèäó небеçïекè

Ідентифікаöіéниéномер 
ре÷овиниçасïискомÎÎÍ
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Íавулиöÿõкурсуþтüавтобусиітролеéбуси,довшіçаçви÷аéні,атакоæ
трамваї, що маþтü декілüка ваãонів. Íа ниõ є такі çастереæні наïиси:
«Âинос1,5м».Цеоçна÷ає,щоïід÷асïоворотувонимоæутüçа÷еïитиïішо-
õода на відстані 1,5м.Íе ïереõодü дороãу ïеред автомобілÿми, ÿкі ïере-
воçÿтüнебеçïе÷ниéвантаæабовантаæ,щовистуïає.Кращеçа÷екаé,ïоки
вониïроїдутü.

Уÿвітü,щовиïраöþєтевмеріївеликоãоміста.Ïоміркуéте,що
моæнаçробитидлÿçменшеннÿнеãативниõнаслідківавтомобілі-
çаöії(çбудуватиоб’їçнудороãу,çаïровадитиæорсткиéеколоãі÷-
ниéконтролüçавиõлоïнимиãаçами,обмеæитируõвантаæноãо
трансïортувãодини«ïік»...).
Ïідãотуéтесüдонастуïноãоуроку.Ïроведітüдослідæеннÿситуа-
öіé на дороãаõ у вашому населеному ïункті. ßк ÷асто траï-
лÿþтüсÿÄÒÏ?ßкіділÿнкидороãинаéнебеçïе÷ніші?

Мал.15.Âантаæ,щовистуïає,ïоçна÷аþтüïраïорöÿми

Автомобіліçаöіÿçробиланеоöіненниéвнесокуроçвитокбаãатüоõãалуçеé
ïромисловості,сілüсüкоãоãосïодарства,çбілüшилатоварообіãміæвідда-
ленимитериторіÿми.

Âодно÷ас іç çростаннÿм інтенсивності автомобілüноãо
руõу çбілüшуєтüсÿ кілüкістü аваріé, ïоãіршуєтüсÿ еко-
лоãі÷наситуаöіÿ.
Ïідãолівникивïоєднанніçïасамиіïодушкамибеçïекиє
дієвимçаõистомводіÿіïасаæирівлеãковиõавтомобілів.
Íе моæна ïереõодити дороãу ïеред автомобілÿми, ÿкі
ïеревоçÿтüнебеçïе÷ниéвантаæабовантаæ,щовистуïає.
Кращеçа÷екати,ïокивониïроїдутü.
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§ 6. ÄОÐОÆНЬО-ТÐАНСПОÐТНІ ПÐÈГОÄÈ

Вè äè äорожнüо-òранñïорòнèх ïрèãоä

До рож ньо-транс порт на при го да (ДТП) — öе ïодіÿ çа у÷астþ транс-
ïортноãо çасобу, внаслідок ÿкої çаãинули або ïоранені лþди ÷и çаïодіÿно
матеріалüниõçбитків.

Ç ïоÿвоþ на дороãаõ ïершиõ автомобілів ïо÷али траïлÿтисÿ виïадки
дороæнüо-трансïортниõ ïриãод.У тоé ÷ас було видано ниçку сïеöіалüниõ
укаçівіçаконівïродороæніéруõ,ÿкіниніçдаþтüсÿдещосмішними.Òак,у
1865роöівАнãліїбулоïриéнÿтоçаконïро
обмеæеннÿшвидкостіруõуавтомобілівдо
5км/ãод.Ïередавтомобілем,щоруõавсÿ,
обов’ÿçковомала éти лþдина, а коли на
éоãо шлÿõу траïлÿвсÿ кінниé екіïаæ,
водіé мусив çуïинитисü і вимкнути дви-
ãун.УÍіме÷÷инівласникавтомобілÿмав
çаçдалеãідü ïовідомити ïоліöіþ ïро свіé
маршрут.

Çакороткиé÷асдороæнüо-трансïортні
ïриãодиïосілиïершемісöеçакілüкістþ
çаãиблиõідруãе—çакілüкістþтравмо-
ваниõосіб.Äороæнüо-трансïортніïриãо-
динаçиваþтü«убивöеþ№1»усвіті.

1. Ðоçкаæітü ïро реçулüтати вашоãо дослідæеннÿ (çавданнÿ на
ïоïередніéсторінöі).
2.Моæливо,õтосüіçвасбувсвідкомабоу÷асникомÄÒÏ(çнає
ïротакиéвиïадоквіддорослиõ,÷итавïроöевïресі,ба÷ивïо
телевіçору).Ïроаналіçуéтедві-тритакіситуаöії:
• ßкиéöебуввидÄÒÏ?
• Чиïостраæдалиуніéлþди?
• ßкмоæнабулоöüоãоуникнути?

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,ÿкібуваþтüвидидороæнüо-трансïортниõïриãод
іÿктребадіÿти,ÿкщоставсвідкомÄÒÏ;

• ïроаналіçуєш,ÿкроçвиваþтüсÿïодіїïриÄÒÏ;
• в÷итимешсÿ ïриéмати çаõисні ïолоæеннÿ, що çниæуþтü
риçикитравмуваннÿ;

• складешïам’ÿтку,ÿкдіÿти,колиавтомобілüвïавуводу.

Вèäè ÄТП:

çіткненнÿ(çустрі÷ні,
ïобіæнітабі÷ні);

наїçднаïерешкоду,
ïішоõода,велосиïе-
диста,ãуæовиéтран-
сïорт,трансïорт,що
стоїтü;

ïерекиданнÿ.
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ßк роç вè ва þòü ñÿ ïоä³ї ó вèïаäкó ÄТП

Ïід ÷ас çіткненнÿ автомобілів,що руõаþтüсÿ çішвидкістþ 80км/ãод,
виділÿєтüсÿенерãіÿ,çдатнаïідкинутимашинуваãоþоднутоннунависоту
30м,тобтовищевідсемиïоверõовоãобудинку!Ïриöüомумасатілаïасаæи-
расÿãає5тонн(мал.16).

Щобдослідити,ÿкроçвиваþтüсÿïодіїïід÷асÄÒÏтаÿківонимаþтü
наслідкидлÿлþдеé,усïеöіалüниõлабораторіÿõімітуþтüріçнівидитранс-
ïортниõ аваріé ç манекенами. Керуþтü такими автомобілÿми ïо радіо, а
роçвитокïодіéфіксуþтüнаïлівку.Îсüщовідбуваєтüсÿ,колиавтомобілü
нашвидкості80км/ãоднаїæдæаєнаïерешкоду,аводіéіïасаæиринеïри-
стебнутіïасамибеçïеки:

Мал.16

• ×е рез 0,026 секунди ïіслÿ удару вдавлþєтüсÿ бамïер; сила, що
у30раçівïеревищуєваãуавтомобілÿ,çуïинÿєéоãоруõналінії
ïередніõсидінü,тодіÿкводіéіïасаæириïродовæуþтüруõатисÿв
салоніавтомобілÿçішвидкістþ80км/ãод.

• ×е рез 0,044 секундиводіéãрудноþкліткоþламаєкермо.

• ×е рез 0,068 секундиïасаæирнаïереднüомусидіннівдарÿєтüсÿв
ïанелüïриладів.

• ×е рез 0,092 секундиводіéіïасаæир,щосидитüïору÷,одно÷асно
вдарÿþтüсÿãоловамивïереднєвітровесклоавтомобілÿéотриму-
þтüсмертелüніушкодæеннÿ÷ереïа.

• ×е рез 0,110 секундиавтомобілüïо÷инаєвідко÷уватисÿнаçад.

• ×е рез 0,113 секунди ïасаæир на çаднüому сидінні отримує смер-
телüніушкодæеннÿ.

• ×е рез 0,150 секундиусеçакін÷уєтüсÿ.
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ßкба÷иш,усетриваєменшÿкдвідесÿтісекунди.Кліïнио÷има—öеé
будедвідесÿтісекунди.Òомубеçнеобõідниõçаïобіæниõçаõодівлþдинане
маєæодниõшансіввиæитиутакіéаварії.

Íавітüувиïадкуневеликоїаваріїтілолþдинимоæескластисÿнавïілïро-
тиїїволі,івонамоæевдаритисÿãоловоþуте,щоçнаõодитüсÿïоïереду.

Òриматисÿ руками çа сидіннÿ або ïору÷ні немає сенсу, адæе в момент
çіткненнÿ нашвидкості білüш ÿк 80 км/ãод маса тіла лþдини ïеревищує
5тонн.Îтæе,силим’ÿçівçамало,щобутриматитіловідудару.

Захèñ н³ ïо ëо жен нÿ ïа ñа жè р³в

Çниçити риçик травмуваннÿ і çбілüшити своїшанси на виæиваннÿ ïід
÷асаваріїмоæна,ÿкщодомоментуÄÒÏïравилüноçãруïуватисü.Лþди,ÿкі
встиãлидомоментуаваріїïриéнÿтиçаõиснеïолоæеннÿ,ïереваæноотриму-
þтüменшіушкодæеннÿ,ніæті,õтоневстиãабонеçнав,ÿкöеçробити.

Як захиститися при наїзді автоìобіля ззаду (ìал. 17, б). У öüому
виïадкунаéнебеçïе÷нішоþєтравмашиéниõõребöів÷ереçріçкевідкиданнÿ
ãоловинаçад.

ßкщоïасаæирнеïристебнутиéïасамибеçïеки,вінïовиненçісковçнути
ісіститак,щобãоловаішиÿбулищілüноïритиснутідосïинкисидіннÿ,а
колінамивïертисüуïанелüïриладів(мал.17,б).Ïасаæирам,щосидÿтüна
çаднüомусидінні,требавïертисÿколінамиусïинкиïередніõсидінü.

ßкщо ïасаæир ïристебнутиé ïасами беçïеки, треба вïертисÿ ноãами у
ïідлоãуіïритиснутисÿсïиноþдосидіннÿ,рукишвидкоçавестиçаãоловуі
çімкнутикистінашиїïідïотилиöеþ(ÿкводіéавтомобілÿнамал.17,б).

Захисні положення під час наїздів і зіткнень (ìал. 17, а). У öüому
виïадкунаéнебеçïе÷нішимєударобвітровескло,ïанелüïриладів÷исïин-
куïередніõсидінü.

Çа доïомоãоþ блок-сõеми на мал. 18  ïотренуéтесÿ ïриéмати
çаõисніïолоæеннÿутакиõситуаöіÿõ.

Мал.17

ба
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Òисидишна
ïереднüому
сидінні?

Òиодин
наçаднüому
сидінні?

Максималüнонатÿãниïас
беçïеки іуïрисüрукамив
ïанелüïриладів.
Íаõилиãоловутак,щобвона
вмоментударуçіткнуласÿç
руками,анеçïанеллþ÷и
вітровимсклом.

Òиïристебну-
тиéïасомбеç-

ïеки?

Ïеред
тобоþє
сидіннÿ?

ßкщотинеïристебнутиéïле÷овимïасомбеçïеки,
çіãнисü іщілüноç÷еïирукиïідколінами.
Головуïокладинаколінаабоïринаéмніïриãни її,
наскілüкиçмоæеш.
Íоãамиуïрисüуïідлоãу,висунувши їõуïеред.Òаке
ïолоæеннÿутримаєтвоїруки і ãолову,атакоæврÿтує
відçіткненнÿçïасаæирами,щосидÿтüïору÷.

Íаéкращелÿãтина
сидіннÿ іïрикрити
ãоловуруками.

Áеçïосереднüоïередаварієþ
наõилисüуïеред іïоклади
сõрещенірукинаïереднє
сидіннÿ.
Ïритиснувшиãоловудо
рук,утримуé їївідуда-
руобсïинкуïереднüоãо
сидіннÿ.
Íоãиïросунüвïеред,але
неставïідсидіннÿ,адæе
вономоæеçламатисÿ.
Умоментаваріїщосили
уïрисüноãамивïідлоãу,
утримуé їõвідудару.

Мал.18.Çаõисніïолоæеннÿïід÷аснаїçдів і çіткненü(мал.17,а)

ні

ні

ні

нітак

так

так

так



47

Ä³ї ñв³äка ÄТП

ßкщо ти став свідком дороæнüо-трансïортної ïриãоди, çнаé, що маєш
наãодуçробитищосüдуæеваæливеусвоємуæитті.Уöіõвилинивідтебе
моæеçалеæатидолÿïотерïілиõ.Òомуïостараéсÿçасïокоїтисüіçосередüсÿ
натому,щоçнаєшівмієш.Ñкаæисобі,щотиçмоæешöеçробити,ірішу÷е
діé,адæевтакіéситуаöіїдороãакоæнаõвилина(мал.19).

1. Ïередусімвикли÷«швидкудоïомоãу»іïовідомувідділеннÿміліöії
ïроÄÒÏтакілüкістüïотерïілиõ.

2. Ïоçна÷місöеаваріїсïеöіалüнимçнаком,аçаéоãовідсутності—будü-
ÿкимиïредметами,наïриклад,ãілками.Цедлÿтоãо,щобïоïередити
іншиõводіївіçаïобіãтиновимÄÒÏ.

3. Коли ïриїдутü рÿтувалüники, доïомоæи їм ç’ÿсувати всі обставини
ÄÒÏ.

1

2 3

Мал.19
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Ав òо моб³ëü ó воä³

Òраïлÿєтüсÿ, що внаслідок ÄÒÏ автомобілü ïадає у воду. Çа
доïомоãоþ блок-сõеми склади ïам’ÿтку, ÿк треба діÿти у такіé
ситуаöії.

Автомобілüтримаєтüсÿ
наïлаву?

Íаберітüуãрудиÿкнаéбілüшеïовітрÿ і
сïробуéтевід÷инитидвері,виштовõуþ÷и
їõïле÷ем.Âонивід÷инилисÿ?

Âибираéтесü÷ереç
вікна.Моæетеïроліçти?

Âидавлþéте
ноãамилобове
скло ірÿтуé-
тесü.

Âиïливаéте ç салону
(мал.20).

ßкщоавтомобілüïо÷авçанурþватисÿ,
ïосïішатинеслід,кращеçа÷екати,докивін
лÿæена ґрунт.
Уïасаæирівєõвилинï’ÿтü,щобвідстебну-
тиïасибеçïеки,çнÿтивçуттÿ,роçблокувати
çамкидвереé.
Ðівенüводивсалоніïіднÿвсÿвищедвереé?

Ïокивіннеïо÷авçанурþ-
ватисÿ,моæнавиліçти÷ереç
боковівікна.

Çасïокоéсÿ іïоÿс-
ни іншимïасаæи-
рам,щовибратисÿ
çавтомобілÿмоæна
тілüкиïіслÿçатоï-
леннÿсалону. Інакше
немоæливовід÷инити
двері,адæеçовніна
ниõтисневода.

ні

так

так

ні

так

так

ні

ні

Мал.20
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ÄÒÏ—öеïодіÿ,щосталасÿïід÷асруõутрансïортноãоçасобу,вна-
слідокÿкої çаãинулиабоïораненілþди÷и çаïодіÿноматеріалüниõ
çбитків.
ЧереçвеликукілüкістüïотерïілиõÄÒÏнаçиваþтü«убивöеþ№1»
усвіті.

Лþди, ÿкі встиãли до моменту аварії ïриéнÿти
çаõисне ïолоæеннÿ, ïереваæно отримуþтü менші
ушкодæеннÿ,ніæті,õтоневстиãабонеçнав,ÿкöе
çробити.
ßкщо ти став свідкомÄÒÏ, ïостараéсÿ ïриãадати
все,щоçнаєшівмієш,викли÷ «швидкудоïомоãу»,
міліöіþ,ïоçна÷ місöеаваріїтадоïомоæирÿтувалü-
никамç’ÿсувативсіобставиниÄÒÏ.
Іноді траïлÿþтüсÿ виïадки ïадіннÿ автомобілÿ у
водоéму. ßкщо не роçãубитисü і ïравилüно діÿти,
моæнаврÿтуватисüівтакіéнебеçïе÷ніéситуаöії.

Ïоãраéтевãру«Äороæніéруõ».Äлÿöüоãо:
• Îб’єднаéтесüуïари,станüтеоднеçаодним.Äомовтесÿміæ
собоþ, ÿкиé трансïортниé çасіб ви будете ïредставлÿти —
автомобілü,мотоöикл÷ивелосиïед.

• Òі,õтостоїтüïоïереду,çаïлþщуþтüо÷і.Âони—«трансïорт-
ніçасоби»,аті,õтоïоçаду,—«водії».

• Çавданнÿ «водіїв»— керувати «трансïортними çасобами» і
стеæитиçаіншимиу÷асникамидороæнüоãоруõу.

• УраçіÄÒÏ(çіткненнÿ÷инаїçду)руõçуïинÿєтüсÿ.
• Ç’ÿсуéтеïри÷инуаварії.Îöінітüриçикдлÿæиттÿіçдоров’ÿ
лþдеé,моæливіматеріалüніçбитки.

• Ïомінÿéтесÿролÿмиіïродовæітüãру.
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§ 7. ÁÅЗПÅÊА ОСÅËІ

Лþди çавæди ïраãнули облаштувати своє æитло, çробити éоãо макси-
малüноçру÷ним.Îднакöіçру÷ностінерідкоставалидæереломтеõноãенниõ
небеçïек,ïриçводилидоïобутовиõтравм,отруєнü,ïоæеæ.

1.Ïриãадаéте,щотаке«трикутниквоãнþ»,наçвітüумовивиник-
неннÿãоріннÿ.
2.Íаведітüïрикладидæерелçаïалþваннÿтаãорþ÷иõре÷овину
будинкуçïі÷нимоïаленнÿм.
3.Ïриãадаéтеосновніïри÷инивиникненнÿïоæеæ(мал.21).

У цьоìу параграôі ти:

• ïриãадаєшосновніïри÷инивиникненнÿïоæеæ;
• çасвоїшïравилабеçïекиïід÷асроботиçãорþ÷имире÷ови-
нами;

• діçнаєшсÿïрокористüінебеçïекуïаливниõãаçів;
• ïеревіриш,÷ивмієшкористуватисÿãаçовоþïлитоþ;
• оçнаéомишсÿçïравиламибеçïекиïрикористуванніïі÷ним
оïаленнÿм.

Мал.21.Ïри÷инивиникненнÿïоæеæ
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ßк ïовоäèòèñÿ ç ãо рþ ÷è мè ре ÷о вè на мè

Äеÿкіре÷овини(фарби,лаки,роç÷инники),ÿківикористовуþтüïід÷ас
ремонту ïриміщенü,— токси÷ні é ïоæеæонебеçïе÷ні.Íа етикеткаõ такиõ
ре÷овин є ïоïередæеннÿ: «Íе наãрівати!», «Áереãти від воãнþ». Òому ïід
÷асфарбуваннÿнемоæнакористуватисÿ відкритим воãнем,навітüïалити.
Ïриміщеннÿтребаïровітрþвати,алþдиïовинніïраöþвативресïіратораõ
ірукавиöÿõ.

Çасобиïобутовоїõімії÷астоуïаковуþтüваероçолüнібалон÷ики.Âони
такоæ вибуõо- і ïоæеæонебеçïе÷ні. Çверни уваãу на інструкöіþ на такиõ
балон÷икаõ.Îкрім тексту,що ïоïередæує: «Íе роçбирати!» і «Íе давати
дітÿм!»,тутмістÿтüсÿïіктоãрамиіçастереæеннÿ:«Íекидатиувоãонü!»,«Íе
роçïилþватиïоблиçувідкритоãовоãнþ!».

Çабавиіçïоæеæонебеçïе÷ними÷ивибуõонебеçïе÷нимисумішами
ре÷овиннаé÷астішеïриçводÿтüдовтратиïалüöів,о÷еé,донебеç-
ïе÷ниõоïіків.Íерідкотраïлÿþтüсÿéсмертелüніушкодæеннÿ.

1.Ïроаналіçуéтекілüкаетикетокçасобівïобутовоїõімії.Çнаéдітü
відïовідніçастереæеннÿіïіктоãрами.
2.Îб’єднаéтесüу÷отириãруïи.Ïоміркуéте:

група 1: ÷ому лак ÷и фарбу не моæна роçіãрівати на ãаçовіé
ïлиті,атребаробитиöелишевãарÿ÷іéводі?
група 2: ÷омунемоæнаïрикрашатиÿлинкусаморобнимиелек-
три÷ними ãірлÿндами, а треба користуватисÿ лише тими, що
куïленівмаãаçиніімаþтüвідïовідниéсертифікат?
група 3: ÷ому маскарадні костþми ç вати ÷и ïаïеру краще
ïросо÷итивоãнеçаõиснимроç÷ином?
група 4: ÷омувсіçасобиïобутовоїõіміїтребаçберіãативориãі-
налüніéуïаковöіівнедостуïниõдлÿдітеéмісöÿõ?
Ðоçіãраéте ситуаöії, ÿкі моæутü виникнути ïри ïорушенні öиõ
ïравил,іïоÿснітü,ÿкïравилüнодіÿтиувідïовідниõситуаöіÿõ.

Вèäè ³ небеçïекè ïаëèвнèх ãаç³в

Ïаливниéãаç,ÿкиéвикористовуþтüуïобуті,буваєдвоõвидів:тоé,що
ïодаєтüсÿвбудинкиçãаçовиõмаãістралеé(метан),іçрідæениéãаçубалонаõ
(сумішïроïануібутану).Ïаливниéãаçмаєвластивості,щомоæутüсïри÷и-
нититринебеçïеки:вибуõ,ïоæеæу,отруєннÿ.

Ви бух або по же жа моæливі, ÿкщоу суміші ïаливноãо ãаçу ç ïовітрÿм
ïроско÷итü іскра. Âід÷увши çаïаõ ãаçу, не моæна çаïалþвати сірники,
çаïалüни÷ки,навітüвмикатисвітло.Цемоæеïриçвестидовибуõу.

От руєння. Уïриродіïобутовиéãаçнемаєніколüору,ніçаïаõу.Òому
до нüоãо додаþтü ãаç çі сïеöифі÷ним çаïаõом у такіé кілüкості, що éоãо
наÿвністüвід÷уватиметüсÿвæеçанеçна÷ноãовитіканнÿ.Ïід÷асвитіканнÿ
ãаçулþдинамоæеотруїтисÿним.Òакоæіснуєнебеçïекаотруїтисÿïродукта-
миéоãонеïовноãоçãорÿннÿ.
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За ïам’ÿòай!

1. ßкщовоселівід÷уваєтüсÿçаïаõãаçу,ïроçаïалþваннÿнемоæе
бутиéмови.Уникаéдіé,уреçулüтатіÿкиõмоæеутворитисÿіскра
(невмикаéсвітло,некористуéсÿтелефоном).Çаõистившиорãани
диõаннÿ, від÷ини двері та вікна і добре ïровітри ïриміщеннÿ.
Âикли÷ ãаçовуслуæбу.

2. ßкщо çненаöüка ïриïиниласÿ ïода÷а ãаçу, слід неãаéно çакри-
тикранивсіõ ãаçовиõïриладів.Адæеколи ãаçоïоста÷аннÿвід-
новитüсÿ,моæестатисÿвитіканнÿãаçу.

3. Катеãори÷ноçаборонÿєтüсÿкористуватисÿнесïравнимиãаçовими
ïриладами.

4. Ðемонтãаçоïроводівіãаçовиõïриладівмаþтüвиконуватилише
ïрофесіонали.Ñлуæбуãаçувикликаþтüçателефоном«04».

5. Уïриміщеннÿõ,девстановленоãаçовіïрилади,немоæнаçакри-
вативентилÿöіéніотвори.

×и знаєш ти, ùо...
Уïроöесіçãорÿннÿãаçуутворþþтüсÿвуãлекислиéãаçівода.Òа

öе лише çа умови достатнüої кілüкості киснþ. ßкщо у ïриміщенні
немаєïриïливусвіæоãоïовітрÿ,вмісткиснþтамшвидкоçниæуєтüсÿ
іïо÷инаþтüутворþватисÿïродуктинеïовноãоçãорÿннÿ.Цеотруéні
ãаçи,çокремаоксидвуãлеöþ,ÿкиéщенаçиваþтü÷аднимãаçом.Âін
çаміщуєкисенüукровіінеãативновïливаєнасамоïо÷уттÿлþдини:
утруднþєдиõаннÿ,сïри÷инÿєãоловниéбілü,кволістü,çаïаморо÷ен-
нÿінавітüсмертü.

Âитÿæнаïарасолüканадïлитоþçниæуєвмістуïовітрі÷адноãо
ãаçущонаéменшеудві÷і,авідкритакватиркаабофрамуãаçменшує
çаãаçованістüïриміщеннÿна70%.

Гаçовікотлиіводонаãріва÷іобладнуþтüвитÿæ-
нимитрубами—димоõодами.Çрідкатраïлÿєтüсÿ,
що в димоõід ïотраïлÿє сторонніé ïредмет. У
öüому раçі ÷адниé ãаç виõодитü не наçовні, а в
ïриміщеннÿ.Це—смертелüнонебеçïе÷но!

Òому ïеред çаïалþваннÿм ãаçовоãо котла ÷и
колонкиобов’ÿçковоïеревіртÿãувдимоõоді.Äлÿ
öüоãо ïіднеси çаïалениé сірник до вимкненоãо
ïалüника.Âоãонüмаєвтÿãнутисÿвсередину.
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Гаçоïровоäè ³ ãаçов³ ïрèëаäè

Âідмаãістралеéдоãаçовиõïриладівубудинкаõãаçïодаþтüтрубами,ÿкі
фарбуþтüуæовтиéколір.Щобïідвищитирівенüбеçïеки,наöüомушлÿõу
встановлþþтüщонаéменше÷отирикрани:

• пер ший — ãаçовиéкрантам,деãаççабираþтüçмаãістралі
(мал.22,а);

• дру гий —навõодівбудівлþ(мал.22,б);
• третій —ïередкоæнимãаçовимïриладом(мал.22,в,ã);
• чет вер тий — наãаçовомуïриладі(мал.22,д).Âіннелишевідкриває
ïода÷уãаçу,аéреãулþєéоãотисктаінтенсивністüãоріннÿ.

Гаçові крани маþтü два ïолоæеннÿ — «відкрито» і «çакрито» (ледü
відкрито—теæвідкрито).ßкщокранвстановленоуçдовæãаçовоїтруби—
вінвідкритиé(мал.22,в),уïоïерек—çакритиé(мал.22,ã).

Усу÷асниõãаçовиõïриладаõвстановлþþтüщеодинкран,ÿкиéïраöþє
в автомати÷ному реæимі. ßкщо ïрилад ïереãріваєтüсÿ або тиск ãаçу çни-
æуєтüсÿ,вінавтомати÷ноïерекриваєïода÷уãаçуівимикаєïрилад.

Мал.22.Гаçовіïрилади,ÿківикористовуþтüуïобуті

г

в

а б

д
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Êо рè ñ òó ван нÿ ïо бó òо вè мè ãа çо вè мè ïрè ëа äа мè

ßкщо батüки довірÿþтü тобі користуватисÿ ãаçовими ïриладами, треба
çавæди бути обереæним і дотримуватисÿ ïравилüної ïослідовності їõ вми-
каннÿівимиканнÿ.

Çадоïомоãоþблок-сõемиуïрисутностібатüківïеревір,÷ивмієш
ïравилüновмикатиівимикатиãаçовуïлиту.

Âідкриваþтüвентилü
набалоніабоãаçовиé
кранïередãаçовоþ
ïлитоþ.
Çаïалþþтüсірник і
ïідносÿтüéоãодокон-
форки.

Щобвимкнутиãаçовуïлиту,сïо-
÷атку ïерекриé кран на ïлиті, а
ïотімнатрубі÷инабалоні.

Щоб ïослабити воãонü,
натисни і ïлавно ïовер-
ни кран çа ãодинниковоþ
стрілкоþ, а щоб ïосилити
—ïротинеї.

Ïолум’ÿçанадто
силüне÷ислабке?

Äруãоþ рукоþ відкриваþтü
краннаãаçовіéïлиті.
Ïолум’ÿ рівне і блакитноãо
колüору?

ßкщоколірвоãнþ
æовтиéабо÷ервониé
÷иïолум’ÿ«відри-
ваєтüсÿ»відконфор-
ки,требавимкнути
ïрилад і çвернутисÿ
вãаçовуслуæбу,щоб
відреãулþвалиïлиту.

так

ні

ні

так
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Правèëа корèñòóваннÿ ï³÷нèм оïаëеннÿм 

У сілüсüкіé місöевості будинки нерідко оïалþþтü ïе÷ами, ãрубами ÷и
камінами.ßкщовоселівикористовуþтüвідкритиéвоãонü,ваæливодотри-
муватисÿнаведениõниæ÷еïравил.

1. Уïриміщенні,детоïитüсÿïі÷ абокамін,моæнаçберіãатиçаïас
ïаливанебілüшÿкдобовоїïотреби.

2. Äрова ÷и вуãіллÿ треба складати так, щоб іскри ç тоïковоãо
отворунемоãлиïотраïитинаниõ.

3. Íемоæнасушитиіскладатинаïе÷аõодÿã,дрова,іншіãорþ÷і
ïредметитаматеріали.

4. Ñуворо çаборонÿєтüсÿроçïалþватиïі÷ леãкоçаéмистимиріди-
нами,наïрикладбенçиномабоãасом,тоïитиïе÷іçвідкритими
дверöÿтами.

5. Òоïитиïі÷ моæналишетимвидомïалива,длÿÿкоãовонаïри-
стосована.

6. Çаïе÷ами,ÿкітоïлÿтü,требаïостіéнонаãлÿдати,аленемоæна
дору÷атиöüоãодітÿмдо14років.

7. ßкщовбудинкуо÷ікуþтüбаãатоãостеé(наïриклад,насвÿто)
ïі÷ требаïротоïитидотоãо,ÿквониçберутüсÿ.

8. Çаслінку ïе÷і моæна çакривати лише ïіслÿ ïовноãо çãорÿннÿ
ïаливаіоõолодæеннÿïоïелу.

9. Ïоïіл і шлак треба çаливати водоþ і виносити у сïеöіалüно
відведенімісöÿ.Íедоçволÿєтüсÿвисиïатиїõïоблиçуæитла.

Мал.23.Ïорушеннÿÿкиõïравилçобраæенонамалþнку?
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1.Îбãоворітüодну-двіситуаöії,колинеïравилüневикористаннÿ
ãаçовиõïриладівïриçводилодонещасниõвиïадків.

2. Ïоміркуéте, ÷ому в наведениõ ниæ÷е ситуаöіÿõ моæливе
отруєннÿ÷аднимãаçом.
• Çавідсутностітÿãивдимоõодіïе÷і,ãаçовоãокотла÷иводо-

наãріва÷а.
• Ïоблиçуавтомаãістралівãодини«ïік».
• ßкщовçа÷иненомуãараæіувімкнутидвиãунавтомобілÿ.
• ßкщотоïитиïі÷,ÿкамаєтріщини.
• Ïід÷асïеребуваннÿвнакуреномуïриміщенні.
• ßкщоçакритиçаслінкудоïовноãоçãорÿннÿïаливавïе÷і

абокаміні.
• Уçадимленомуïриміщенніïід÷асïоæеæі.

Çа доïомоãоþ батüків ïеревір  ïоæеæну беçïеку своãо ïомеш-
каннÿ.

Äо настуïноãо уроку радимо ïодивитисÿ õудоæніé філüм
«Ïоліöеéсüкиéіçдитсадка»реæисераІванаÐаéтмена(кіноком-
ïаніÿЮніверсалÑітіÑтудіоç,1990,ÑША).

Äеÿкіре÷овини,ÿківикористовуþтüïід÷асремонту(фарби,роç÷ин-
ники),атакоæдеÿкіçасобиïобутовоїõіміїєтокси÷нимиіïоæеæо-
небеçïе÷ними.

Ïаливниé ãаç буває двоõ видів: тоé,що ïодаєтüсÿ
вбудинкиçãаçовиõмаãістралеé, іçрідæениéãаçу
балонаõ.
Ïаливні ãаçи моæутü сïри÷инити три небеçïеки:
отруєннÿ,вибуõ,ïоæеæу.
Îтруїтисÿмоæнасамимïаливнимãаçомабоïродук-
тамиéоãонеïовноãоçãорÿннÿ.
Ðемонтãаçоïроводівіãаçовиõïриладівмаþтüвико-
нуватилишеïрофесіонали.Ñлуæбуãаçувикликаþтü
çателефоном«04».
Íеïравилüнекористуваннÿïі÷нимоïаленнÿммоæе
ïриçвестидоотруєннÿ÷аднимãаçомабоïоæеæі.
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§ 8. ПОÆÅÆНА ÁÅЗПÅÊА Ó ГÐОМАÄСЬÊÈХ 
ПÐÈМІЩÅННßХ

1.Íаçвітüïрикладиãромадсüкиõïриміщенüувашомунаселено-
муïункті(школа,лікарнÿ,маãаçин...).
2. Чим відріçнÿþтüсÿ ãромадсüкі ïриміщеннÿ від æитловиõ
будинківщодоïоæеæноїбеçïеки?

Правèëа ïожежної беçïекè ó шкоë³

Òивæеçнаєш,щоіснуþтüÏравиладороæнüоãоруõу.А÷ивідомотобі,
щоіснуþтüÏравилаïоæеæноїбеçïеки,çокремадлÿшкіл?Âониçобов’ÿçу-
þтüусіõоçнаéомитисÿçсистемоþоïовіщеннÿïроïоæеæу,ïланомевакуаöії
éвідïраöþватидіїнавиïадокïоæеæі.Äлÿöüоãоïроводÿтüïоæеæнітрену-
ваннÿ,ç÷ислау÷ніворãаніçовуþтüдруæиниþниõïоæеæників.

Хтосüмоæеïодумати,щоéоãоöенестосуєтüсÿ.ßкаімовірністüтоãо,що
самевéоãошколістанетüсÿïоæеæа?Òанасïравдіöедуæесерéоçнаïробле-
ма,томущонаслідкитакиõïодіéбуваþтüæаõливими.

У білüшості країн світу ïоæеæніé ïрофілактиöі надаþтü ïершо÷ерãо-
воãоçна÷еннÿ.Усідіти,ïо÷инаþ÷иçдитÿ÷оãосадка,реãулÿрноïроводÿтü
ïоæеæнітренуваннÿ,нав÷аþтüсÿнелишеçаïобіãатиïоæеæі,аéãрамотно
діÿтивраçіїївиникненнÿ.

Îбмінÿéтесÿвраæеннÿмиïрофілüм«Ïоліöеéсüкиéіçдитсадка»
ç АрнолüдомШварöенеããером у ãоловніé ролі. Äаéте відïовіді
наçаïитаннÿ:
• ßкіçасобиïротиïоæеæноãоçаõистусïраöþвалиушколіïід
÷асïоæеæі?

• ßкіïрофілакти÷ніçаõодидоïомоãлиçдіéснитиорãаніçовану
евакуаöіþу÷нів?

• ßкітруднощівиниклиïід÷асевакуаöії?
• Чи доöілüнимбуло,навашудумку,реãулÿрнеïроведеннÿ
ïоæеæниõтренуванüушколі?

У цьоìу параграôі ти:

• обãовориш необõідністü дотриманнÿ ïравил ïоæеæної беç-
ïекиуãромадсüкиõïриміщеннÿõ;

• діçнаєшсÿ, ÿк діє система виÿвленнÿ ïоæеæі та ïоæеæної
сиãналіçаöіїутвоїéшколі;

• оçнаéомишсÿçïравиламикористуваннÿвоãнеãасниками;
• ïотренуєшсÿ çдіéснþвати орãаніçовану евакуаöіþ ç ïримі-

щеннÿшколи.
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Оïов³щен нÿ ïро ïо же жó

Ïроïоæеæувшколіоïовіщаþтü÷ереççвуковуïоæеæнусиãналіçаöіþ,
внутрішнþрадіо-éтелефоннумереæі,дçвіноктаіншіçвуковісиãнали.

Äлÿсвоє÷асноãовиÿвленнÿïоæеæінастелÿõвста-
новлþþтüавтомати÷ніïоæеæніоïовіщува÷і,ÿкіреаãу-
þтüнаïоÿвудиму÷иïідвищеннÿтемïератури.Ñиãнал
тривоãиïодаєтüсÿнаïулüт÷ерãовоãо.

Укоридораõвстановлþþтüру÷ніïоæеæніоïовіщу-
ва÷і:металевіскринüки÷ервоноãоколüоруçïроçорим
склÿнимвіконöем,çаÿкимєкноïка.Òоé,õтоïоба÷итü
ïоæеæу,роçбиваєсклоітисненакноïку—оïовіщає
ïроïоæеæу.

Пер вèнн³ çа ñо бè ïо же жо ãаñ³ннÿ

Äлÿ ãасіннÿ ïоæеæі на ïо÷атковіé стадії
çалеæно від виду ïоæеæі використовуþтü
воãнеãасники,воду,ïісок,çемлþ,ïокривалаç
неãорþ÷оãотеïлоіçолÿöіéноãоïолотнатощо.

Школиçабеçïе÷уþтüïервиннимиçасобами
ïоæеæоãасіннÿ: ïоæеæними кранами, ïоæеæ-
нимищитамиівоãнеãасниками.

По жежне водопостачання. Школи облад-
нуþтüïоæеæнимикранами(скоро÷ено—ÏК).
Íадверöÿтаõшафиïоæеæноãокранаєіндекс
ÏК,éоãоïорÿдковиéномеріномертелефону
ïоæеæної÷астини(мал.24).

Ушафі—ïоæеæнікрани,обладнанірука-
вамиістволами,атакоæваæілüдлÿïолеãшен-
нÿ відкриваннÿ крана. Òут моæутü встанов-
лþватиéвоãнеãасники.

Мал.24

Трè ñòаä³ї ïожеж³

По чат ко ва — триває
15—30õв.ßкщоïоæе-
æуçаãаситинаöіé
стадії,вонаçаïодієнаé-
меншіçбитки.

Ос нов на —ïоæеæа
швидкоïоширþєтüсÿ,
çаãаситиїїдуæеваæко.

Стадія за кінчен ня—
воãонüçãасаєвміру
доãорÿннÿматеріалів.



59

Пожежні по сти. Школитакоæçабеçïе÷уþтüïоæеæнимищитамиістен-
дами(мал.25).Òутвивішуþтüісïискидобровілüниõïоæеæниõдруæинта
їõ керівників, інструкöіþ ç ïравил ïоæеæної беçïеки, телефони ïоæеæної
оõорони,ïріçвищаітелефонивідïовідалüниõçаïоæеæнубеçïеку.

Во гне гас ни ки (мал.26).Їõроçміщуþтüбілÿвиõодунавидномуілеãкодо-
стуïномумісöі(наïриклад,ушафöідлÿïоæеæноãокрана).Цімісöÿïоçна-
÷аþтüçнакамиіçаçна÷аþтüуïланаõевакуаöії.

Ðоçãлÿнüтевоãнеãасники,ÿкієувашіéшколі.Ïро÷итаéте,длÿ
ãасіннÿÿкиõïоæеæвониïриçна÷енітаÿкнимикористуватисÿ.
Ïід наãлÿдом в÷ителÿ ïотренуéтесÿ використовувати сïисані
воãнеãасники.

Мал.25.Íаïоæеæниõïостаõ
роçміщуþтüвоãнеãасники,відра,сокири,лоïати, ãаки,драбини,

діæкиçводоþ,ÿківçимкуçамінþþтüÿщикамиçïіском

Мал.26.Âоãнеãасники:
вуãлекислотниé(а),ïорошковиé(б),водоïінниé(в)

а вб
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Пожежа в ãромаäñüкомó ïрèм³щенн³

Щоробити,ÿкщотиïотраïивуçонуïоæеæінавокçалі,вãотелі÷иаеро-
ïорту?Çвісно,тобібуденабаãатолеãшевибратисüідоïомоãтиіншим,ÿкщо
встиãнешçаçдалеãідüроçдивитисÿ,çвернутиуваãунаïланевакуаöії,çнаки
ïоæеæної беçïеки (мал. 27), роçміщеннÿ евакуаöіéниõ виõодів, ïоæеæниõ
драбинабоõо÷абçаïам’ÿтаєшмаршрут,ÿкимруõавсÿ.

Ïротеувеликиõãромадсüкиõïриміщеннÿõçаçви÷аéбаãатодвереé,сõо-
дівіïереõодів,ÿківедутüненавулиöþ,авіншіïриміщеннÿ.Äотоãоæтам
буваєбаãатолþдеé,ÿкімоæутüçбитисüунатовï.Цеускладнþєевакуаöіþ.
Òомувтакиõсïорудаõвстановлþþтüсïеöіалüніçнаки,ïоçна÷киіламïи,ÿкі
доïомаãаþтüлþдÿмÿкнаéшвидшевиéтиçïриміщеннÿ.Çнакиïоæеæноїбеç-
ïекивкаçуþтüнаïрÿмокруõутаевакуаöіéнівиõоди(мал.27,28).

Мал.27.Çнакиïоæеæноїбеçïеки

Çаборонено
ïалити

Çаборонÿєтüсÿïалити
ікористуватисÿвідкритимвоãнем

Âибуõонебеçïе÷но:
вибуõонебеçïе÷несередовище

Íеçаãромадæувати!
Íі÷оãонескладати!

Ïоæеæонебеçïе÷но:
леãкоçаéмистіре÷овини

Ïоæеæонебеçïе÷но:
окислþва÷

Çаборонено
ãаситиводоþ!

Місöе
длÿïаліннÿ

Äвері
евакуаöіéноãо

виõоду

Ïоæеæниé
ãідрант

Âоãнеãасник Ðоçбиéскло,
щобвід÷инити

Ïоæеæниéкран Çвуковиéоïовісник
ïоæеæноїтривоãи

Íаïрÿмокдо
евакуаöіéноãо

виõодуïосõодаõ

Íаïрÿмокдо
евакуаöіéноãовиõоду

Íаïрÿмокдомісöÿроçташуваннÿ
ïоæеæно-теõні÷ноãообладнаннÿ
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Ламïи çеленоãо колüору ïраöþþтü від аваріéної системи æивленнÿ і
освітлþþтüдороãу,ÿкщовимкнулосüосновнеосвітленнÿ.Íавиïадокÿкщо
вонинесïраöþþтü,уçдовæстінінаïідлоçінаклеєнолþмінесöентністрі÷-
ки çі стрілками,що вкаçуþтüнаïрÿмокруõу та виõоди.Ïіслÿ вимкненнÿ
освітленнÿвонисвітÿтüсÿщеïриблиçно30õвилин.

Çнаéдинамалþнку28çнакиïоæеæноїбеçïеки,ламïиаваріéноãо
освітленнÿілþмінесöентністрілки,щовкаçуþтüнаïрÿмокруõу
ïід÷асевакуаöії.

Мал.28
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Пракòè÷на робоòа № 2
Åвакóац³ÿ ç ïрèм³щеннÿ шкоëè

Ïершеé ãоловне çавданнÿ у виïадкуïоæеæі—вивести всіõлþдеé іç
небеçïе÷ноїçони.Äіÿтитребашвидко,виконуþ÷инакаçитиõ,õтоïроводитü
евакуаöіþ.Íаéменшаçатримкамоæекоштуватикомусüæиттÿ.

Евакуаöіþу÷нівураçівиникненнÿïоæеæіçдіéснþþтüçатакиморієнтов-
нимïланом(таблиöÿ2).

Таб ли ця 2

Ïотренуéтесÿ виõодити ç ïриміщеннÿ школи çãідно ç ïланом
евакуаöії(таблиöÿ2).ßкщоємоæливістü,çаïросітüдошколи
ïоæеæниківіïроведітüтренуваннÿïідїõнімкерівниöтвом.

№
ç/ï Íаçвадії Ïорÿдокіïослідовністüдіé

1.
Ïовідомленнÿ
ïроïоæеæу.

Ураçівиÿвленнÿïоæеæіабо їїоçнактребанеãаéно:
• ïовідомитителефономïоæеæну÷астину;
• увімкнутисистемуоïовіщеннÿïроïоæеæу;
• ïовідомитидиректорашколи.

3.

Çвіркасïисо÷-
ноãоскладуç
факти÷ноþ
наÿвністþ

евакуéованиõ.

Усіõ евакуéованиõ ç будівлі у÷нів ïеревірÿþтü ïоіменно
çакласнимæурналомабоçасïисками.

4.

Ïункти
роçміщеннÿ
евакуéованиõ

у÷нів.

Уденü у÷нів класами роçміщуþтü у будівлі çа адресоþ
(адреса).
У ні÷ниé ÷ас їõ евакуþþтü до будівлі çа адресоþ (адре-
са).

5.

Гасіннÿïоæеæі
ïраöівниками
çакладудо
ïрибуттÿ

ïоæеæників.

Гасіннÿïоæеæіорãаніçовуþтüнеãаéно çмоменту її виÿв-
леннÿ і ïроводÿтü ïраöівники çакладу, не çаéнÿті еваку-
аöієþу÷нів.Äлÿãасіннÿвикористовуþтüусінаÿвніçасо-
биïоæеæоãасіннÿ.

2.
Евакуаöіÿ
у÷нів.

У раçі виÿвленнÿ ïоæеæі або çа сиãналом оïовіщеннÿ
(çаçна÷аєтüсÿ вид сиãналу) у÷нів ÿкнаéшвидше виводÿтü
наçовніçãідноçïланомевакуаöії.
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Ïравилаïоæеæноїбеçïекиïередба÷аþтüвстановленнÿушколаõавто-
мати÷ниõсистемвиÿвленнÿïоæеæітаïоæеæноїсиãналіçаöії.
Школиçабеçïе÷уþтüïервиннимиçасобамиïоæеæоãасіннÿ:ïоæеæними
кранами,ïоæеæнимищитамиівоãнеãасниками.

Íаéïершеіãоловнеçавданнÿувиïадкуïоæеæівшколі
та іншиõ ãромадсüкиõ ïриміщеннÿõ — çабеçïе÷еннÿ
орãаніçованоїевакуаöіїлþдеé.
Äлÿ öüоãо на вокçалаõ, у кінотеатраõ, суïермаркетаõ
встановлþþтü сïеöіалüні çнаки, ïоçна÷ки і ламïи, ÿкі
доïомаãаþтü лþдÿм ÿкнаéшвидше çнаéти евакуаöіéні
виõодиівиéтиçïриміщеннÿ.
У школаõ ïроводÿтü теорети÷ні та ïракти÷ні çанÿттÿ,
ïоæеæні тренуваннÿ, ç ÷исла у÷нів орãаніçовуþтü дру-
æиниþниõïоæеæників.

Заïам’ÿòай!

• Äітеé молодшоãо віку, õвориõ і ïоранениõ евакуéовуþтü
ïершими.

• Евакуаöіþ роçïо÷инаþтü ç наéблиæ÷иõ до місöÿ ïоæеæі
ïриміщенüіçïоверõіввищевідïоæеæі.

• У÷ителітаіншіïраöівникишколинеçалишаþтüу÷нівбеç
наãлÿдувідмоментувиÿвленнÿïоæеæідоїїліквідаöії.

• Уçимкудітиодÿãаþтüсÿабоберутüтеïлиéодÿãіçсобоþ.
• У небеçïе÷ніé çоні ретелüно ïеревірÿþтü усі ïриміщеннÿ
в ïошукаõ дітеé, ÿкі моãли сõоватисÿ ïід ïартами ÷и в
шафаõ.

• Íавõодаõдобудівлівиставлÿþтüïости,щобïерешкодити
ïоверненнþлþдеéунебеçïе÷нуçону.

Îб’єднаéтесüуãруïиіобстеæтекілüкаãромадсüкиõïриміщенüу
вашомунаселеномуïункті(суïермаркет,кінотеатр,çаліçни÷ниé
вокçалтощо).Îçнаéомтесÿçïланомевакуаöії,çвернітüуваãуна
çаïаснівиõоди,çнаки,ïоçна÷киіламïи,ÿкідоïомаãаþтüïід÷ас
евакуаöіїçïриміщеннÿ.



ÐÎÇÄІЛ2

ФІÇÈЧÍÈЙÐÎÇÂÈÒÎК
ÏІÄЛІÒКА
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§ 9. ІНÄÈВІÄÓАËЬНÈÉ ÐОЗВÈТОÊ ПІÄËІТÊА

П³äë³òковèй в³к 

Äітеéвікомвід11до18роківнаçиваþтüïідлітками.Îднакще100—200
роківтомуïонÿттÿïідлітковоãовікунеіснувало.Ïриблиçноç11—13років
дітеé вæе çалу÷али до ïраöі. Âони çароблÿли на æиттÿ, ïраöþþ÷и на
фабрикаõ,фермаõ÷ивдома,çалеæновідтоãо,щовимаãаливідниõусім’ї.
Ïереõідвіддитинствадодорослоãоæиттÿвідбувавсÿвмоментодруæеннÿ.

Îкремоþ соöіалüноþ ãруïоþ ïідлітків уïерше було виçнано ïід ÷ас
ÂеликоїдеïресіїуÑША.Â30-тірокиХХстоліттÿекономікаÑШАоïини-
ласÿвæаõливомустані,кілüкістüробо÷иõмісöüсуттєвоскоротиласÿ,ана
тиõ,щоçалишалисÿ,ïраöþвалидорослі.

Âід÷уваþ÷и себе тÿãарем длÿ родин, молоді лþди вирушали ç дому в
ïошукаõ роботи.Âони ïодороæували товарнимиïотÿãами, сïали на вули-
öÿõ, õар÷увалисÿ, çбираþ÷и милостинþ. Коли стало о÷евидно, що ватаãи
þниõутіка÷івстановлÿтüреалüнуçаãроçу,доросліçамислилисÿнадїõніми
ïроблемами.

Адміністраöіÿ ïреçидента Ðуçвелüта вирішила ïовернути роç÷аровану
молодüдошколи,надавшиїéмоæливістüçдобутисереднþосвіту.Çавдÿки
відкриттþ ãромадсüкиõ середніõшкіл у 1939 роöі 75% беçробітної молоді
віком14—17роківïродовæилинав÷аннÿ(у1900роöітакумоæливістüмали
лише6%).

Уæенедіти,алещеéнедорослі,ïідліткиïо÷алитворитивласниéстилü
æиттÿісубкулüтуру—насамïеред÷удернаöüкумову,молодіæнумоду,муçи-
ку,танöі.Ñïо÷аткуїõнаçивалиteeners, авідтак—teenagers (віданãл.teen
—надöÿтüтаage—вік). 

1.Що,навашудумку,відріçнÿєсу÷асниõïідлітківвіддітеé і
дорослиõ?
2.ßкіоçнакиïідлітковоãовікувиïомі÷аєтеусебеісвоїõодно-
літків?
3.Íаçвітüïрикладимолодіæноїсубкулüтури—ÿкістилімуçи-
ки,одÿãу,танöівïолþблÿþтüсу÷асніïідлітки?
4.ßкимвидамсïортувонивіддаþтüïереваãу?

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,колиïідлітківвиçналиокремоþсоöіалüноþãру-
ïоþ;

• ïоміркуєш, ÿк ставитисÿ до çмін, що відбуваþтüсÿ у ïід-
літковомувіöі;

• ïроаналіçуєшріçніасïектидоçріваннÿ;
• дослідишсвіéбіолоãі÷ниéкалендар роçвитку.
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Чаñ çм³н

Ïриéнÿтовваæати,щоïідлітковиéвік—складниéінавітüнебеçïе÷ниé.
Îднак дослідæеннÿ доводÿтü, що öе нерідко ïеребілüшеннÿ. Ñïравді, öе
ïеріодбаãатüоõçмін—фіçіолоãі÷ниõ,ÿківідбуваþтüсÿутвоємутілі,ïсиõо-
лоãі÷ниõ—утвоїõдумкаõ,ïо÷уттÿõіïотребаõ,атакоæутвоїõстосункаõ
çіншимилþдüми—батüками,друçÿмиіïротилеæноþстаттþ.Òаöіçміниє
ïоçитивними,баæанимиéо÷ікуваними.

Ïідлітковиéвік—öетакоæïорадуõовноãоçростаннÿ,формуваннÿосо-
бистісної системи öінностеé, набуттÿæиттєвиõ нави÷ок і ïлануваннÿ маé-
бутнüоãо. Îтæе, öеé ïеріод сïравді відïовідалüниé. Âід тоãо, ÿк лþдина
вïораєтüсÿçéоãоïроблемами,великоþміроþçалеæитü їїïодалüшадолÿ,
æиттÿіçдоров’ÿїїмаéбутніõдітеé.

Ïро÷итаéте æартівливу оïовідку ïро ãусениöü і метелика
(мал.29).Ïоміркуéте:

• Чимоæеãусениöÿуникнутиïеретвореннÿнаметелика?

• Чимоæутüдітиуникнутиïроöесудорослішаннÿ?

• Чиçавæдивониçрадістþсïриéмаþтüçміни,щовідбува-
þтüсÿуïідлітковомувіöі?

• Щомоæеїõлÿкати?

Мал.29

Ñидÿтüнакаïустідві
ãусениöі.Ðаïтом÷уþтü
ÿкиéсüшурõіт.Ïіднімаþтü
ãолови іба÷атü,ÿкнадними
ïролітає÷арівниéметелик.
Îднаãусениöÿдивитüсÿна
іншу,õитаєãоловоþ ікаæе:
«Íіõтоéніколиневтÿãне
меневтакуавантþру».
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Äоçр³ваннÿ

Ïідлітковиéвік—öеïеріодбіолоãі÷ноãо,ïсиõолоãі÷ноãо,соöіалüноãоі
дуõовноãодоçріваннÿлþдини.

Біологічне дозрівання—сукуïністü çмін,щовідбуваþтüсÿв орãаніçмі
дитини,ÿкиéïеретворþєтüсÿнадорослиé.Цеéïеріодçавершуєтüсÿçïри-
ïиненнÿмростутароçвиткувсіõсистеморãаніçму,втому÷исліéреïродук-
тивної(статеведоçріваннÿ).Унашиõширотаõсередніéтермінбіолоãі÷ноãо
доçріваннÿ—20років.

Îстаннім÷асомсïостеріãаєтüсÿïрискореннÿфіçи÷ноãороçвиткуïідліт-
ків,атакоæçаãалüнеçбілüшеннÿсереднüоãоçросту,маситафіçи÷ноїсили
настуïниõïоколінü.Цеÿвищенаçиваþтüакселерацією.

Психологічне дозріванняçавершуєтüсÿçдосÿãненнÿмемоöіéноїтаінте-
лектуалüноїçрілості.

Маленüкадитинависловлþєемоöіїусімсвоїмтілом,бурõливореаãуþ÷и
нате,щоїõвикликає.Емоöіéноçрілалþдинавмієконтролþвативиÿвиемо-
öіé,ïравилüновисловлþватисвоїïо÷уттÿ,долатитривоãу,щоденністресиі
æиттєвіïотрÿсіннÿ.

Інтелектуалüна çрілістüнастає тоді, колилþдинаïо÷инаєлоãі÷номис-
лити,÷іткоусвідомлþватиïри÷иниінаслідки,робитиïравилüнівисновки,
ïриéматививаæенірішеннÿ,дискутуватиçадоïомоãоþарãументів.

Соціальної зрілостілþдинадосÿãає,колиçдатнасамостіéноутримувати
себе,створитиіçабеçïе÷итисім’þ.Ñоöіалüнаçрілістü—öетакоæçдатністü
нелишедіÿтиувласниõінтересаõ,аéналаãодæуватиіïідтримуватисто-
сунки,конструктивнороçв’ÿçуватиконфлікти.

Духовна зрілість õарактериçуєтüсÿ уміннÿм відріçнÿти добро від çла,
створеннÿмвласноїсистемиöінностеé,усвідомленнÿмваæливиõïринöиïів
ісенсуæиттÿ.

×и знаєш ти, ùо...

Ñереднüові÷ніриöарсüкілати,ÿкіноси-
ли дорослі ÷оловіки, нині ïідõодÿтü 10—
12-рі÷нимõлоï÷икам.

100роківтомустатеведоçріваннÿïо÷и-
налосüусереднüомув15років,анині—в
13років.

УïродовæХХ ст. середніé çріст лþдеé
коæниõдесÿтüроківçбілüшувавсÿна1см.

Äокаçом акселераöії є öікавиé факт:
ÿкщонаïо÷аткуХІХст.відстанüміæрÿда-
мивтеатрібула45см,тонині—неменш
ÿк60см.
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Оçнакè ñòаòевоãо äоçр³ваннÿ

Ñтатеведоçріваннÿєскладовоþбіолоãі÷ноãодоçріваннÿ.Âоноïо÷инаєтü-
сÿіçвиробленнÿмворãаніçмістатевиõãормонів.

У статевому доçріванні дів÷инки вирішалüну ролü відіãраþтü ãормони
естрогеніпрогестерон;õлоïöÿ—тестостерон.

Ïершоþфіçи÷ноþ оçнакоþ статевоãо доçріваннÿ єшвидкиé ріст, ÿкиé
наçиваþтü«стрибкомросту».Äитина,ÿкадоöüоãо щорі÷новиросталана
кілüкасантиметрів,теïерçаріквитÿãуєтüсÿнакілüканадöÿтü.

Ïершими ïо÷инаþтü видовæуватисÿ кістки: сïо-
÷аткувдолонÿõістоïаõ,аçãодомукінöівкаõ.Цим
ïоÿснþєтüсÿдеÿканеçãрабністü,çÿкоþïідліткитри-
маþтüïредмети,атакоæїõнÿ«æуравлина»õодаéте,
що вонинерідкоïере÷іïлÿþтüсÿ çа свої ноãи.Îдин
õлоïеöü ÿкосü ïоскарæивсÿ, що öе на÷е ïідбирати
монетибеéсболüноþрукави÷коþіõодитивластаõ.

Áатüкамтакоæнеïоçаçдриш—доводитüсÿïостіé-
нокуïуватиновевçуттÿ.Аïотімïо÷инаþтü«вкоро-
÷уватисÿ»дæинситарукависоро÷окісветрів.

Çмінþєтüсÿ é форма обли÷÷ÿ — воно втра÷ає
дитÿ÷у ïуõкістü, çбілüшуєтüсÿ ÷оло, çаãострþþтüсÿ
вилиöітаïідборіддÿ.

Ç’ÿвлÿþтüсÿвторинні статевіоçнаки.Çаãаломстатураõлоïöівроçвива-
єтüсÿçа÷олові÷им,адів÷ат—çаæіно÷имтиïом(мал.30).

• Уõлоïöівширшаþтüïле÷і,ãрубшаєãолос—настаємутаöіÿ,коли
каæутü,щоãолос«ламаєтüсÿ»,нашиїç’ÿвлÿєтüсÿкадик,ïо÷инає
ростиволоссÿнаобли÷÷ітаïовсüомутілу.

• У дів÷ат тоншає таліÿ, окреслþєтüсÿ лініÿ стеãон, статура стає
ãну÷кішоþіæіно÷нішоþ.

Мал.30
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Сòрокè ³ òемïè ñòаòевоãо äоçр³ваннÿ

Âік, коли ïо÷инаєтüсÿ статеве доçріваннÿ, в однолітків ріçниé.Ïриди-
висüдосвоїõоднокласників,ітиïоба÷иш,щодеõтонабаãатодорослішиéна
виãлÿд,аõтосü—щедитина.Ценормалüно.

1.Âишикуéтесüушеренãуçаçростоміроçраõуéтесÿïоïорÿдку.
Çаïам’ÿтаéтесвіéномер.
2.Âишикуéтесÿ çа віком (датами народæеннÿ).Ðоçраõуéтесü і
ïорівнÿéтеöеéномер іçïоïереднім.Ïоміркуéте:
• Чиçавæдивіку÷ніввідïовідає їõнüому çросту (наïриклад,
÷иєнаéстаршиéіçваснаéвищим)?

• Коãо білüше серед високиõ у÷нів вашоãо віку—õлоï÷иків
÷идів÷аток?

Усереднüомустатеведоçріваннÿïо÷инаєтüсÿудів÷атнаодин-двароки
раніше,ніæуõлоïöів.Òомудів÷атаутвоємукласі,наïевно,вищіéстарші
навиãлÿд.Алеöетим÷асово.Череçдва-трирокиõлоïöінаçдоæенутüіïере-
æенутüїõ.

Інäèв³äóаëüнèй роçвèòок: ïереваãè ³ ïробëемè  

Ñтрокиітемïистатевоãодоçріваннÿмоæутüнадатидеÿкиõïереваãабо
сïри÷инитиïроблемиуõлоïöівідів÷ат.

Хлопці,ÿкідоçріваþтüранішеçасвоїõоднолітків,отримуþтüнесïодіва-
ніïереваãиуçростітафіçи÷ніéсилі.Цеïевниé÷аснаéбілüшеöінуєтüсÿу
ïідлітковомусередовищіéдоïомаãаєїмстатилідерами.Òаçãодомïо÷инаþтü
öінуватиіншіособистіÿкості,наïриклад,уміннÿсïілкуватисÿ.Òомуті,õто
усвоємуæиттікерувавсÿãаслом:«ßксилає,тороçумунетреба»,неçабаром
моæутüвтратитиïоïулÿрністüіавторитет.

Хлоïöі, ÿкі доçріваþтü ïіçніше,моæутü ïевниé ÷ас ïо÷уватисü аутсаé-
дерами,алеöенав÷аєїõæитивумоваõконкуренöіїісïонукаєдороçвитку
õарактерутаособистісниõÿкостеé,ÿкінераçдоïомоæутüуæитті.

Удівчатдещоіншаситуаöіÿ.Òіçниõ,õтороçвиваєтüсÿраніше,виïе-
редæаþтüуроçвиткунелишеõлоïöів,аéбілüшістüсвоїõïодруã.Цеіноді
ïородæуєвід÷уттÿсамотності.

ßкщоöетвоÿситуаöіÿ,неïереæиваé,адæеöетим÷асово.Äослідæено,
щодів÷атка,ÿкіïо÷инаþтüроçвиватисÿïіçніше,çãодомвиростаþтüвищи-
миçатиõ,укоãостатеведоçріваннÿïо÷алосÿраніше.Òомуті,õтосüоãодні
дивуєтüсÿçтвоãоçросту,÷ереçкілüкароківмоæутüстативищимиçатебе.

Ñкористаéсÿçïереваãсвоãостановища,адæесаметеïертиçдатнадосÿã-
тинеабиÿкиõусïіõівусïортітанав÷анні.

Íасïравді коæен має свіé біолоãі÷ниé «календар роçвитку». Âін
çаïроãрамованиéãенети÷но,іöим«календарем»тибілüшесõоæиéнасвоїõ
батüків,ніæнаоднокласників÷иіншиõоднолітків.

Ïо÷ерçіïродовæітüфраçу:«ßïоçитивноставлþсüдоçмін,ÿкі
відбуваþтüсÿуïідлітковомувіöі,томущо...»
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1. Ðаçом іç батüками склади свіé «календар  роçвитку». Äлÿ
öüоãо:

• оформиалüбомабоçробиколаæіçсвоїõфотоãрафіéріçноãо
віку;

• додаé до ниõ дитÿ÷і фотоãрафії батüків, братів, сестер,
іншиõблиçüкиõроди÷ів;

• виçна÷,накоãоçниõтинаéбілüшесõоæиé(çовні,çаõарак-
тером,çастрокамиітемïамиростутароçвитку).

2.Âимірÿéсвіéçріст,ваãу,діçнаéсÿïроçрістсвоїõбатüків.

Ïідлітковимнаçиваþтüвіквід11до18років.Щобстатиïовноöінним
÷леном сусïілüства, ïідліткамнеобõідно çдобути ґрунтовну освіту і
набутиæиттєвоãодосвіду.
Усі фіçіолоãі÷ні та ïсиõолоãі÷ні çміни, що відбуваþтüсÿ ç тобоþ у
ïідлітковомувіöі,єöілкомïрироднимиінормалüними.

У нашиõ широтаõ середніé строк біолоãі÷ноãо
доçріваннÿ — 20 років. Ñтатеве доçріваннÿ —
складова біолоãі÷ноãо доçріваннÿ. Âоно відбува-
єтüсÿïідвïливомстатевиõãормонів.
У середнüому статеве доçріваннÿ ïо÷инаєтüсÿ у
дів÷атнаодин-дварокираніше,ніæуõлоïöів.
Ïорівнþþ÷и строки і темïи своãо доçріваннÿ çі
строками і темïами однолітків, не ïереæиваé,
ÿкщо роçвиваєшсÿ швидше або ïовілüніше çа
іншиõ. Íасïравді коæен має свіé біолоãі÷ниé
«календар  роçвитку». Âін çаïроãрамованиé сïад-
ково,івöüомутибілüшесõоæиéнасвоїõбатüків,
ніæнаоднокласників÷иіншиõоднолітків.
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§ 10. ÐІСТ, ВАГА І ФІЗÈЧНА ФОÐМА

Уïідлітковомувіöіçмінивідбуваþтü-
сÿ надто швидко: не встиãаєш çвикнути
до своãоновоãо тіла, ÿк воно вæе çнову
çмінилосÿ. Це бентеæитü баãатüоõ твоїõ
однолітків. Íавітü наéïоïулÿрніші ïід-
літки ãодинами роçдивлÿþтüсÿ себе у
дçеркалі,ïереæиваþтü÷ереçреалüніабо
виãадані ïроблеми і ïраãнутü удоскона-
литисебе.

У÷енівиÿвили,щоõлоïöіïереваæно
баæаþтü ґрунтовниõ çмін: «ß õотів би
стати високим і струнким», а дів÷ата—
конкретниõ: «Мені б õотілосÿ çмінити
кін÷икноса,коліро÷еé,çа÷іску».

1.Ïоãраéтев«Калеéдоскоï»ідіçнаéтесü,ÿкимибõотілистати
вашідруçі.Äлÿöüоãокілüкараçівоб’єднаéтесüуãруïиçатаки-
миоçнаками:
• Âиõотілибматио÷ікарі,блакитні÷иçелені?
• Âиõотілибмативолоссÿïрÿме÷иõвилÿсте?
• Âиõотілибçмінитисвоþçовнішністüïовністþ,÷астково÷и
неçмінþватиїї?

• Âи õотіли б бути високим, середнüоãо çросту ÷и ниæ÷е
середнüоãо?

Âиçна÷  ïриблиçно свіéмаéбутніé çріст.Äлÿöüоãо додаé çріст
татаéмамиісумуïоділинадва.Äодаé12см,ÿкщотиõлоïеöü,
абовідніми12см,ÿкщотидів÷ина.
Алеïам’ÿтаé,щоöÿформуладуæеïриблиçна.Íасïравді твіé
маéбутніé çріст моæе суттєво відріçнÿтисÿ від ïідраõованоãо у
такиé сïосіб.У÷ені вваæаþтü,щолþдинамає сïадково çаïро-
ãрамованиéреçервçросту(ïриблиçно30см).Òвіéçрістçалеæитü
не лише від сïадковості, а é від ÿкості õар÷уваннÿ, фіçи÷ної
активностіéнавітüïсиõолоãі÷ноїналаштованості.

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,щотребаробити,абиïідрости;

• отримаєшïораду,ÿкïоïравитисÿабосõуднутинадекілüка
кілоãрамів;

• нав÷ишсÿ оöінþвати своþ ваãу çа доïомоãоþ індексу маси
тіла;

• оöінишсвоþфіçи÷нуформу.
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Äëÿ òèх, хòо хо÷е ï³äроñòè

Áаãато ïідлітків, особливо õлоïöів, õо÷утü ïідрости.ßкщо é ти öüоãо
ïраãнеш,ïро÷итаéісторіþõлоï÷ика,ÿкиéçавдÿкинаïолеãливостітасилü-
ніéволіçатрирокивирісна23сантиметри.

Цþісторіþмоæнабулобвваæативиïадковістþ,ÿкбинетоéфакт,що
ïіслÿ çавершеннÿ сïортивної кар’єри ÐустамАõметов сам став тренером і
ïо÷авнабиратидосвоєїсекöіївсіõоõо÷иõ,неçалеæновідїõнüоãоçросту.

Äоïроãрамитренуванüневисокиõïідлітківвіндодававвïрави,щодоïо-
моãливиростиéомусамому.Çавдÿкиöüомусередніéçрісту÷нівАõметова—
білüшÿк180см.Îдиніçéоãосинівмаєçріст186,друãиé—190см.

Â основі ïроãрами Аõметова— три елементи: ïсиõолоãі÷на установка,
çбалансоване õар÷уваннÿ і фіçи÷ні вïрави (ïереваæно стрибки é роçтÿãу-
ваннÿ),ÿкіïодраçнþþтüçониростукісток.Çавдÿкиöüомувониïо÷инаþтü
видовæуватисÿ. Íікоãо не дивує, що лþди, ÿкі çаéмаþтüсÿ ваæкоþ атле-
тикоþ,маþтüширокіïле÷і.Аöетакоæріст,тілüкивширину.Â÷енідовели,
щоïомірні тренуваннÿутри÷і (!) çбілüшуþтüконöентраöіþ ãормону сома-
тотроïіну,ÿкиéстимулþєріст.

×и знаєш ти, ùо...
ÐустамАõметовнародивсÿумістіÁерди÷еві.Çдитинстваçаéмавсÿ

леãкоþатлетикоþ імріÿвстати÷емïіономустрибкаõувисоту.Алена
шлÿõудоöієїмріїбулаïереïона.Ðеçулüтатиуöüомувидісïортуçале-
æатüвідçростуатлета,аÐустамовінеïощастило—éоãобатüкомавçріст
усüоãо166,мати—162см,асамвіну14роківвирісдо164сміïерестав
рости.У16роківÐустамïриéшовдотренераіçаïитав,÷имоæнаöüому
ÿкосüçарадити.

Òренер відïовів, що öе моæливо, але треба дуæе çаõотіти і трену-
ватисÿ çа сïеöіалüноþ ïроãрамоþ.Âін çаïроïонував Ðустаму наïисати
çобов’ÿçаннÿ:«Клÿнусÿçаодинріквиростина8см»,і...çарікнаïолеã-
ливиõтренуванüõлоïеöüвирісна8см.

Íастуïноãорокувінçновунаïисавçобов’ÿçаннÿ
і вирісщена 8 см.Íа третіé рік тренер скаçав:
«Âісім—öеçабаãато.Äаваéнаï’ÿтü—ідоситü».
Ðустамвиконавіöþобіöÿнку.Áілüшетоãо:навітü
ïіслÿïриïиненнÿтренуванüвінçаінерöієþвиріс
щена2см.

Òоді вæе тренер наïисав çобов’ÿçаннÿ:
«Клÿнусü, що будеш високо стрибати». Хлоïеöü
стрибав і «дострибавсÿ» до наéвищиõ висот —
ставмаéстромсïортуміæнародноãокласу,баãато-
раçовим ÷емïіоном України, ÑÐÑÐ та Євроïи,
у÷асникомÎлімïіéсüкиõіãор,одниміçнаéкращиõ
атлетівсвіту.
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Îтæе,ÿкщотиõо÷ешïідрости,моæештренуватисÿçаïроãрамоþÐустама
Фаãимови÷аАõметова,докторанаук,ïрофесора,çавідува÷акафедритеорії
таметодикифіçи÷ноãовиõованнÿЖитомирсüкоãодерæавноãоуніверситету
ім.ІванаФранка.

Ïо÷атитребаçвіçитудолікарÿ.ßкщовінневиÿвитüïорушенüçдоров’ÿ,
наïишиçобов’ÿçаннÿ(öеобов’ÿçково!)івиконуéрекомендованівïрави.

Ïо÷ни ç одноãо тренуваннÿ на денü тривалістþ 10—15 õв, виконуþ÷и
третинувïрав.Ïротÿãомдвоõмісÿöівïостуïовоçбілüшуéкілüкістüïовторів
ітривалістüçанÿтüдо30—40õв.

Íеçабуваéïроõар÷уваннÿ,баãатенабілкиівітаміни(особливовітамін
А,ÿкиéміститüсÿу÷ервониõіæовтиõфруктаõтаово÷аõ).Çамістüçви÷аé-
ної солі вæиваééодовану, адæеéододефіöит такоæмоæе сïри÷инити сïо-
вілüненнÿросту.

Çавітаéнасаéтhttp://grow.by.ruÒутçнаéдешбаãатокорисниõ
ïорадікілüкакомïлексіввïравдлÿтиõ,õтоõо÷еïідрости.

Êомïëекñ Ðóñòама Ахмеòова

Тричі на тиждень:
•влітку(абовçимкувбасеéні)ïлаватибрасом,максималüновитÿãу-
þ÷ирукиéноãи;

•ãративбаскетбол,виборþþ÷им’ÿ÷ïідкошиком.

Щодня:
•леãкиéбіã—5—7õв;
•вïравинароçтÿãуваннÿтаãну÷кістü(шïаãат,місток,маõи);
•висітинаïерекладині,роçслабившитіло(дваïідõодиïо20секунд
іодинïідõідçïрив’ÿçанимидоніãневеликимиãантелÿми);

•стрибати у висоту, намаãаþ÷исü дістати до стелі, ãілки ÷и іншоãо
ïредмета(дваïідõодиïо10стрибківнадвоõноãаõ,дваïідõодиïо
10стрибківналівіéідваïідõодиïо10стрибківнаïравіéноçі);

•ïрисідати, робити ïідскоки та інші вïрави ç ãантелÿми ïо 10—12
раçів.

За кожної нагоди:
•стрибатиувисоту(дороãоþдошколи,натренуванні,наïерерваõ);
•надворіïіднÿтисÿнаневисокуãірку,лÿãти,роçслабитисü,ïотÿãну-
тисÿі,уÿвлÿþ÷исебетістом,ÿкеска÷алидовãимваликом,скотити-
сÿдониçу.ЦþсвоþулþбленувïравуÐустамАõметовçаïоçи÷иву
кавкаçöів.Алеïершніæöеробити,уïевнисü,щосõилãіркирівниé,
вкритиéсніãом,ïіском÷итравоþбеçкаміннÿтаіншиõïерешкод.
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Хар÷óваннÿ ³ конòроëü çа маñоþ ò³ëа

Âідçбалансованоãоіïовноöінноãоõар÷уваннÿуïідлітковомувіöіïере-
дусімçалеæатüтвоєсамоïо÷уттÿіçдоров’ÿ,атакоæрістінормалüниéроçви-
токорãаніçму.У6-мукласітивив÷авïринöиïираöіоналüноãоõар÷уваннÿі
в÷ивсÿскладатищоденниéраöіоннаосновіõар÷овоїïіраміди(мал.31).

Ïриãадаé, що оçна÷аþтü ïринöиïи раöіоналüноãо õар÷уваннÿ:
«Ïомірністü,ріçноманітністü,çбалансованістü»іÿквониреаліçо-
ванівõар÷овіéïіраміді.

Íебаãатоçнаéдетüсÿïідлітків,çадоволениõсвоєþстатуроþ.Îднівваæа-
þтüсебеçанадтотовстими,інші—надміруõудими.Хтосüвæиваєсумнівні
ïіãулки,õтосüвишукує«ãоллівудсüкідієти»,авкоãосüмоæутüвиникнутиé
серéоçніïсиõі÷ніïроблеми.

Ðоçвинені країни світу ïотерïаþтü від двоõ ïов’ÿçаниõ іç õар÷уваннÿм
ïроблем.Çодноãобоку,середïідлітківïо÷астішаливиïадкиоæиріннÿ.Аç
іншоãо—дів÷атавãонитвіçанереалüноõудимимоделÿминерідкоïотерïа-
þтüвіданорексії—ïорушеннÿаïетиту(відмовивідїæі),щоçаïодіþєнеïо-
ïравнушкодуїõнüомуçдоров’þ,втому÷исліéроçвиткустатевоїсистеми.

Âæиватиуневеликиõкілüкостÿõ

3—5ïорöіé 3—4ïорöії

2—3ïорöії 2—3ïорöії

6—11ïорöіé

Мал.31.Кілüкістüïорöіéïродуктівущоденномураöіоні
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Òому коæному ваæливо нав÷итисÿ беçïе÷но контролþвати масу своãо
тіла.Âонаçалеæитüвідсïіввідношеннÿотриманоїівитра÷еноїенерãії.ßкщо
õтосüмаєçаéвуваãу,öеоçна÷ає,щовінсïоæиваєбілüшекалоріé,ніæвитра-
÷ає.Аÿкщоçанадтоõудиé—éоãоенерãети÷нівитратибілüші,ніæотримані
çїæеþкалорії.

Îтæе,ÿкщоõо÷ешсõуднути,требаодно÷асноçниçитиïоста÷аннÿенерãії
та çбілüшити її витра÷аннÿ. Ïостараéсÿ вилу÷ити або ïринаéмні çменши-
ти вæиваннÿ висококалоріéниõ ïродуктів і солодкиõ наïоїв (таблиöÿ 3).
Ïам’ÿтаé,щоïомірнафіçи÷наактивністüнеïосилþєаïетиту,ÿкöеïриéнÿ-
товваæати,анавïаки,çменшуєéоãо.

Аÿкщоïраãнешнабративаãу—çбілüшикалоріéністüсвоãораöіону,але
неçниæуéфіçи÷ноїактивності.Âіншомураçіïрирістмаситілавідбувати-
метüсÿ çа раõунокæиру, а нем’ÿçів.Íе відмовлÿéсÿ від ово÷ів,фруктів,
іншиõ ниçüкокалоріéниõ ïродуктів, однак вæиваé їõ ç білüшоþ кілüкістþ
сметани,масла, олії.Òакоæвклþ÷идо своãораöіону твердиéсир, ãоріõи,
суõофрукти,мед,надесертмоæешласуватимороçивом,тісте÷ками.

Таблиця 3

Хліб,
круïи

Îво÷і,
фрукти

М’ÿсо,риба,
ãоріõи,ÿéöÿ

Моло÷ні
ïродукти

Âисококалоріéніïродукти

Кекси,ïе÷иво,
тісте÷ка,моло÷-
ниéшоколад.

Ñуõофрукти,
дæеми,мед,

сироïи,смаæена
картоïлÿ,солод-
кісоки,нектари.

Ñмаæенем’ÿсо,
æирніковбаси,
сало,сарделü-
киçісвинини,

ãоріõи.

Ñметана,масло,
твердиéсир,

креми,мороçиво.

Ïродуктисереднüоїкалоріéності

Ðис,õліб,мака-
рони,÷орниé
шоколад.

Âаренакарто-
ïлÿ,ãустісуïи,
солодкіфрукти.



Îселедеöü,ÿéöÿ,
тушкованем’ÿсо,
варенаковбаса.

Íеçбиранемоло-
ко,сирм’ÿкиé.

Íиçüкокалоріéніïродукти

Хлібçвисівка-
ми,кашіçöілоãо
çерна(ãре÷ана,

вівсÿна).

Îво÷і(свіæі,
варені),фрукти,
сокибеçöукру.

Îкунü,тунеöü,
креветки,телÿти-
на,м’ÿсокурки,

інди÷ки.

Çнеæирене
молоко,кефір,

éоãурт.
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Пракòè÷на робоòа № 3
Вèçна÷еннÿ ïокаçнèк³в ф³çè÷ноãо çäоров’ÿ

Âаæливими ïокаçниками фіçи÷ноãо çдоров’ÿ є нормалüна ваãа і добра
фіçи÷наформа.Îöіниïокаçникисвоãофіçи÷ноãоçдоров’ÿ.

1. Îдним іç наéïоширенішиõ ïокаçників длÿ оöінþваннÿ маси тіла є
індексмаситіла(ІМÒ).Âінорієнтуєтüсÿненамоднітенденöії÷иестети÷ні
канони.Йоãороçробленонаçамовленнÿстраõовиõкомïаніé,ÿкіçастосову-
þтüІМÒдлÿстраõуваннÿриçиків,ïов’ÿçаниõçіçдоров’ÿм.Äослідæено,що
лþди,ÿкімаþтüнадтониçüкиéабовисокиé ІМÒ,÷астішеõворіþтü.Òому
вониïлатÿтüбілüшістраõовівнески.

Для визначення ІМТ:

• виçна÷ свіéçріст(уметраõ)імасутіла(вкілоãрамаõ);

• об÷ислиІМÒçаформулоþ:

маñа ò³ëа        
ІМТ =                 (кã/м2)  
            çр³ñò2

ßкщотвіéІМÒвід18,5до24,9одиниöü—твоÿваãавнормі.ßкщовін
дещовищиéабониæ÷иéçанорму,õвилþватисÿневарто,адæевïідлітково-
мувіöітілоростенерівномірно(товширину,тоувисоту).ÒаÿкщотвіéІМÒ
меншиéçа15÷ибілüшиéçа30одиниöü—требаçвернутисÿдолікарÿ.

2.Äобрафіçи÷наформа—öеçдатністüенерãіéно,беçнадмірноївтоми
робитищоденні сïрави, çберіãаþ÷идостатнüо енерãії длÿ активноãо відïо-
÷инку. Äобру фіçи÷ну форму çабеçïе÷ує ефективна робота серöÿ, леãенü,
кровоносниõсудинім’ÿçів.Îöінисвоþфіçи÷нуформуçадоïомоãоþшкали
(мал.32).

Ïотрібна
доïомоãа.

Фіçи÷наформадаєçмоãу
робититілüкинаéнеобõідніші
сïрави.

Äлÿактивноãовід-
ïо÷инкунаïрикінöі
днÿневиста÷аєсил.

Äостатнüосилдлÿ
нав÷аннÿіактивноãо
відïо÷инку.

Äобрафіçи÷наформа,
õарактернадлÿтренова-
ниõсïортсменів.

Мал.32  
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3.Îöінисвоþфіçи÷нуформуçадоïомоãоþтесту:

1. Òиöілимиднÿмиïоçіõаєш?
2. Уранöітобістрашеннонеõо÷етüсÿвставатиçліæка?
3. Òебевтомлþєнавітüте,щоïотребуєнаéменшиõçусилü(ïід-

німаннÿсõодами,ïоõідумаãаçин)?
4. Уæеоïівдні÷итроõиïіçнішетивід÷уваєш,щоçнесилениé?
5. Áілüшу÷астинуднÿтобіõо÷етüсÿсïати?
6. Òобі÷астокаæутü,щомаєшвтомлениéвиãлÿд?
7. Òиïостіéновід÷уваєшслабкістü?
8. Áуває,щоçасинаєшрановве÷ері,коли÷итаєшабодивишсÿ

телевіçор?
9. Òобіскладнороçв’ÿçуватищоденніïроблеми?
10.Òинемоæешроçслабитисÿ?
11.Òи÷астовід÷уваєшроçдратуваннÿ?
12.Òи ïо÷уваєшсÿ çанадто втомленим,щоб активно ïроводити

вілüниé÷ас?
13.Òи÷астоõворієш(çастуда,ãриï,ãоловниéбілü...)?

14.Òиïостіéновід÷уваєшнеста÷уенерãіїтаæиттєвиõсил?

ßкщонаæоднеçïитанüтестутинедавïоçитивноївідïовіді—отæе,
маєшдобруфіçи÷нуформу.Аÿкщоні—ïоміркуéнадçаïитаннÿми,наÿкі
відïовів«так».



Çрістлþдиниçаïроãрамованиéсïадково,алеöенеконкретнавели-
÷ина,аïевниéдіаïаçон(до30см).
Щобвирости çа власнимбаæаннÿм, требаöüоãодуæеõотіти,ïра-
вилüноõар÷уватисüівиконуватисïеöіалüнівïрави.

Âідçбалансованоãоіïовноöінноãоõар÷уваннÿïере-
дусімçалеæатüтвоєсамоïо÷уттÿіçдоров’ÿ,атакоæ
рістінормалüниéроçвитокорãаніçму.
Маса тіла лþдини çалеæитü від сïіввідношеннÿ
отриманоїтавитра÷еноїенерãії.
Індексмаситіла—вели÷ина,щодоïомаãаєоöінити
ваãуçïоçиöіїриçиківдлÿçдоров’ÿ.
Äобра фіçи÷на форма — öе çдатністü енерãіéно
робитищоденнісïрави,çберіãаþ÷идостатнüоенерãії
длÿактивноãовідïо÷инку.
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§ 11. ШÊІÐА І ЗÄОÐОВ’ß

Шкіра—çовнішнєïокриттÿорãаніçмулþди-
ни,éоãонаéбілüшиéорãан.Ïлощашкіридорос-
лоїлþдини—білüшÿк2м2,їїваãа—блиçüко
5кã.Âона така еласти÷на,що дає çмоãу вілüно
руõатисü,інастілüкиміöна,щонадіéноçаõищає
внутрішніорãани.

Шкіравиконуєбеçлі÷функöіé, çокремаïід-
тримує сталу темïературу тіла, çаõищає від
сонÿ÷ної радіаöії тамікробів.Шкіраïрониçана
реöеïторами, çа доïомоãоþ ÿкиõ ми від÷уваємо
дотик,темïературу,білü.

Ïриãадаéтематеріал,ÿкиéвивив÷алиу6-мукласі:
• ßка функöіÿ шкіри доïомаãає çниæувати темïературу

тіла?
• ßкöÿфункöіÿшкіримоæесïриÿтироçмноæеннþінфекöіé

(бактеріé,мікроскоïі÷ниõãрибків)?

Áóäова шк³рè

Шкіра складаєтüсÿ ç двоõшарів (мал. 33).Âерõніéшар— епідерìіс.
Активніклітинивосновіеïідермісуроçмноæуþтüсÿ,аколивідмираþтü,то
ïіднімаþтüсÿнаïоверõнþшкіриівідлущуþтüсÿ.Çаçви÷аéïовнеоновленнÿ
верõнüоãошарушкіритриваєвід21до41днÿ.Çвікомöеéïроöесуïовілü-
нþєтüсÿ.

Íиæніéшар—дерìа.Âінміститüкровоноснісудини,болüовіітеïлові
реöеïтори,ïотовітасалüніçалоçи,волосÿніфолікули.

Ïіддермоþміститüсÿпідшкірний шар,щоскладаєтüсÿçæировиõклітин
івеликоїкілüкостікровоносниõсудин.

У цьоìу параграôі ти:

• ïриãадаєшосновніфункöіїшкіри;
• оçнаéомишсÿçїїбудовоþ;
• ïроаналіçуєш вïлив на çдоров’ÿ шкіри сïособу æиттÿ
лþдинитаклімати÷ниõумовнавколишнüоãосередовища.
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Що вïëèває на çäоров’ÿ шк³рè

Лþдивитра÷аþтü÷ималокоштіві÷асунадоãлÿдçашкіроþ,однакіноді
çабуваþтü,щошкіра—дçеркаловсüоãоорãаніçму.Íашкірівідобраæаєтüсÿ
все,щошкодитü çдоров’þ:неïравилüнеõар÷уваннÿ,ïорушеннÿтравленнÿ,
недосиïаннÿ, куріннÿ, вæиваннÿ алкоãолþ.Ïовноöінниé сон, велика кілü-
кістüводи,ово÷ів іфруктівущоденномураöіоніïоліïшуþтüстаншкіриі
çаãалüнесамоïо÷уттÿ.

Îтæе, стан і çовнішніé виãлÿдшкіри насамïеред çалеæатü від сïособу
æиттÿлþдинитаумовнавколишнüоãосередовища.

Îб’єднаéтесüу5ãруï.Çадоïомоãоþматеріалуöüоãоïараãрафа
ïідãотуéтеïреçентаöіїïровïливнаçдоров’ÿшкіри:

група 1: õар÷уваннÿ;
група 2: фіçи÷ниõвïрав;
група 3: снуістресу;
група 4: ïаліннÿіалкоãолþ;
група 5: клімати÷ниõумов.

Мал.33

еïідерміс

дерма

ïідшкірниé
шар

волосÿниé
фолікул

салüнаçалоçа

ïотоваçалоçа,
щоïо÷инає
функöіонувати
уïідлітковому
віöі

ïотоваçалоçа,щофункöіонує
çнародæеннÿ

каïілÿри
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Хар÷óваннÿ

Äлÿçдоров’ÿшкіриваæливовæиватиріçноманітніïродукти.Äеÿкіінãре-
дієнтиєособливоваæливими(таблиöÿ4).

Таблиця 4

Ðе÷овина ßквïливаєнашкіру Уÿкиõïродуктаõ
міститüсÿ

Âода

Ñïриÿєçволоæеннþіæивленнþ
шкіри,ïоліïшуєобмінре÷овин.
Çневодненнÿорãаніçмумиттєво
ïоçна÷аєтüсÿнастанішкіри.

Òрав’ÿні÷аї,
фруктовінаïої,
соки,свіæіово÷і,
фрукти,суïи.

ÂітамінА

Íеобõідниéдлÿростуівідновлен-
нÿтканин.Äефіöитöüоãовітаміну
робитüшкірусуõоþішорсткоþ.

Ïе÷інка,нирки,
ÿє÷ниéæовток,

моло÷ніïродукти,
морква,шïинат,

абрикоси,ïерсики.

ÂітамінÑ

Íеобõідниéдлÿформуваннÿіçбе-
реæеннÿколаãену—ре÷овини,ÿка
робитüшкіруãладкоþіïруæноþ.

Цитрусові,брþс-
селüсüкакаïуста,
÷орнасмородина,

шиïшина,солодкиé
ïереöü.

ÂітамінЕ

Ñïриÿєçбереæеннþнормалüної
волоãостішкіри,çаãоþваннþран,
ïослаблþєнеãативниéвïливсонÿ÷-
ноїрадіаöії,çаïобіãаєïроöесам

старіннÿ.

Горіõи,сонÿшни-
ковенасіннÿ,оліÿ,
çародкиïшениöі,

авокадо.

Цинк

Ñïриÿєнормалüномуфункöіону-
ваннþсалüниõçалоç,çабеçïе÷ує

ïруæністüшкіри.

Ñвинина,м’ÿсо
інди÷ки,éоãурт.

Áідниé на ïоæивні ре÷овини раöіон çменшує ïриïлив крові дошкіри,
робитüїїураçливішоþдоінфекöіé,ïорушуєструктурушкіри,ïоãіршуєїї
çдатністüдовідновленнÿ.

У лþдини ç ïідвищеноþ ÷утливістþ до деÿкиõ ïродуктів õар÷уваннÿ
(çокрематакиõÿкмед,ÿéöÿ,молоко,ïолуниöі,томати,öитрусові,атакоæ
деÿкіліки)їõвæиваннÿмоæесïри÷инитиалерãіþ—висиïаннÿнашкірі.У
раçіïоÿвиалерãі÷ноїреакöіїтребаçвернутисÿдолікарÿ.
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Ф³çè÷н³ вïравè  

Çавдÿки фіçи÷ним вïравам шкіра стає свіæоþ, ç’ÿвлÿєтüсÿ çдоровиé
рум’ÿнеöü. Це тому,що активіçуєтüсÿ кровообіã і всі клітини краще наси-
÷уþтüсÿ киснем та ïоæивними ре÷овинами. Ïотовиділеннÿ çвілüнÿє шкіру
відтоксинів.

Îднакçанÿттÿсïортоммоæутüïородитиідеÿкіïроблеми.Íеïравилüно
ïідібране сïортивне вçуттÿ моæе натерти шкіру, сïри÷инити виникненнÿ
моçолів.

Унаслідокінтенсивноãоïітніннÿорãаніçмвтра÷аєбаãатоводи.Щобçаïо-
біãтиçневодненнþ,доіïіслÿçанÿтüтребабілüшеïити.

ßкщоïіслÿçанÿтüнеçмитиçтілаïіт ібруд,нашкіріïо÷инаþтüроç-
мноæуватисÿ мікроби. ßк наслідок— неïриємниé çаïаõ і висиïаннÿ (так
çванаïітниöÿ).

Удуші÷ибасеéнііснуєриçикінфікуваннÿãрибком.Îсобливо÷астовін
ураæуєшкіруніã(такçвана«стоïаатлета»).ßкщоéоãонелікувати,єнебеç-
ïекаçанесеннÿінфекöіїçніãнаіншіділÿнкитіла.

Òому у ãромадсüкиõ душовиõ і білÿ
басеéнунеслідõодитибосоніæ.Îскілüки
ãрибок інтенсивно роçмноæуєтüсÿ у теïло-
муволоãомусередовищі,ïіслÿмиттÿтреба
ретелüно витирати ноãи, особливо міæ
ïалüöÿми. Äлÿ тіла і ніã наéкраще мати
окремірушники(щораçу÷исті).

У раçі çараæеннÿ ãрибком необõідно
ïорадитисÿçлікаремівикористатиодиніç
баãатüоõлікарсüкиõçасобів,ÿківиïускаþтü
увиãлÿдікремів,лосüéонів÷иïрисиïок.

Мал.34
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Паë³ннÿ ³ аëкоãоëü 

Сон ³ ñòреñ

Çдоровиé сон çабеçïе÷ує свіæістü і
çдоров’ÿшкіри.Ïід÷асснуïрискорþþтüсÿ
обмін ре÷овин, відновленнÿ і ріст клітин
шкіри.ßкщоминедосиïаємо,öіïроöесивід-
буваþтüсÿнедостатнüошвидко.Íедосиïаннÿ
одраçу ïоçна÷аєтüсÿ на çовнішнüому виãлÿ-
ді шкіри. Âона втра÷ає свіæістü, ïруæ-
ністü, стає блідоþ, ïлÿмистоþ, ïід о÷има
ç’ÿвлÿþтüсÿтемнікола,набрÿки.

Мал.35

Çловæиваннÿ
алкоãолем
ïриçводитüдо
роçширеннÿ
кровоносниõ
судин.Íаïо÷атку
öесïри÷инÿє
ÿскравиé
рум’ÿнеöü,çãодом
коліробли÷÷ÿ
стаєïлÿмистим,
ç’ÿвлÿþтüсÿ
ïлÿми і÷ервоні
ïроæилки.

Курöÿмоæна
вïіçнатиçа
неçдоровим,сірим
колüоромобли÷÷ÿ.
Îксидвуãлеöþ,
щоміститüсÿв
тþтþновомудимі,
÷астковоçаміщує
вкровікисенü, і
÷ереçöеклітини
ïотерïаþтü
відкисневоãо
ãолодуваннÿ.

Âæиваннÿалкоãолþïриçводитüдо
çневодненнÿ,суõостішкіри іïоÿви
дрібниõçморщок.Череçвисоку
калоріéністüалкоãолþïорушуєтüсÿ
аïетит, іорãаніçмотримуєменше
корисниõре÷овин.Унаслідок
öüоãошкіранабуваєнеçдоровоãо
æовтуватоãовідтінку.

Утиõ,õтоïалитü,у5раçів÷астіше
ç’ÿвлÿþтüсÿãлибокіéïомітні
çморшки,дотоãоæ—набаãато(іноді
на20років)раніше.Цетому,що
тþтþновиéдимруéнуєре÷овини,ÿкі
çабеçïе÷уþтüïруæністüшкіри.Курöі
весü÷асстискуþтüãуби імруæатü
о÷і.Череçöеуниõç’ÿвлÿþтüсÿ
çморшкиналобі,навколоо÷еé ірота.
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Âідомо такоæ ïро неãативниé вïлив стресів. Коли лþдина ïереæиває
силüниé стрес, судини çвуæуþтüсÿ, ïоãіршуєтüсÿ кровообіã, диõаннÿ стає
ïоверõневим. Унаслідок öüоãо ïоãіршуєтüсÿ æивленнÿ клітин, їм бракує
киснþ іïоæивниõре÷овин.Òомушкіра стаєблідоþ, сіроþ, çаãострþþтüсÿ
деÿкіїїçаõворþваннÿ.

Êë³маòè÷н³ óмовè

Íесïриÿтливіïоãодніумови(сïека,õолод,ïідвищенаволоãістüабонад-
мірнасуõістüïовітрÿ, силüниéвітер)моæутüнеãативновïливатинастан і
çовнішніéвиãлÿдшкіри.

Спека.Ïіддієþсонÿ÷ниõïроменіворãаніçмлþдинивироблÿєвітамінD,
необõідниé длÿ ïрофілактики раõіту і формуваннÿ міöниõ кісток. Îднак
тривале«ïідсмаæуваннÿ»наïлÿæішкідливедлÿлþдини,ïередусімдлÿїї
шкіри.Ñонÿ÷неïроміннÿруéнуєструктурушкіри,сïри÷инÿєоïіки,алер-
ãі÷нуреакöіþ,ïеред÷аснестаріннÿ,ïідвищуєриçиквиникненнÿçлоÿкісниõ
çаõворþванü.

Äлÿçаõистушкіривідсонöÿтребаноситикаïелþõілеãкиéодÿãçнату-
ралüниõтканин.Âідкритіділÿнкитілаçаõищаþтüсïеöіалüнимикремами÷и
лосüéонами.

Холод. Íиçüкі темïератури і вітер роблÿтüшкіру суõоþ і надміру ÷ут-
ливоþ.Âõолоднуïоãодуваæливоçаõищатиãуби, їõслідçмащуватиãіãіє-
ні÷ноþïомадоþ.Усилüнімороçитребаноситирукави÷ки,інакшешкірана
рукаõстанесуõоþішорсткоþ.

Íамалþéте ïравила ïоведінки, сïриÿтливі длÿ
çдоров’ÿвашоїшкіри,увиãлÿдіïіктоãрам.

Шкіра—çовнішніéïокриворãаніçмулþдини.Ñтаніçовнішніéвиãлÿд
шкіриçалеæатüнасамïередвідсïособуæиттÿлþдини.

Íашкірі відобраæаєтüсÿ все,щошкодитü çдоров’þ:
неïравилüнеõар÷уваннÿ,ïорушеннÿтравленнÿ,недо-
сиïаннÿ,куріннÿ,вæиваннÿалкоãолþ.
Ïовноöінниéсон,фіçи÷нівïравинасвіæомуïовітрі,
велика кілüкістü води, ово÷ів і фруктів у раöіоні
ïоліïшуþтüстаншкіриіçаãалüнесамоïо÷уттÿ.
Òривале ïеребуваннÿ на сонöі руéнує структуру
шкіри,сïри÷инÿєоïіки,алерãі÷нуреакöіþ,ïеред÷ас-
не старіннÿ, ïідвищує риçик виникненнÿ çлоÿкісниõ
çаõворþванü.
Íиçüкі темïератури і силüниé вітер  роблÿтü шкіру
суõоþінадміру÷утливоþ.
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§ 12. ÊОСМÅТÈЧНІ ПÐОÁËÅМÈ ПІÄËІТÊІВ

Íа коæному етаïі æиттÿ лþдини її шкіра є іншоþ і функöіонує
ïо-ріçному.

1.Íіæнашкіранемовлÿт÷утливадоïодраçненü.ßкікосмети÷ні
çасобивикористовуþтüдлÿдоãлÿдуçашкіроþнемовлÿт(дитÿ÷е
мило,ïрисиïки...)?
2.Колидітиïідростаþтü,шкірастаєменш÷утливоþ.Îднаквони
надçви÷аéно руõливі é ÷асто ïадаþтü. Òоæ у ïодрÿïину моæе
ïроникнутиінфекöіÿісïри÷инитиçаïаленнÿ.Щотребаçробити,
колидитинаïодрÿïалашкіру(ïромитиçмилом,обробитиéодом,
çеленкоþ...)?
3.ßкіïроблемиçішкіроþвиникаþтüудорослиõілþдеéïоõило-
ãовіку(ïеред÷аснестаріннÿ,ïіãментніïлÿми...)?

Îтæе,ïроблемиçішкіроþвиникаþтüубудü-ÿкомувіöі.Äеÿкіçниõнаé-
білüшетурбуþтüуïеріодиãормоналüниõïотрÿсінü—уïідлітковомувіöі,
ïід÷асваãітності,враçівæиваннÿãормоналüниõïреïаратівтощо.Цетому,
щодеÿкі горìони стимулþþтüфункöіþсалüниõçалоç,шкірастаєæирноþ
і створþєтüсÿïоæивнесередовищедлÿмікробів.Çоãлÿдунаöедоãлÿдçа
шкіроþуïідлітковомувіöімаєваæливеçна÷еннÿ.

Чомó çм³нþєòüñÿ çаïах ò³ëа

Ïід÷асстатевоãодоçріваннÿçмінþєтüсÿнелишеçовнішніéвиãлÿдшкіри,
аéçаïаõтіла.Ðі÷утому,щовдітеéвіднародæеннÿфункöіонуþтüлише
одні ïотові çалоçи, а в ïеріод статевоãо доçріваннÿ активіçуþтüсÿ é інші
ïотові çалоçи (мал. 33), ÿкі виділÿþтü ре÷овину çі сïеöифі÷ним çаïаõом.
ßкщов÷аснонемитисÿ,тоïідвïливомбактеріéçаïаõстаєнеïриємним.Âін
ріçкішиé,колиналþдинісинтети÷ниéодÿã.Òареãулÿрниéдушібілиçнаç
натуралüниõтканинçаïобіãаþтüöüому.

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿïроособливостіфункöіонуваннÿшкіриуïідліт-
ковомувіöі;

• ïроаналіçуєш,ÿкіçаõворþваннÿшкіринаéбілüшеõвилþþтü
твоїõоднолітків;

• виçна÷иштиïсвоєїшкіриіволоссÿ;
• в÷итимешсÿобиратикосмети÷ніçасобиіïравилüнокористу-
ватисÿними.
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Ïіслÿ душу (а не çамістü нüоãо) слід користуватисÿ деçодорантом ÷и
антиïерсïірантом. Äеçодоранти — öе ïарфуми, ÿкі не çаïобіãаþтü ïото-
виділеннþ,алишемаскуþтüçаïаõïоту.Усïеку÷иколивдÿãаєшсинтети÷-
ниéодÿã,кращескористатисÿантиïерсïірантом,ÿкиéмаєïриємниéçаïаõі
наïевниé÷асçаïобіãаєвиділеннþïоту.

 Тèïè шк³рè

Існуєï’ÿтüтиïівшкіри:нормалüна,æирна,суõа,комбінована,÷утлива.
Норìальна — свіæа, ãладка, еласти÷на, добре çволоæена, беç над-
мірноãоблиску,наніéрідковиникаþтüçаïаленнÿіïодраçненнÿ.
Жирна — має роçширені ïори, блищитü. Ñõилüна до утвореннÿ
вуãрів.
Суха —тонка,матоваçмалоïомітнимиïорами,÷астобліда,÷утлива
ісõилüнадоïодраçненü.
Коìбінована — ïоєднаннÿ ділÿнок суõої, æирної і нормалüної
шкіри.
×утлива —сõилüнадоïодраçненüіалерãі÷ниõреакöіé,утому÷ислі
éнакосметику.

Âиçна÷ившитиïсвоєїшкіри,тиçмоæешобратикосмети÷ніçасо-
би,ÿкінаéкращеïідõодÿтüсаметобі.Âиçна÷ тиïсвоєїшкіри.
Äлÿöüоãо:
• о÷истишкіруводоþкімнатноїтемïературиçмилом;
• ÷ереç1—2ãодиниïіслÿвмиваннÿвіçüмитонкуïаïеровусер-
веткуіщілüноïритиснидообли÷÷ÿ;

• суõашкіранеçалишитüнасерветöіæодниõслідів;
• нормалüнашкіраçалишитüлеãкиéслід;
• ÿкщонасерветöі çалишатüсÿæирніïлÿми—утебеæирна
шкіра;

• ÿкщонадеÿкиõділÿнкаõсерветкиçнаéдешæирнісліди,ана
іншиõні—утебекомбінованиéтиïшкіри.

ßк ïоçбóòèñÿ вóãр³в

Уïідлітковомувіöінашкірувïливаþтüãормоналüніçміни,атакоæïіт,
інфекöії та атмосферні çабрудненнÿ. Ïри çакуïорþванні салüниõ çалоç і
волосÿниõфолікулівнашкіріутворþþтüсÿвуãри(наукованаçва—акне).
Äосіто÷ноневстановленоïри÷инуїõïоÿви,алевідомо,щодо20—25років
вониçаçви÷аéçникаþтüсаміïособі.

Існує декілüка видів вуãрів. Íаéïоширеніші — комедони, ïустули é
кісти.

Ко ìе до ни— невели÷кі ÷орні öÿто÷ки,що ç’ÿвлÿþтüсÿ ïереваæно білÿ
носа é на ïідборідді. Утворþþтüсÿ внаслідок çакуïорþваннÿ волосÿниõ
фолікулів.Ñамостіéновидавлþватикомедонинерекомендуþтü,оскілüкиöе
моæесïри÷инитиїõçаïаленнÿéвиникненнÿïустул.
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Пу с ту ли — çаïалені ïрищі ç білоþ серöевиноþ. Утворþþтüсÿ ïри
інфікуванніçакуïореноãоволосÿноãофолікула.Ураçісамостіéноãовидав-
лþваннÿïустулмоæутüутворþватисÿкісти.

Кісти —рубöінавколоïідшкірноãоçаïаленнÿ.Інодіçалишаþтüстіéкі
шрами.

Головна çброÿ ïроти вуãрів— ãіãієна, адæе ÷исташкірамає ïриродні
антибактеріалüнівластивості:÷ереç20õвилиннаніéãинебілüшÿк90%бак-
теріé,анабрудніé—лише5%.

Çоãлÿдунаöерекомендуþтüдві÷інаденüретелüномитиобли÷÷ÿ÷истоþ
водоþçвідïовіднимдлÿтвоãотиïушкіримиþ÷имçасобом(милом,ãелем
абокосмети÷ниммоло÷ком).

Âідтак обли÷÷ÿ корисно сïолоснути ïроõолодноþ водоþ ÷и трав’ÿним
настоєм. Äлÿ витираннÿ користуéсÿ лише ÷истими рушниками або одно-
раçовимисерветками,стеæçа÷истотоþïостілüноїбілиçни.

Îсобливо ретелüноãо доãлÿдушкіра ïотребує в сïекотну ïоãоду.ßкщо
вирушаєш у ïодороæ, віçüми ç собоþ уïаковку волоãиõ ãіãієні÷ниõ сер-
веток.

Мал.36.Ïрироднікомïоненти,
ÿківикористовуþтüукосметолоãіїдлÿïроблемноїшкіри

екстракт кропиви—çмен-
шуєактивністüсалüниõ
çалоç,усуваєïодраçненнÿ

зелений чай—çні-
маєïодраçненнÿ,
çвуæуєïори

роìашка—ïротиçаïалüна,ïро-
тиалерãенна,çасïокіéливадіÿ

олія чайного 
дерева—çнімає
ïодраçненнÿ

алое-вера—утри-
муєволоãу,çменшує
çаïаленнÿ

евкаліпт—çнеболþє,віднов-
лþєушкодæеніділÿнкишкіри

огірковий cік—відбілþє,
çволоæує,çвуæуєïори

розìарин—о÷ищує
істимулþєоновленнÿ
клітиншкіри

грейпôрут—ïідсушує
шкіру,роç÷инÿєкомедо-
ни,стабіліçуєфункöіþ
салüниõçалоç
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Цілком ïоçбутисÿ вуãрів у ïідлітковому віöі не çавæди вдаєтüсÿ, але
дотриманнÿãіãієниірекомендаöіéлікарÿдає÷удовіреçулüтати,адæенині
є÷ималоефективниõçасобівдлÿïодоланнÿöієїïроблеми.

Ç невеликими висиïаннÿми на шкірі моæна боротисÿ самостіéно. Äлÿ
ïрофілактики і лікуваннÿ вуãрів використовуþтü антибактеріалüне мило,
скраби,лосüéони.Íаéкращекуïуватиїõваïтекаõ.Îднак÷астекористуван-
нÿнимимоæесïри÷инитиïодраçненнÿ,томуçавæдислідрадитисÿçаïте-
каремаболікарем.

Áаãатüомдоïомаãаþтüнародніçасоби:маскиçі свіæиõоãірків÷иçаïа-
реноївівсÿнки.Âониïідсушуþтüшкіруéводно÷асïом’ÿкшуþтüїї.Чимало
ïриродниõкомïонентіввикористовуþтüукосмети÷ниõçасобаõдлÿдоãлÿду
çаïроблемноþшкіроþ(мал.36).

Äоãëÿä çа воëоññÿм

Ñтилüна çа÷іска, çдорове é доãлÿнуте
волоссÿ додаþтü уïевненості é ãарно-
ãо настроþ. Але іноді волоссÿ тüмÿніє,
втра÷ає блиск, éоãо кін÷ики сі÷утüсÿ,
ç’ÿвлÿєтüсÿлуïа.

Лу па— надмірне відлущеннÿ шкіри.
Íаé÷астіше ураæує волосÿну ÷астину
ãоловиéокреміділÿнкишкіринаобли÷-
÷і.Ðанішевваæали,щоöеçаõворþваннÿ
є сïадковим. Íині ïереваæає думка ïро

éоãо інфекöіéну ïрироду. Ïідлітки інфікуþтüсÿ ÷астіше, оскілüки їõнÿ
шкірастаєæирноþ.Ïам’ÿтаéïроöе,колиïоçи÷атимешдруçÿм(÷иуниõ)
ре÷іособистоãокористуваннÿ—ãребінеöü,ãоловниéубір,рушник.

Удоãлÿдіçаволоссÿмваæливо
ïідібративідïовідниéтвоємутиïу
волоссÿ шамïунü. Âисокоÿкісні
шамïунімістÿтüмінімумбарвників
і ароматиçаторів, маþтü ïроçоро-
білиéколіріледüвід÷утниéçаïаõ.
ßкщо у тебе луïа, користуéсÿ
шамïунем ïроти луïи. Íаéкраще
аïте÷ним. Хо÷а він і дороæ÷иé,
ніæ çви÷аéні шамïуні, çате ефек-
тивнішиé.

Частотамиттÿãоловиçалеæитü
від місöÿ твоãо ïроæиваннÿ (там,
де çабруднена атмосфера, ãоло-
ву треба мити ÷астіше), шамïу-
нþ, ÿким ти користуєшсÿ, і твоãо
баæаннÿ. Äеõто миє ãолову раç
на тиæденü, õтосü — щоранку.
ßкщомиєшãолову÷асто,користуé-
сÿшамïунемдлÿщоденноãомиттÿ.
Âінменшконöентрованиé.

Тèïè воëоññÿ

Норìальне —çдоровенавиãлÿд,
еласти÷не, блиску÷е, ïо всіé
довæинімаєоднаковутовщинуі
колір.Леãковкладаєтüсÿуçа÷іс-
ку,несі÷етüсÿ,несклеþєтüсÿв
ïасма.
Сухе —ламке,беçблиску.Часто
буває ïосі÷еним на кін÷икаõ,
ïовілüно росте, ïоãано вклада-
єтüсÿ.
Жирне— втра÷ає оõаéниé виã-
лÿдвæе÷ереçденü-дваднÿïіслÿ
миттÿ.
Коìбіноване —æирнебілÿкоре-
нівісуõенакін÷икаõ.



88

Ïомившиãоловушамïунем,моæнаскористатисÿбалüçамом-оïоліскува÷ем.
Ïіслÿнüоãоволоссÿлеãкороç÷ісуватиметüсÿікращевкладатиметüсÿуçа÷іс-
ку.Âолоссÿмоæнаïідсушитим’ÿкимрушником,аïотімнеãарÿ÷имфеном
(çвідстані15—20см).Äовãеволоссÿ требароç÷ісуватиобереæно,відкін-
÷иків.

Про ³нш³ çахворþваннÿ шк³рè

Уïідлітковомувіöімоæе ç’ÿвитисÿ алерãіÿнаïродукти, ÿкіраніше її
несïри÷инÿли.Îтæе,виÿвившинашкірівисиïаннÿневідомоãоïоõодæен-
нÿ,неãаéноçвернисüдолікарÿ.ßкщоöеалерãіÿ,доведетüсÿçробитианаліç
наалерãенабометодомсïостереæеннÿвиçна÷итиïродукт,ÿкиéсïри÷инÿє
алерãі÷ну реакöіþ. Це моæе бути é косметика. Â такому раçі користуéсÿ
лишеãіïоалерãенноþкосметикоþбеçбарвниківіароматиçаторів.

Ïідліткинерідкоïотерïаþтüвідтакиõвірусниõçаõворþванüшкіри,ÿк
бородавкиіãерïес.

Бородавки—доброÿкісніïуõлинивірусноãоïоõодæеннÿ.Ç÷асомвони
çникаþтüсаміïособі,алемалоõтоçаõо÷е÷екатиöüоãоуïродовæмісÿöів
÷инавітüроків.Îсобливодошкулÿþтüбородавкинастоïаõ,томущорос-
тутüненаçовні,авсерединуісïри÷инÿþтüбілüïриõодüбі.Утакомураçі
невартовідкладативіçитдолікарÿ.Íасüоãодніроçробленоефективніïре-
ïаратидлÿвидаленнÿбородавок,ÿкіубаãатüоõвиïадкаõдоïомаãаþтüлеãко
ібеçболісноïоçбутисÿїõ.

Герпес — õроні÷не вірусне çаõворþваннÿ, що ïроÿвлÿєтüсÿ у виãлÿді
висиïаннÿна ãубаõ.Ïотраïившиодноãораçув орãаніçм, він çалишаєтüсÿ
тамна довãі роки.Але ïроÿвлÿєтüсÿ лише çа ослабленої імунної системи,
наïриклад,ïриçастуді.

Äлÿлікуваннÿãерïесуіснуþтüïреïарати,ÿківідïускаþтüваïтекаõбеç
реöеïта.ßкщовонине доïомаãаþтü, çвернисüдолікарÿ, ÿкиéïриçна÷итü
додатковелікуваннÿ.

Чè можна ï³äë³òкам 
корèñòóваòèñÿ äекораòèвноþ коñмеòèкоþ

Моæна,алетілüкитієþ,щоïриçна÷енадлÿмоло-
доїшкіри.Íіколинекористуéсÿкремами çмаминої
космети÷ки, адæекосметикадлÿдорослоїшкіримає
æирнуосновуітобінеïідõодитü.Äлÿïідлітківроç-
роблÿþтü сïеöіалüну косметику. Çаçви÷аé вона не
сïри÷инÿєалерãіїіçаïобіãаєвиникненнþкомедонів.

Íерадимотобікуïуватидешевукосметикуневідо-
миõ виробників. Ïам’ÿтаé, що öе çасіб індивідуалü-
ноãокористуваннÿ,неïоçи÷аé їїнавітüнаéблиæ÷им
друçÿм.Äів÷атка,ÿкісïілüнокористуþтüсÿïомадоþ
та іншоþдекоративноþкосметикоþ,риçикуþтüобмі-
нÿтисÿãерïесомтабаãатüмаіншимиінфекöіÿми.
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Пракòè÷на робоòа № 4
Вèб³р коñмеòè÷нèх çаñоб³в ³ ïравèëа корèñòóваннÿ нèмè

1.Ïроаналіçуéкосмети÷ніçасоби,ÿкимикористуєшсÿ.Чиïідõодÿтüвони
длÿтвоãотиïушкіри?

2.Лþдистаршоãовікуçнаþтü÷ималореöеïтівкрасиçïриродниõкомïо-
нентів.Ðоçïитаéїõтаçаïишикілüкаïорад.

3*.Îб’єднаéтесüудвіãруïи(õлоïöіідів÷ата).

• çавітаéтедонаéблиæ÷оїаïтеки÷имаãаçинукосметики,ïорадüтесü
іçфаõівöеміскладітüïереліккосмети÷ниõçасобівдлÿдоãлÿдуçа
молодоþшкіроþ;

• çберітü колекöіþ космети÷ниõ çасобів длÿ ріçниõ тиïів шкіри і
волоссÿ(моæнаувиãлÿдімалþнків,фотоãрафіé÷иïороæніõуïа-
ковок).

• Ïідãотуéтеïреçентаöіþöиõçасобівувиãлÿдіреклами.Çвернітüосо-
бливууваãунаçастереæеннÿ,ÿкщовониє.

4.Çаïросітüнауроклікарÿ-дерматолоãа(ÿкщомаєтетакуçмоãу).Ïоставте
éомуçаïитаннÿ,ÿківасöікавлÿтü.Äіçнаéтесü,ÿкмоæнаотримативнüоãо
індивідуалüнуконсулüтаöіþ.

Уïідлітковомувіöінашкірувïливаþтüãормоналüніçміни,атакоæ
ïіт,інфекöіїтаатмосферніçабрудненнÿ.
Ïри çакуïорþванні салüниõ çалоç і волосÿниõфолікулів нашкірі
утворþþтüсÿвуãри(наукованаçва—акне).

Головна çброÿ ïроти вуãрів — ãіãієна, адæе ÷иста
шкірамаєïриродніантибактеріалüнівластивості.
Луïа— надмірне лущеннÿ клітин еïідермісу.Íаé-
÷астіше ураæує волосÿну ÷астину ãолови та окремі
ділÿнкишкіринаобли÷÷і.
Ïідліткинерідкоïотерïаþтüвідтакиõçаõворþванü
шкіри,ÿкалерãіÿ,бородавкиіãерïес.
Утвоємувіöімоæнакористуватисÿлишедекоратив-
ноþкосметикоþдлÿмолодоїшкіри.



ÐÎÇÄІЛ3

ÏÐÎФІЛАКÒÈКА   
ÑÎЦІАЛЬÍÎÍЕÁЕÇÏЕЧÍÈХ 

ÇАХÂÎÐЮÂАÍЬ
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§ 13. СОЦІАËЬНІ ЧÈННÈÊÈ ЗÄОÐОВ’ß

Лþдина — істота сусïілüна. Ñоöіалüне середовище (мал.37) суттєво
вïливаєнарівенüїїçдоров’ÿіблаãоïолу÷÷ÿ.

У çдоровому сусïілüстві існуþтüмоæливості длÿроçвитку і самореалі-
çаöії особистості, лþдÿм ãарантовано нормалüніæитлові умови, достуï до
високоÿкісноїосвітиімеди÷ноãообслуãовуваннÿ.

Унеçдоровомусоöіалüномусередовищі—навïаки.Íебеçïе÷накриміно-
ãеннаситуаöіÿ,леãкодостуïністüнаркотиків,необмеæенакомерöіéнарекла-
ма,ïроïаãандаõибниõöінностеéінасиллÿуÇМІ—осüдеÿкіоçнакитакоãо
соöіалüноãосередовища.

У цьоìу параграôі ти:

• ïриãадаєш,щотакесоöіалüнесередовище;
• обãоворишсоöіалüнубеçïекусвоãонаселеноãоïункту;
• оöінишмоæливостіреаліçаöіїсвоїõïрав;
• ïроаналіçуєш,ÿкÇМІвïливаþтüнатвоїставленнÿ,рішеннÿ
іïоведінку.

ЗМІ:

ті,çÿкиõти
діçнаєшсÿïро
ріçніïодії.

Äержавн³ орãанè: 

ті,õтоïриéмає
çакониі
çабеçïе÷ує
дотриманнÿтвоїõ
ïрав.

М³ñцева 
ãромаäа:

ті,õтодбає
ïродобробут
утвоємумісті
÷иселі.

Шкоëа:

ті,õтотебе
нав÷аєі
в÷итüсÿраçом
çтобоþ.

Äрóç³:

ті,çким
тобіïриємно
ïроводити
вілüниé÷ас.

Ðоäèна:

ті,õтодбає
ïротвоєæиттÿ
іçдоров'ÿ.

Мал.37.Елементисоöіалüноãосередовища
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1. Îб’єднаéтесü у дві ãруïи. Íаçвітü елементи соöіалüноãо
середовищавашоãонаселеноãоïункту,ÿкі:

група 1:сïриÿþтüçдоров’þібеçïеöілþдеé(су÷асналікарнÿ,
беçïеребіéнароботакомуналüниõслуæб,міліöії...);

група 2:çаãроæуþтüїõніéбеçïеöііçдоров’þ(немаєкомуналü-
ниõçру÷ностеé,невивоçÿтüсміттÿ,вве÷ерінебеçïе÷ноõодити
вулиöÿми...).

2.Ïроаналіçуéте, ÷и виконуєтüсÿ у вашому населеному ïункті
çаконïрообмеæеннÿрекламитþтþновиõтаалкоãолüниõвиро-
бів. Чи є ïоблиçу вашої школи рекламні щити або кіоски, де
ïродаþтüсиãаретитаалкоãолü?
3. Ïроãолосуéте, ÷и вваæаєте ви свіé населениé ïункт (мікро-
раéон)çдоровимібеçïе÷нимсоöіалüнимсередовищем.

Соц³аëüне ñереäовèще ³ ïрава äèòèнè

Äосÿãтивисокоãорівнÿблаãоïолу÷÷ÿмоæналишетоді,колисусïілüство
створþємоæливостідлÿреаліçаöіїфундаменталüниõïравлþдиниіособли-
воïравдитини.

Îöінітüмоæливостідлÿреаліçаöіївашиõïравна:
• турботуіçаõист;
• високоÿкіснуосвіту;
• всебі÷ниéроçвитоксвоїõçдібностеé;
• меди÷нудоïомоãу;
• вілüневисловленнÿдумок;
• інформаöіþ;
• çаõиствідæорстокості,дискримінаöіїінасиллÿ.

Äлÿöüоãонамалþéтевкласіумовнулініþідлÿоöінкикоæноãо
ïрава оберітü своємісöе на ніé.Ç одноãо боку станутü ті, õто
думає,що вонимаþтüширокі моæливості длÿ реаліçаöії своãо
ïрава(наïриклад,намеди÷нудоïомоãу),аç іншоãо—ті,õто
не ба÷итü такиõмоæливостеé.Ðешта çаéмутüмісöÿ ïосередині
блиæ÷е до тоãо ÷и тоãо краþ.Áаæаþ÷і моæутü ïоÿснити своþ
ïоçиöіþ.

Îбãоворітü:
• ßківашіïравареаліçуватинаéлеãше?
• Ðеаліçаöіÿÿкиõïравнаéбілüшеïов’ÿçанаçтруднощами?

Äержава на çахèñò³ ïрав ä³òей ³ моëоä³

Чимало дерæавниõ слуæб стоÿтü на стороæі твоãо æиттÿ і çдоров’ÿ.
Щоéно дитина ç’ÿвиласÿ на світ, її ïідõоïлþþтü турботливі руки лікарів.



93

Уæеçакілüкароківвонаçнаéомитüсÿçвиõователÿмивдитÿ÷омусадку,а
çãодом— çішкілüними в÷ителÿми, ÿкі сïілüно ç родиноþ виõовуþтü її і
доïомаãаþтüçдобутиосвіту.Моæливістüвсебі÷ноãороçвиткунадаþтüöен-
триïоçашкілüноїосвіти,муçи÷ні,сïортивнішколи,мистеöüкістудії,турис-
ти÷ніклуби,соöіалüніслуæбидлÿмолодітощо.

ßкщотиïотраïиввекстремалüнуситуаöіþ,маєшçмоãувикликатирÿту-
валüні слуæби.Колиõворієш, батüки викликаþтüлікарÿ.ßкщоïорушено
твоїïрава,моæешçвернутисÿдов÷ителÿ,шкілüноãоïсиõолоãаабоçателе-
фонувативміліöіþ÷иçателефономдовіри.

Âсеукраїнсüкалініÿ«Òелефондовіри» 8-800-500-45-10

Âсеукраїнсüкабеçкоштовнадитÿ÷алініÿ
«Òелефондовіри» 8-800-500-21-80

Äіçнаéсÿадресиітелефониïсиõолоãі÷ниõтасоöіалüниõслуæб,
кабінетівдовіри,ÿкііснуþтüумісті÷иселіабовнаéблиæ÷ому
раéонному(обласному)öентрі.

Êë³н³кè, äрóжн³ äëÿ моëоä³

Äерæава усвідомлþє особливі ïотреби ïідлітків і молоді в інформаöії,
щостосуєтüсÿçдоров’ÿ,атакоæвіндивідуалüниõмеди÷ниõіïсиõолоãі÷ниõ
ïослуãаõ.ÒомуустолиöіівбаãатüоõобласниõöентраõУкраїнивідкрива-
þтüÿкісноновімеди÷ніустанови—клініки,друæнідлÿмолоді(мал.38).
Íаïриклад,уКиєві одна ç такиõклінікфункöіонує çа адресоþ:м.Київ,
вул.Âолодимирсüка,43.Òел.:234-93-46.

Òутïраöþєкваліфікованиéïерсонал:ãінеколоã,дерматовенеролоã,ïси-
õолоã.Ïоваãа і доброçи÷ливе ставленнÿдоïідлітків—ãоловниéïринöиï
роботи клініки. Òимоæеш çателефонувати до клініки, і тобі ïовідомлÿтü,
коликращеïриїõати.Íеõвилþéсÿ,утебеніõтоневимаãатимедокументів.
Усіïослуãиклінікибеçкоштовні.

Мал.38
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 ЗМІ ³ çäоров’ÿ    

Òелеба÷еннÿ,філüми, радіо, Інтернет,æурнали, ãаçети відіãраþтü ваæ-
ливу ролü у нашому æитті. Âони є дæерелом інформаöії, вïливаþтü на
наші öінності, ставленнÿ, рішеннÿ і ïоведінку. Цеé вïлив моæе бути ÿк
ïоçитивним,такінеãативним.Íаïриклад,ÇМІєодниміçваæливиõдæерел
інформаöії.Хорошіõудоæнітамулüтиïлікаöіéніфілüми,соöіалüнареклама
ïроïаãуþтüсïравæніöінностііïоçитивніçраçкидлÿнаслідуваннÿ.

1.Íаçвітüфілüми(õудоæнітаанімаöіéні),щоïроïаãуþтüïоçи-
тивніöінності(«ФорестГамï»,«Âінні-Ïуõ»,«Шрек»...).

2.Чиçнаєтеви,щотакесоöіалüнареклама?Íаведітüïриклади
соöіалüноїреклами,ÿкувиба÷илиïотелеба÷еннþ÷инавулиöÿõ
вашоãонаселеноãоïункту.

Неãаòèвнèй вïëèв ЗМІ

Удеÿкиõвиïадкаõвïливçасобівмасовоїінформаöіїєнеãативним.
Коìерційна реклаìа. Òелеба÷еннÿ, ãаçети,æурналирекламуþтüтовари

іïослуãи.Îднакрекламаçавæдиïокаçуєïродукт іçкращоãобоку.Часто
éоãоÿкостіïеребілüшені,іноді—відвертонеïравдиві.Îсобливошкідливоþ
єрекламатþтþнутаалкоãолþ.

Пропаганда хибних цінностей. Філüми і реклама нерідко ïроïаãуþтü
неçдоровісïоæиваöüкіöінності,ïідвïливомÿкиõлþдикуïуþтüре÷і,навітü
ÿкщовониїмнеïотрібні.Íаïриклад,утебемоæескластисÿвраæеннÿ,щоне
моæнастатиïоïулÿрниміщасливимбеçновоãомобілüноãотелефону.

Роìантизація насилля.Òелеба÷еннÿдемонструєïривабливідлÿïідліт-
ків ролüові моделі (ÿкиé треба мати виãлÿд, ÿк ïоводитисü і роçв’ÿçувати
ïроблеми),аледеÿкіçöиõмоделеéстворþþтüõибніуÿвленнÿïродоброі
çлотаромантиçуþтüнасиллÿ.

Головниéãероéбоéовиківçаçви÷аéïривабливиé,силüниéіроçв’ÿçуєвсі
свої ïроблеми çброєþ ÷и кулаками. Íасиллÿ на екрані ïостає ÿк ÷астина
щоденноãоæиттÿ,івдекоãоçïідлітківскладаєтüсÿвраæеннÿ,щоæиттÿбеç

насиллÿнуднеінеïриродне.
Кров і смертü у філüмаõ не

маþтüвеликоãоçна÷еннÿ.Ïротÿãом
однієї серіїмоæутüçаãинутисотні
лþдеé, але сïравæніõ наслідків
öüоãо,ÿкïравило,неïокаçано.

У такиé сïосіб створþєтüсÿ
романти÷ниéімідæнасиллÿ,іскла-
даєтüсÿ враæеннÿ,що воно є ïри-
роднимелементомнашоãоæиттÿ.

Численні наукові дослідæеннÿ
довели вïлив насиллÿ в çасобаõ
масовоїінформаöіїнарівенüаãресії
уïідлітковомусередовищі.

• Філüми,новиниітелеïереда÷і
містÿтüусереднüомуï’ÿтüеïі-
çодівнасиллÿнаãодину.

• Äитÿ÷і мулüтфілüми у серед-
нüому містÿтü 25 еïіçодів
насиллÿнаãодину.

• Äо çакін÷еннÿ школи серед-
нüостатисти÷на дитина ба÷итü
нателеекрані8тисÿ÷ убивств
і100тисÿ÷ актіваãресії.
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Çменшитиöеéнеãативниéвïливмоæна,роçвинувшинави÷кикрити÷ноãо
мисленнÿ.Мимоæемонав÷итисÿроçріçнÿтидостовірніінедостовірнідæере-
лаінформаöіїтаобиратидлÿïереãлÿдуфілüмиітелеïереда÷і,ÿкіïроïаãу-
þтüсïравæніöінності—лþбов,друæбу,вірністü,ïоваãу.

1.Íаçвітüфілüми,ÿкіромантиçуþтüнасиллÿ(«Хрещениéбатü-
ко»,«Áриãада»,«ÁандитсüкиéÏетербурã»...).
2.Íаçвітüмулüтфілüми,ÿкімістÿтüсöенинасиллÿінеïокаçуþтü
éоãосïравæніõнаслідків(«Íу,ïостриваé!»,«ÒоміÄæері»...).
3.Ïриãадаéтеодну іç сöеннасиллÿ,ÿкунещодавноба÷илина
телеекрані.Ïроаналіçуéтеїїçатакимïланом:

• Чимоãлоöестатисÿвреалüномуæитті?
• Чибувкращиéсïосіброçв’ÿçатиöþïроблему?
• Чи ïокаçано у філüмі сïравæні наслідки насиллÿ: білü,
страæданнÿ, каліöтво, беçïомі÷ністü, місÿöі реабілітаöії,
ãорерідниõ?

Ðаçоміçбатüкамиïроаналіçуéтелевіçіéнуïроãраму.Ñкладиреé-
тинãтелеïереда÷.Ïоÿснисвіéвибір.

Äонастуïноãоурокуïостараéсÿïереãлÿнутифілüм«Âелетенü»,
çнÿтиéреæисеромÏітеромЧелсономнастудіїМірамаксФілüм
у1998роöі(ÑША).

Ñоöіалüнесередовищелþдиниєдæереломбаãатüоõблаãдлÿїїæиттÿі
çдоров’ÿ.Âодно÷асвономоæебутиідæереломнебеçïек.

Äерæавастоїтüнастороæіæиттÿіçдоров’ÿдітеéтамоло-
ді.Ураçінебеçïеки÷иïорушеннÿтвоїõïравтимоæеш
çвернутисÿдорÿтувалüників,ïравооõоронниõорãанівабо
çателефонамидовіри.
Численні наукові дослідæеннÿ довели, що романтиçаöіÿ
насиллÿ у ÇМІ ïідвищує рівенü аãресії у ïідлітковому
середовищі.
Äлÿïротидіїöüомунеãативномувïливу требароçвивати
нави÷ки крити÷ноãо мисленнÿ та обирати длÿ ïереãлÿду
філüмиітелеïереда÷і,щоïроïаãуþтüсïравæніöінності.
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§ 14. ВПËÈВÈ НАÉÁËÈÆЧОГО ОТОЧÅННß

Ðодина, друçі, однокласники, в÷ителі— öе твоє наéблиæ÷е соöіалüне
ото÷еннÿ. У ïроöесі сïілкуваннÿ міæ вами виникаþтü стосунки і вçаємо-
вïливи:тивïливаєшнаниõ,авони—натебе.Цеéвïливмоæебутиïоçи-
тивнимінеãативним.

1.Çаïишиіменаабонамалþéдесÿтüоõлþдеéçісвоãонаéблиæ-
÷оãоото÷еннÿ.

2.Îöінитвоїстосункиçнимиçаï’ÿтибалüноþшкалоþ:
5—÷удові;
4—теïлі;
3—рівні;
2—ïроõолодні;
1—ïоãані;
0—дуæеïоãані.

3.Уïараõабоãруïаõроçкаæітüïролþдеé,ÿкінаéбілüшевïли-
нулинавас,стосункиçÿкимививваæаєтеособливими.

Сèнерã³ÿ: оäèн ïëþñ оäèн äор³внþє òрè

Òивæеçнаєш,щоусвоїéïоведінöілþдикеруþтüсÿïевнимиæиттєвими
ïринöиïами.Äеÿкі ç ниõ ми роçãлÿнули у § 2 ïідру÷ника: ïринöиï кер-
мани÷а, ïринöиï оïтиміçму, ïринöиï «бери і даваé» тощо.ßкщо лþдина
дотримуєтüсÿїõ,нанеї÷екаєусïіõ,ÿкщоïорушує—невда÷і.

Існуєщеодинваæливиéæиттєвиéïринöиï—синерãіÿ(віданãл.syn—
сïілüнатаenergy—енерãіÿ).Ñинерãіÿоçна÷ає,щоöілеєçна÷нобілüшим,
ніæсумаéоãоскладовиõ.Ïрикладисинерãіїçнаõодимоуïрироді,теõніöі,
муçиöі,сïортітощо(мал.39).

У цьоìу параграôі ти:

• ç’ÿсуєш,õтоналеæитüдотвоãонаéблиæ÷оãоото÷еннÿ;
• оöінишÿкістüсвоїõстосунків;
• діçнаєшсÿïроïереваãиïринöиïусинерãіїустосункаõ;
• ïроаналіçуєшмоæливіриçикинаéблиæ÷оãоото÷еннÿïід-
літків;

• ïриãадаєшоçнакидруæніõінебеçïе÷ниõïідлітковиõком-
ïаніé.
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Мал.39

Ïрикладомсинерãіїуïриродіє
ïоведінкаãусеéуçãраї.V-ïодібна
будоваãусÿ÷оїçãраїдаєçмоãуïтаõам
летітина70%швидше,ніæтоді,
коливонилетÿтüïоодинöі.Адæе
наéбілüшиéоïірвітрувід÷уваєлише
ïтаõ,щолетитüïоïереду.Ïід÷ас
ïолüотувінутворþєïідіéмалüниé
ïотікдлÿтиõ,õтолетитüçаним.
Іншіãусивçãраїïідбадüорþþтü
лідеракриками,аколивін
стомлþєтüсÿ,наéоãомісöестає
іншиéïтаõ.

Ïринöиïсинерãіївідомиé івтеõніöі.
Конструкториçнаþтü,щооднаоïора
роçміром5õ10смвитримуєваãудо
275кã.ßкуваãумоæутüвитриматидві
оïори?ßкщовваæаєш,щовдві÷ібілüшу,
тобто550кã,тоïомилÿєшсÿ.Âони
витримуþтüваãудо825кã,аÿкщо їõ
çбитидокуïи—білüшÿк2000кã.

Ïрикладсинерãіївмуçиöі—
оркестр,ансамблüабоõор. Їõ
çву÷аннÿ—öенабаãатобілüше,
ніæокреміïартіїувиконанні
муçи÷ниõ інструментів÷иãолосів.

Ïрикладсинерãіїусïорті—
футболüнакоманда. Їїрівенü—öе
білüше,ніæмаéстерністüворотарÿ,
ãолкіïераабоçаõисників.Усïіõ
командиïередусімçалеæитüвідтоãо,
ÿксïортсменивçаємодіþтüнаïолі,
ÿкікомбінаöіївміþтüроçіãрувати.
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ßкщо ми керуємосÿ ïринöиïом синерãії у стосункаõ, наші моæливості
çростаþтü, ми досÿãаємо кращиõ реçулüтатів у нав÷анні, сïорті, будü-ÿкіé
ïраöі.Ïоліïшуєтüсÿÿкістüстосунків:миотримуємобілüшеçадоволеннÿвід
сïілкуваннÿ,ефективнішероçв’ÿçуємоконфлікти.

Äлÿöüоãотребанав÷итисÿ:
• öінуватиівикористовувативідмінності,щоіснуþтüміæлþдüми;
• сïілкуватисÿ, вçаємодіÿти і будувати стосунки на основі ïартнер-
ства—використовуватисилüніÿкостіікомïенсуватинедолікиодне
одноãо.

ßскравиéïриклад синерãії є уфілüмі«Âелетенü».Íесïодівана çустрі÷
двоõсамотніõïідлітківнаçавæдиçмінилаїõнідолі.Âонибулиöілкомріçні:
Макс—мов÷аçниéісором’ÿçливиéãіãант,Кевін—маленüкиé,роçумниé,
невиліковно õвориé. У класі õлоï÷ики ïо÷увалисÿ іçãоÿми. Òа коли вони
об’єдналисÿ в єдине öіле, то ïеретворилисÿ на відваæноãо і моãутнüоãо
лиöарÿ-велетнÿ.

1.ßкевраæеннÿсïравивнавасöеéфілüм?

2.ßкідодатковімоæливостіç’ÿвилисüуõлоï÷иківçавдÿкиїõніé
друæбі?

3*.ßк друçі моæутü використати силüні ÿкості і комïенсувати
недоліки одне одноãо (нав÷ити друãа танöþвати, ïідтÿãнути ç
математики,тренуватисÿраçом...)?

4*.ßксинерãіÿвиÿвлÿєтüсÿвроçïоділідомашніõобов’ÿçків?

Ðèçèкè найбëèж÷оãо оòо÷еннÿ

Íа відміну від çаконів ïрироди, що діþтü неçалеæно від нашої волі
(ÿкщоïідкинутим’ÿ÷,вінçавæдивïаденаçемлþ),лþдисамівирішуþтü,
дотримуватисÿїмïевниõïринöиïів÷иïорушуватиїõ.

Íаæалü,інодідоводитüсÿсïілкуватисÿçтими,õтонеçваæаєнаæодні
ïринöиïи і будü-÷иї інтереси. Òакі лþди çдатні çаïодіÿтишкоду, çокрема
своїмріднимідруçÿм.Òомукоæномутребароçвиватиæиттєвінави÷киïро-
тидіїнеãативномусоöіалüномутиску.

Ðоäèна

Âïливродининатвоєæиттÿіçдоров’ÿваæкоïереоöінити.Хорошібатü-
ки—наéкращиéïрикладдлÿсвоїõдітеé.Уродиніформуþтüсÿöінності,
ставленнÿ,çви÷ки,сïосібïроведеннÿдоçвіллÿ.

Щоïравда, і ïоãані çви÷ки (алкоãоліçм, насиллÿ) такоæ нерідко фор-
муþтüсÿвродині.Ñтатистикаçасвід÷ує,щодітиçнеблаãоïолу÷ниõродин
÷астоïовторþþтüдолþсвоїõбатüків.Îднакродиннітрадиöії—невирок.
ßкщодитинаõо÷е,вонамоæероçірватиланöþãïоãаниõçви÷окіçаïо÷атку-
ватидлÿсебеісвоєїмаéбутнüоїродиниçовсіміншітрадиöії.

КолиМакс(ãероéфілüму«Âелетенü»)бувмалим,батüконао÷аõуõлоï-
÷икавбивéоãоматір.ÂідтодіМаксанеïолишаладумка,щовінсинубивöі
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éïрире÷ениéстатитаким,ÿкéоãобатüко.ßкосüКевінроçïовівМаксуïро
своãобатüка,ÿкиéïокинувматірïіслÿнародæеннÿõвороїдитини.Âінïере-
конавдруãа,щовониніколинестанутüтакими,ÿкїõнібатüки.

Ïро÷итаéтеіобãоворітüситуаöіþ:
Ñвітланаæивеçбатüкамиісестроþ.Їїбатüкинемаþтüïостіé-
ноїроботи,всіãроші,ÿкіїмвдаєтüсÿçаробити,витра÷аþтüна
сïиртне.Îдноãораçубатüкоçдавнамакулатурушкілüніïід-
ру÷никидів÷атіскаçав,щоçдо÷оквсеодноневиéдені÷оãо
ïутнüоãо. Òа Ñвітлана не ïоãодиласÿ ç ним. Їé ïодобаєтüсÿ
в÷итисÿ, і вона мріє стати медсестроþ. Цілиé рік Ñвітлана
робилаурокиусвоєїïодруãиіãотуваласÿдовстуïувмеди÷-
ниé коледæ. Âлітку дів÷ина усïішно склала ісïити і теïер 
уïевнена,щовнеїбудекращеæиттÿ,ніæуїїбатüків.

1.Ïроаналіçуéтрадиöіїсвоєїродини(ÿквиõар÷уєтесÿ,ïраöþ-
єте,відïо÷иваєте,дбаєтеïросвоєçдоров’ÿ).
2.ßкіçöиõтрадиöіéтиõотівбиïередатисвоїмдітÿм?
3.ßкіновіродиннітрадиöіїмрієшçаïо÷аткувати?

Äрóç³ 

Îсобливоãо çна÷еннÿ у твоєму віöі набуває друæба. Коли ділишсÿ ç
друãомсвоїмидумками,ïо÷инаєшкращероçумітисамоãосебе.Òе,щодруã
ïоваæаєтебе,ïідвищуєтвоþсамооöінку.

Äруçіïотрібні,щобдатиïораду:«Íеçавæдимоæнасамомувирішувати,
ÿкслідв÷инити.Òребавислуõатище÷иþсüдумку».Хо÷уваæливиõре÷аõ
тибілüшеïрислуõаєшсÿдодорослиõ,алевусüому,щостосуєтüсÿтеõніки,
муçики,модиіроçваã,теïердедалібілüшеïокладаєшсÿнадумкудруçів.

Îöінітüстуïінüвïливуоднолітківнате,ÿкïроводитидоçвіллÿ.
Äлÿöüоãоïроведітüукласіумовнулініþ.Çодноãокінöÿстанутü
ті,õтовусüомуïідтримуєкомïаніþ,аçіншоãо—ті,õтоçавæди
наïолÿãаєнасвоєму.Ðештаçаéмаþтüмісöÿблиæ÷едотоãо÷и
тоãокінöÿ.

Äруçі моæутü вïливати на тебе ïоçитивно, наïриклад, коли радÿтü
çробитищосüõорошеабоутримуþтüвідïомилки.Алеінодіїõніéвïливє
неãативним.

Ïоçитивниéвïливдруçів
моæесïонукати:

Íеãативниéвïливдруçів
моæеçмусити:

•çаïисатисÿдосïортивноїсекöії;
•вçÿтиу÷астüуçмаãаннÿõ;
•береãтиçдоров’ÿ;
•досÿãтиïоставленоїмети.

•ïо÷атикурити;
•вæиватиалкоãолü;
•ïроãулþватиуроки;
•бреõати;
•щосüукрасти,коãосüïобити.
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1.Ïриãадаéтеоçнакидруæніõінебеçïе÷ниõкомïаніé.
2.Ïоміркуéте,щомоæестатисÿçïідлітком,ÿкиéïотраïивдо
небеçïе÷ноїкомïанії.

Оçнакè äрóжн³х 
комïан³й

ïриéмаþтüтебетаким,
ÿкимтиє;

немаþтüæорсткиõ
ïравил;

неçаборонÿþтü
сïілкуватисÿïоçа
ãруïоþ;

çрадістþïриéмаþтü
досвоãоколановиõ
друçів;

їõ÷лениïоваæаþтü
іïідтримуþтüодне
одноãо.

Оçнакè небеçïе÷нèх комïан³й

маþтüватаæкаіæорсткі
ïравила;

вимаãаþтüöілковитої
відданості;

çаборонÿþтüконтактиïоçа
ãруïоþ;

çанеïокорумоæутüв÷инити
æорстокуроçïраву;

ç«÷уæими»ïоводÿтüсÿ
аãресивноіçверõнüо;

встуïаþтüуміæãруïові
конфлікти«стінканастінку»;

ïоширеневæиваннÿтþтþну,
алкоãолþ,наркотиків.

Ñинерãіÿустосункаõ—öеçростаннÿмоæливостеéособистостіçавдÿки
ефективніé вçаємодії ç іншими лþдüми.Äлÿ досÿãненнÿ öüоãо треба
нав÷итисÿбудуватистосункинаосновіïартнерства.
Íаæалü,інодідоводитüсÿсïілкуватисÿçтими,õтонеçваæаєнаæодні
ïринöиïи і будü-÷иї інтереси.Òому коæному слід роçвиватиæиттєві

нави÷киïротидіїнеãативномусоöіалüномутиску.
Хороші батüки— наéкращиé ïриклад длÿ дітеé. Íа
æалü,дітиçнеблаãоïолу÷ниõродинтакоæ÷астонаслі-
дуþтüсвоїõбатüків.Îднакöеневирок.ßкщодитина
õо÷е, вона моæе роçірвати ланöþã ïоãаниõ çви÷ок і
çаïо÷аткуватидлÿсебеісвоєїмаéбутнüоїродиниінші
традиöії.
Îсобливоãоçна÷еннÿуïідлітковомувіöінабуваєдруæ-
ба.Âïливдруçівмоæебутиïоçитивнимінеãативним.
Ïотраïити в ïоãану комïаніþ оçна÷ає нараçитисÿ на
небеçïеку.Òримаéсÿïодалівідтакиõкомïаніé!



101

§ 15. ХВОÐОÁÈ ЦÈВІËІЗАЦІЇ І ÐÅÊËАМА

Удавні÷асилþдиïотерïаливідõолоду, сïеки,наïадівõиæиõçвірів,
інфекöіéниõõвороб.Ñу÷аснілþдиæивутüнабаãатодовшеінеçрівнÿнноком-
фортніше.Меõаніçмиéавтоматиçвілüнилиїõвідтÿæкоїфіçи÷ноїïраöів
ïобутітанавиробниöтві.Çалі÷еніãодинимоæнадістатисüнаéвіддаленішиõ
куто÷ківïланети.Çавдÿкивинаéденнþвакöинтаефективниõліківсереднÿ
тривалістüæиттÿлþдеéçрослабілüшÿкудві÷і.

Уÿвітü один денü іç æиттÿ ïервісноãо і су÷асноãо ïідлітка.
Ïорівнÿéтеїõні õар÷овіраöіони,фіçи÷нуактивністü,çаãартова-
ністü.Ïоміркуéте:

• Хтоõар÷уєтüсÿïереваæнонатуралüнимиïродуктами?
• Хтоçниõсилüнішиéіçаãартованішиé?
• Хто÷астішелÿãаєсïатиãолодним?
• Хтомаєбілüшешансіводуæати,ÿкщоçаõворів?

Îднак блаãа öивіліçаöії сïри÷инили ïоÿву новиõ çаãроç. Òеïер лþдÿм
çаãроæуþтüнелише÷исленнітеõноãеннінебеçïеки(ураæеннÿелектри÷ним
струмом,ÄÒÏ),аéтакімалоïоширеніудавні÷асиõвороби,ÿкоæиріннÿ,
ракісерöево-судинніçаõворþваннÿ.Їõнаçиваþтü«õворобамиöивіліçаöії»,
адæе вони ïов’ÿçані ïередусім іç «досÿãненнÿми» öивіліçаöії— малоруõ-
ливим сïособомæиттÿ, сïоæиваннÿм ïерероблениõ õар÷овиõ ïродуктів, а
такоæвæиваннÿмтþтþну,алкоãолþінаркотиків.

 Êóр³ннÿ ³ рак

У6-мукласітивив÷аввïливтþтþнунаорãаніçмлþдиниіçнаєшïро
неãаéні наслідки куріннÿ, éоãо вïлив на орãаніçм ïротÿãом двоõ років та
віддаленінаслідки.

Курöÿмç20—30-рі÷нимстаæемçаãроæуþтüтÿæкіçаõворþваннÿсерöево-
судинноїсистеми(інфаркт,інсулüт),õроні÷ніçаõворþваннÿлеãенü,вираçка
шлунку,çлоÿкісніïуõлини(раклеãенü,ãуби,ãортані).

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,щотакеõворобиöивіліçаöії;
• усвідомишçв’ÿçоккуріннÿçнебеçïекоþвиникненнÿраку;
• оöінишсвоєставленнÿдокомерöіéноїреклами;
• оçнаéомишсÿ ç ïринöиïами дії реклами і ïриéомами, ÿкі
використовуþтü рекламні комïанії длÿ çалу÷еннÿ молоді до
куріннÿтавæиваннÿалкоãолþ;

• ïотренуєшсÿ роçïіçнавати рекламні õитрощі é створþвати
антинаркоти÷нурекламу.
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Òþтþновиéдимміститüбілüшÿк50канцерогенів—ре÷овин,щосïри-
÷инÿþтüвиникненнÿçлоÿкісниõïуõлин.Ñïолуки,ÿкімістÿтüсÿу тþтþ-
новомудимі,ïослаблþþтüçаõиснівластивостіорãаніçмуіïосилþþтüдіþ
іншиõканöероãенів,наïриклад,іоніçуþ÷оїрадіаöії.

Íаéïоширенішаформараку—раклеãенü.У2002роöівУкраїнісеред
ïомерлиõвідракукоæенï’ÿтиé—õвориéнараклеãенü(серед÷оловіків—
коæентретіéвиïадок).90%виïадківракулеãенüïов’ÿçуþтüіçкуріннÿм.

Ðекëама — рóш³йна ñèëа òорã³вë³

Ñуттєву ролü у виникненні õвороб öивіліçаöії відіãрає комерöіéна
реклама õар÷овиõ ïродуктів, сиãарет та алкоãолþ.Ñу÷асниé світ наçива-
þтüсусïілüствомсïоæиваннÿ.Áеçлі÷товарівіïослуãщоднÿïроïонуþтüç
екранівтелевіçорів,вули÷ноїреклами,сторінокãаçетіæурналів.

Îöінітü стуïінü вïливу реклами на ваші рішеннÿ. Äлÿ öüоãо
ïроведітüукласіумовнулініþ.Çодноãокінöÿстанутüті,õто
çавæдиïриéмаєрішеннÿïідвïливомреклами,аçіншоãо—ті,
õтонанеївçаãалінеçваæає.Ðештаçаéмаþтüмісöÿблиæ÷едо
тоãо÷итоãокінöÿ.

Метареклами—ïродатиïродуктіçабеçïе÷итивиробниковіïрибуток.
Äлÿöüоãоврекламномубіçнесівикористовуþтüсïеöіалüніïриéоми.

Ïро÷итаéтеïовідомленнÿ:«ßкïраöþєреклама».Ïоміркуéте:
• ßкіïотребиібаæаннÿïідлітківвикористовуþтüурекламі
тþтþнутаалкоãолþ(мал.41,б);

• Íаведітüïрикладирекламниõïовідомленü,що«тиснутü»
наïотребиïідлітків(мал.41,в).

×и знаєш ти, ùо...
Îдин іç солістів ãруïи «The Beatles»

ÄæордæХаррісон (мал. 40) ïо÷ав курити
у ïідлітковому віöі. Âін ніколи не ïриõо-
вував своєї ïристрасті до тþтþну і навітü
ãравіçсиãаретоþвруöі.Колив1997роöі
Харрісондіçнавсÿсвіéдіаãноç—ракãорла,
вінскаçав:«Цесталосÿ÷ереçкуріннÿ».

Âідтоді ïо÷аласÿ éоãо ÷отирирі÷на
боротüба ç недуãоþ.  Âін вирішив çроби-
ти все моæливе,щоб ïобороти рак: кинув
ïалити і їçдив ïо всüому світу в ïошукаõ
наéефективнішиõçасобівлікуваннÿ,витра-
÷аþ÷и ïо 25 тисÿ÷ американсüкиõ доларів
щоднÿ. У своїé останніé ïісні, çаïисаніé çа
тиæденü до смерті, Харрісон çакликає çамислитисÿ над наслідками
ïаліннÿ,відÿкиõнерÿтуþтüніслава,ніãроші.

Мал.40
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ßк ïрацþє рекëама

Чивідомотобі,щомавïиобоæнþþтüвишні?Мисливöікористуþтüсÿ
öимівлаштовуþтüдлÿниõõитріïастки.Âонинасиïаþтüстиãлівишні
усклÿнуïосудинуçвуçüкимãорлом.Ïомітившиулþбленіласощі,мавïа
немоæе стриматисü і çасовує руку в ïосудину.Âідтак çатискує вишні
вкулаöіінамаãаєтüсÿвитÿãнути.Алекулакнеïроõодитüкріçüвуçüке
ãорло ïосудини, а çметикувати,що éоãо треба роçтиснути, тварина не
çдатна.Ïо÷увшивід÷аéдушневерещаннÿ,мисливеöüвибіãаєçукриттÿ
іõаïаємавïу.

Фаõівöі рекламноãо біçнесу використовуþтü ïодібні ïриéоми.
Ñïо÷аткувонивиçна÷аþтüöілüовуãруïу,наïриклад,ïенсіонери,батüки
абоïідлітки.Âідтакнамаãаþтüсÿçнаéти«вишні»—те,щоєваæливим
длÿ öиõ лþдеé (длÿ ïенсіонерів— öіна, длÿ батüків— користü длÿ
çдоров’ÿдітеé,адлÿïідлітків—те,щовваæаєтüсÿсу÷асним,«крутим»
ідоïомаãаєïо÷уватисÿдорослішим).

ßкщотоваркорисниé(ÿкïралüниéïорошок÷иоліÿ),рекламодавöі
намаãаþтüсÿ ïривернути уваãу до тиõ ÿкостеé,що виãідно виріçнÿþтü
саме öþ торãовумарку (öіна, ефективністü, смак).Колиæлþдина не
маєïриродноїïотребиувæиванніïевноãотовару(наïриклад,алкоãолþ
÷итþтþну),рекламодавöі«тиснутü»наіншіïотреби,щобвонаïо÷ала
вæиватиöеéïродуктісталаçалеæноþ.

Âонироçраõовуþтü(інедаремно!),щомолодалþдинасïробуєсиãа-
рету,çвикнероçваæатисÿçïлÿшкоþïива.Îтæе,неодмінноïотраïитüу
«ïастку»—нікотиновутаалкоãолüнуçалеæністüіçãодомвæенеçмоæе
«роçтиснути кулак» і ïоïовнитü рÿди тиõ, õто ïримноæує ïрибутки
тþтþновиõіалкоãолüниõмаãнатів.
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Ïро÷итаéте ïовідомленнÿ «Ðекламні стратеãії». Íаведітü ïри-
клади çастосуваннÿ деÿкиõ стратеãіé в рекламі алкоãолüниõ і
тþтþновиõвиробів.

Ðекëамн³ ñòраòеã³ї

Щобçмуситилþдеéïридбатитовар,рекламодавöінерідконаводÿтü
невсіéоãоÿкості,алишеті,щоïокаçуþтüтоварçкращоãобоку.Часто
öі ÿкості ïеребілüшені, іноді—відверто неïравдиві.Äеÿкі рекламні
стратеãіїсïонукаþтüлþдеéкуïуватинавітüтовар,ÿкиéїмнеïотріб-
ниé,неïідõодитü÷ишкодитüїõнüомуçдоров’þ.Çнаннÿöиõстратеãіé
доïомоæетобіçаõиститисÿвідїõнüоãовïливу.

1. Голос зірки. Âідомі лþди, çаçви÷аé актори, сïіваки, сïортс-
мени, виõвалÿþтü товар і роçкаçуþтü, що вони ним користуþтüсÿ.
Ñкладаєтüсÿвраæеннÿ,щоöеéтоварсïравдіõорошиé,іÿкщотиõо÷еш
бутисõоæимнаçірку,тобітеæтребаéоãоïридбати.

2.Голос експерта.Лікарі,науковöі(абоакториуроліексïертів)
роçïовідаþтüïроефективністüтоварів,такиõ,ÿкçубнаïаста÷иліки.
Îскілüкилþдидовірÿþтüексïертам,воникуïуþтüсамеöеéтовар.

3. Факти і  циôри. Íаводÿтüсÿ докаçи ефективності ïродукту
(наïриклад,çасобівдлÿсõудненнÿ).Цÿтеõніка÷астокомбінуєтüсÿç
ãолосомавторитетноїлþдини.

4.Порівняльні тести і опитування. Íаводÿтüïорівнÿлüніÿкості
рекламованоãоïродукту(А)çïодібнимитоварами(ÂіÑ).Ïокаçуþтü,
що товар А набаãато ефективнішиé çа Â і дешевшиé çа Ñ. Íерідко
ïоєднуþтüсÿçоïитуваннÿмисïоæива÷ів.

5.Деìонстрації. Äемонструþтü,ÿкефективнодієïродукт(çаçви-
÷аéçанаéсïриÿтливішиõумов).Äеÿкіçтакиõрекламçна÷ноïеребілü-
шуþтüïоçитивніÿкостітовару—ïралüноãоïорошку÷иïилососа.

6.Апеляція до бажання належати до групи. Ñкладаєтüсÿвраæен-
нÿ,щовсікористуþтüсÿöимïродуктом.Аколиöетак,тоéтимаєш
éоãоïридбати,щобнебути«білоþвороноþ».

7. Експлуатація сексуальної теìатики. Çавдÿки використаннþ
ïривабливої моделі складаєтüсÿ враæеннÿ, що ïродукт додастü тобі
сексуалüності.

8.Апеляція до прагнення бути дорослиì. Ñкладаєтüсÿвраæеннÿ,
щовæиваннÿïродуктуçробитüтебедорослішиміресïектабелüнішим.

9.Обіцянка насолоди. Ñкладаєтüсÿвраæеннÿ,щобеçöüоãотовару
тинеçмоæешïо-сïравæнüомуïовеселитисüівідïо÷ити.

10.Прагнення популярності. Ïереконуþтü,щоколитикуïишöеé
товар,тостанешнабаãатоïоïулÿрнішим.

11.Еôект розпродажу.Îãолошуþтü,щокілüкістüтоваруобмеæе-
на,аçниæкадієлишекілüкаднів.
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Мал.41.Хитрощікомерöіéноїреклами 

Бажання підлітка:

• бутису÷асним,модним;
• матидруçів;
• ïриéматидорослі
рішеннÿ;

• бутиïоïулÿрним;
• досÿãтиусïіõу.

Зìіст повідоìлень:

«ß(такиéкрутиé,ïоïулÿрниé)
öелþблþ!»;
«Òищо—іноïланетÿнин?»;
«Цедлÿсïравæніõ÷оловіків!»;
«Кращераçом»;
«Äів÷ата(õлоïöі)лþблÿтü
такиõ»;
«Çуïини÷ас—від÷уéæиттÿ».

Бажання виробника:

• ïродатибілüшетовару;
• роçширитиринок
çбуту;

• çабеçïе÷итиïоïит
умаéбутнüому.

Ðекëамн³ ñòраòеã³ї òþòþновèх ³ аëкоãоëüнèх комïан³й

Âиробники тþтþну та алкоãолþ отримуþтü вели÷еçні ïрибутки і не
маþтüнамірувідмовлÿтисÿвідниõ,õо÷ їõнÿïродукöіÿшкодитüçдоров’þ
лþдеé. Головне їõ çавданнÿ— çалу÷ити до ïаліннÿ і вæиваннÿ алкоãолþ
ÿкнаéбілüше молоді çамістü тиõ, õто кинув ïалити (ïити) ÷и вæе ïомер
(мал.41,а).

Цікомïанії вдаþтüсÿдоріçниõõитрощів,щобобіéти çаконïрообме-
æеннÿрекламиіïереконатимолодüуïривабливостісвоãотовару.Âонибудü-
ÿкимисïособаминамаãаþтüсÿдовести,щолþдинуçсиãаретоþсуïроводæує
усïіõ,щотоé,õтоïалитüіï'є,налеæитüдокращої÷астинилþдства.

Òþтþновітаалкоãолüнікомïаніїнаçиваþтüïорушникамиïравісвобод
лþдини тиõ, õто ïроводитü антинаркоти÷ну ïроïаãанду. «Âи маєте ïраво
каçатите,щодумаєте!Âимаєтеïраворобитите,щобаæаєте!Âимаєтеïраво
роçïорÿдæатисÿсвоїмæиттÿм!»,—çаÿвлÿþтüвони.

Âистуïаþ÷и сïонсорами сïортивниõ çмаãанü,öі комïаніїлукаво ствер-
дæуþтü, що молодістü не моæе існувати беç аçарту, риçику і çневаãи до
небеçïек:«У35роківлþдинаïраãнесïокоþістабілüності,ав15роківїé
ïотрібнодещоінше:ïередусімвонаõо÷енасолодæуватисÿæиттÿм!»(çвисту-
ïутþтþновоãомаãната).

а

в

б
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Пракòè÷на робоòа № 5
Сòвореннÿ анòèнаркоòè÷ної рекëамè

1.Îïишибудü-ÿкутþтþнову÷иалкоãолüнурекламу.Ïроаналіçуé:
• Хтоєöілüовоþãруïоþдлÿöієїреклами(орієнтуéсÿнавіківиãлÿд
лþдеé,щоçобраæеніуніé).

• ßкіïасткидлÿмолодітивба÷аєшуöіéрекламі?

2.Íаïишиесенаоднуçтакиõтем:«ßкстаþтüкурöÿми»,«Хто÷уæимãорем
баãатіє»,«Ñкілüкикоштуєшкідливаçви÷ка».

3*. У÷ні однієї ç американсüкиõ шкіл ïроводÿтü активну антинаркоти÷ну
ïроïаãанду в Інтернеті. Îдин іç наïрÿмів їõнüої діÿлüності — створеннÿ
ïародіé на реклами алкоãолüниõ і тþтþновиõ виробів. Ðоçãлÿнü ïриклад
такоїïародії(мал.42)ісïробуéнамалþватисвоþ.

4*.Ðоçãлÿнüтеïрикладиïовідомленüïрошкодувідкуріннÿ,ÿкіроçміщуþтü
наïа÷каõсиãарет(мал.43).Âиконаéтеïроектçаïланом,щонанастуïніé
сторінöі.

Леãкіé
смердþ÷і

Òакоæ
ваæка
смертü

Òакоæ
леãкаöіна

Леãкіé
від÷аéдушні

Мал.42

Мал.43
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Уÿвітü,що вам дору÷илиïридумати слоãани (короткі ïовідом-
леннÿ)длÿроçміщеннÿнауïаковкаõсиãаретіслабоалкоãолüниõ
наïоїв,ÿкібнадиõаливашиõоднолітківвідмовитисÿвідкуріннÿ
тавæиваннÿалкоãолþ.Äлÿöüоãо:

• ïридумаéте20—25слоãанівінадрукуéтеїõнааркушіïаïе-
ру;

• çробітüкілüкадесÿтківкоïіéіроçдаéтеу÷нÿм5—11-õкла-
сів,щобвониçаçна÷или,щоїмнаéбілüшесïодобалосÿ;

• çберітüанкети,ïідсумуéтереçулüтати.
5*.Îформітüстендçнаéориãіналüнішимиесе,антирекламамиінаéïоïулÿр-
нішимислоãанами.



Äосÿãненнÿмедиöиниітеõні÷ниéïроãресçробилиæиттÿлþдеéнабаãато
тривалішим,беçïе÷нішимікомфортнішим.Îднакнинілþдинаéбілüше
ïотерïаþтüвідтеõноãенниõнебеçïекіõворобöивіліçаöії—оæиріннÿ,
раку,серöево-судинниõçаõворþванü.
Головнимсоöіалüним÷инником,щосïриÿєвиникненнþöиõõвороб,є
комерöіéнареклама.Їїмета—çабеçïе÷итиïродаæтоваруіïрибуток
виробникові.
Урекламномубіçнесівикористовуþтüсïеöіалüніïсиõолоãі÷ніïриéоми,
ÿкісïонукаþтüлþдеéкуïуватинавітüтовар,ÿкиéїмнеïотрібниé,не
ïідõодитü÷ишкодитüїõнüомуçдоров’þ(наïриклад,рекламатþтþно-
виõтаалкоãолüниõвиробів).

Молодü— основна öілüова ãруïа длÿ реклами ïива
і тþтþну.Урекламідлÿïідлітків«тиснутü»на їõні
ïотребиусïілкуванніçдруçÿми,налеæностідоãруïи,
самостіéності,виçнанні.
Âласники тþтþновиõ комïаніé роçраõовуþтü, що
молодалþдинасïробуєсиãарету, çвикнероçваæатисÿ
çïлÿшкоþïива.Îтæе,неодмінноïотраïитüуніко-
тиновутаалкоãолüнуçалеæністüіïоïовнитüрÿдитиõ,
õтоïримноæуєїõніïрибутки.
У ïідлітковому віöі лþдина ïраãне білüшої свободи.
Òо ÷и варто ïотраïлÿти у рабство до виробників
тþтþнуіалкоãолþ,ÿкиõнерідконаçиваþтüторãівöÿми
смертþ?
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§ 16. ПÐÈЧÈНÈ І НАСËІÄÊÈ ВÆÈВАННß 
НАÐÊОТÈÊІВ

Òþтþн, алкоãолü, деÿкі ліки, токси÷ні ре÷овини, наркотики...Усі вони
білüшоþ÷именшоþміроþвïливаþтüнамоçокіïсиõікулþдини,їїçдатністü
твереçомислитиівідïовідалüнодіÿти.Òомуїõнаçиваþтüпси хо ак тив ни ìи 
ре чо ви на ìи(такими,щовïливаþтüнаïсиõікулþдини).

Äеÿкіçниõєлеãалüними,оскілüкивикористовуþтüсÿвмедиöиніÿкçне-
болþвалüні÷иснодіéніïреïарати.Інші,õо÷ідуæенебеçïе÷нідлÿçдоров’ÿ,
не çаборонені çаконом. Це — тþтþнові та алкоãолüні вироби, ïреïарати
ïобутовоїõімії.

Îднакіснуєщеоднаãруïаре÷овин,вæиваннÿÿкиõєособливонебеçïе÷-
ним.Це—нелеãалüнінаркотики.Çаãаломнаркотикамиєвсіïсиõоактивні
ре÷овини,тавласненаркотикамиïриéнÿтонаçиватилишенелеãалüніïреïа-
рати,роçïовсþдæеннÿÿкиõçабороненоçаконом.

1.Íаçвітüкілüкавидівлеãалüниõінелеãалüниõнаркотиків.
2.Îöінітüсвоєставленнÿдокуріннÿïідлітків.Äлÿöüоãо:
• намалþéтевкласіумовнулініþ;
• çодноãокінöÿстанутüті,õтонеãативноставитüсÿдовæи-
ваннÿ тþтþну, а ç іншоãо — ті, õто ïоçитивно. Ðешта
çаéмаþтüмісöÿблиæ÷едотоãо÷итоãокінöÿ;

• õтобаæає,моæеарãументуватисвіéвибір.
3.Òаксамооöінітüсвоєставленнÿдовæиваннÿалкоãолþ,ліків
беçïриçна÷еннÿ,токси÷ниõре÷овинінелеãалüниõнаркотиків.

Прè÷èнè вжèваннÿ наркоòèк³в

Íаркоманіÿ — одна ç наéболþ÷ішиõ ïроблем су÷асності. Щоднÿ ми
÷уємоïроçло÷ини,скоєні÷ереçнаркотики,ïроçруéнованідолітавкоро-
÷еніæиттÿ.Ïідçаãроçоþоïинилисÿïідлітки,ÿкімалоçнаþтüïронебеçïеку
наркотиківіневміþтüоïиратисÿтискуçбокунаркоділківтасвоїõдруçів.

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,ÿкібуваþтüнаркотики;
• ïроаналіçуєшïсиõолоãі÷ніïри÷инивæиваннÿнаркотиків;
• виçна÷иш соöіалüні вïливи, що сïонукаþтü до вæиваннÿ
наркотиків;

• нав÷ишсÿроçïіçнаватиміфиïронаркотики;
• обãоворишнаслідкивæиваннÿнаркоти÷ниõре÷овин.
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1.Íеіснуєоднієїïри÷ини,çÿкоїлþдиïо÷инаþтüвæиватинар-
котики.Чому,навашудумку,вониöероблÿтü(їõнідруçівæи-
ваþтüнаркотики;вонинеçнаþтü,щоöенебеçïе÷но;вонивірÿтü,
щомоæутüсïробуватиіçуïинитисÿ...)?

2.Ðоçділітüöіïри÷инина çовнішні (соöіалüні вïливи) і внут-
рішні(ïсиõолоãі÷ні÷инники).

3.Ïорівнÿéтете,щоувасвиéшло,çïри÷инами,ÿкінаводÿтü
фаõівöі.

Чомó ëþäè ïо÷èнаþòü вжèваòè наркоòèкè

Соціальні чинники:

• наркотикиєлеãкодостуïними;
• реклама сиãарет і алкоãолþ ïідстуïно створþє ïоçитивниé
імідæнаркотикаміçаоõо÷уємолодü;

• наркотикивæиваþтüдруçі;
• деÿкіфілüмиітелеïереда÷іромантиçуþтüнаркотики.

Психологічні чинники:

• деÿкілþдинеçнаþтü,ÿкöенебеçïе÷но—ïалити,ïитиівæи-
ватинаркотики;

• їмöікаво,нащоöесõоæе;
• вониневірÿтü,щовæиваннÿнаркотиківєтакимнебеçïе÷ним,
ÿкïроöекаæутüексïерти;

• çнаþ÷иïронебеçïекунаркотиківідовірÿþ÷иексïертам,вони
вірÿтü,щомоæутüсïробуватинаркотики,аïотімвідмовитисÿ
відниõ,колиçаõо÷утü;

• вонидумаþтü,щобілüшістüлþдеéвæиваþтüнаркотики;
• вониïоçитивноставлÿтüсÿдовæиваннÿнаркотиків;
• вони вірÿтü, що наркотики доïомоæутü роçв’ÿçати їõні ïро-
блеми;

• деÿкі ïідлітки ïереконані, що, вæиваþ÷и наркотики, стаþтü
старшиминавиãлÿд;

• çа доïомоãоþ наркотиків вони намаãаþтüсÿ відновити ïсиõо-
лоãі÷нурівноваãу(ïоçбавитисÿтривоãи,смутку,ниçüкоїсамо-
оöінки);

• вонивваæаþтü,щоöенеïоãаниéсïосіброçваæитисÿ;
• вониïереконані,щовæиваннÿнаркотиків—öемодно,круто
іïоліïшитüїõніéімідæ;

• униõнероçвиненісоöіалüнінави÷ки,івониневміþтüкаçати
«Íі».
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Äеÿкі ç öиõ ïри÷ин є міфами, ÿкі ïоширþþтü наркоділки. У
æадобі надïрибутків вони вдаþтüсÿ до надçви÷аéно ïідстуïниõ
методів,щобçалу÷итимолодüдовæиваннÿнаркотиків.

М³фè ³ факòè ïро наркоòèкè

М³ф.Íаркотики—öемодно.
Факò. Це — міф, ÿкиé активно ïоширþþтü наркоділки. А су÷асні

актори,муçикантитаіншіçаконодавöімолодіæноїмодирішу÷евистуïаþтü
ïроти алкоãолþ é наркотиків. Íині, навïаки, модно çаéматисÿ сïортом,
вестиçдоровиéіïродуктивниéсïосібæиттÿ.

М³ф.Íаркотикидоïомаãаþтüроçв’ÿçуватиïроблеми.
Факò. Íаркотики не роçв’ÿçали ще æодної ïроблеми. Íавïаки, вони

лишеïоãлиблþþтüіснуþ÷іïроблемиіïородæуþтüнові.
М³ф.Укомïанії,девсіïалÿтü,виïиваþтü÷ивæиваþтüнаркотики,не

моæнавідмовлÿтисÿ,томущотебевваæатимутüдивнимінетоварисüким.
Факò.Òиçдивуєшсÿ,аледолþдеé,ÿкімаþтüвласнуто÷куçоруівмі-

þтü її відстоÿти, в усіõ ïристоéниõ комïаніÿõ ставлÿтüсÿ ç ïоваãоþ.А çа
«друçÿми»,ÿкіçмушуþтüтебеïорушувативласніïринöиïи,наврÿд÷иварто
сумувати.

М³ф.Леãкінаркотики (наïриклад,мариõуана)нешкідливі.Âонинедо-
роãіéнесïри÷инÿþтüçалеæності.

Факò.Ïро÷итаé,щоïишеçöüоãоïриводуõлоïеöü,ÿкиéтеæколисüтак
вваæав:«Колименібуло19,вïершесïробувавмариõуану.Çтієїçатÿæкиусе
éïо÷алосÿ.Ñïо÷атку«трави÷ка»булалишероçваãоþ.Ïотімãрошіскін÷или-
сÿ,авонибулиïотрібні—беçïлатно«трави÷ку»ніõтовæенедавав.Äаліне
сталоéроботи—ïіслÿкілüкоõмісÿöіввæиваннÿмариõуаниÿвæенеçдат-
ниéбувбеçнеїобіéтисÿ.Менеçвілüнили.Òеïер усеÿкïоколу—крадіæка,
додилераïодоçу,çновукрасти...»

М³ф.«Íаркоманіÿ—öеõворобадурнівіслабаків.Аÿ —роçумниé,і
вменесилüнаволÿ.ßмоæуïокинутибудü-коли».

Факò. Òоé, õто такдумає, уæе çависнадïрірвоþ, томущо будü-коли
відмовитисÿвідвæиваннÿнаркотиківмаéæенікомуневдаєтüсÿ.Äлÿïрикла-
дуроçãлÿнüмал.44.Цеéкороткиéïерелікçдуæедовãоãосïискувсесвітнüо
відомиõмуçикантів—æертвнаркотиківсвід÷итü,щолþдина,ÿкаïотраïи-
лавнаркоти÷нуçалеæністü,çаçви÷аéãиневмолодомувіöі.Адæеöілþди,
беçумовно,малиіроçум,івеликиéталант,іволþ(інакшебнесталитими,
кимбули),акрімтоãо—ãроші,наéкращиõлікарівінаéсу÷аснішіліки.Òа
öеїмнедоïомоãло...

Неãайн³ наñë³ä кè вжè ван нÿ нар ко òèк³в

Áілüшістü наркотиків беçïосереднüо çаãроæуþтü æиттþ лþдини. Âони
моæутü сïри÷инити смертелüне отруєннÿ, çуïинку диõаннÿ ÷и серöевиé
наïад.Íаéïоширенішоþïри÷иноþсмертієïередоçуваннÿ.
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Мал.44.Жертвинаркотиків

1969
ÁраéанÄæонс,
ãітаристãруïи
RollingStones,
ïередоçуваннÿ
наркотиків,
27 рок³в

1971
ÄæимМоррісон,
вокалістãруïи
TheDoors,
серöевиéнаïад
÷ереççловæиваннÿ
наркотиками,
28 рок³в

1979
ÑідÂішес,
бас-ãітаристãруïи
SexPistols,
ïередоçуваннÿ
ãероїну,
21 р³к

1983
ÏітерФрендон,
ãітаристãруïи
Pretenders,
ïередоçуваннÿ
ãероїну,
30 рок³в

1994
КуртКобеéн,
вокалістãруïиNirvana,
самоãубствоустані
наркоти÷ноãо
сï’ÿніннÿ,
26 рок³в

1982
ÄæеéмсÑкотт,
бас-ãітаристãруïи
Pretenders,
ïередоçуваннÿ
наркотиків,
25 рок³в

1991
ÑтівКларк,
ãітаристãруïи
DefLeppard,
ïередоçуваннÿãероїну
ікокаїну,
30 рок³в

1995
КрістінÏфаф,
бас-ãітаристка
ãруïиHole,
ïередоçуваннÿ
наркотиків,
26 рок³в

1977
ЕлвісÏреслі,
серöевиéнаïад,
сïри÷инениé
наéвіроãідніше
çловæиваннÿм
наркотиками,
42 рокè

1970
ÄæимХендрікс,
ïередоçуваннÿ наркоти-
ків,
27 рок³в
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Òþтþн,алкоãолü,деÿкіліки,токси÷ніре÷овиниінелеãалüнінаркотики
çмінþþтüсïриéнÿттÿ,мисленнÿлþдини,їїçдатністüïриéматирішен-
нÿ.Òомуїõнаçиваþтüïсиõоактивнимире÷овинами.
Íелеãалüнінаркотики—особливонебеçïе÷ніïсиõоактивніре÷овини,
çаборонені çаконом. Âони çаãроæуþтü серöевим наïадом, отруєннÿм,
ïередоçуваннÿм,çараæеннÿмнебеçïе÷нимиінфекöіéнимиõворобами.

Їõвæиваннÿруéнуєсоöіалüнеото÷еннÿлþдини,робитü
їїçалеæноþвідçло÷инöів,штовõаєнаïротиçаконнідії.
Íеіснуєоднієїïри÷ини,çÿкоїлþдиïо÷инаþтüвæивати
наркотики. Çаçви÷аé öе соöіалüні ïри÷ини (наïриклад,
достуïністü наркотиків, реклама леãалüниõ ïсиõоактив-
ниõре÷овин),атакоæïсиõолоãі÷ні(çаниæенасамооöін-
ка,бракçнанüіæиттєвиõнави÷октощо).
Ïрилу÷еннþ до наркотиків сïриÿþтü деÿкі міфи, ÿкі
ïоширþþтüнаркоділки.

Íаркотики ïослаблþþтü інстинкт самоçбереæеннÿ, руéнуþтü çдатністü
твереçо мислити і ïриéмати рішеннÿ. Ïід їõнім вïливом лþди ÷астіше
ïотраïлÿþтüунебеçïе÷ніситуаöіїçакермомавтомобілÿ,у÷овні,çаверста-
том—там,деïотрібніïідвищенауваãа,швидкареакöіÿ,обереæністü.

В³ääаëен³ наñë³ä кè

Âæиваннÿ наркотиків має і віддалені наслідки длÿ æиттÿ та çдоров’ÿ
лþдини:беçïліддÿ,тÿæкіïсиõі÷ніçаõворþваннÿ.Усïоæива÷ів«çістаæем»,
ÿкі користуþтüсÿ шïриöами, çаçви÷аé öіла ниçка смертелüно небеçïе÷ниõ
õвороб:сифіліс,ãеïатитÂ,ÂІЛ-інфекöіÿ.

Çа реãулÿрноãо вæиваннÿ наркотиків руéнуєтüсÿ соöіалüне ото÷еннÿ
лþдини.Âонакидаєнав÷аннÿабовтра÷аєроботу,çмушуєстраæдатисвоþ
родину,відштовõуєдруçів.Çаçви÷аéїїматеріалüнестановищеïоãіршуєтüсÿ,
нерідковонавтра÷аєроботу,ïродаєвсе,щомає.

Òоé,õтовæиваєнаркотики,ïотраïлÿєвçалеæністüнелишевіднарко-
тиків,аéвіднаркоділків—лþдеéçкриміналüноãосередовища.Âінніколи
неçнаєнаïевно,щокуïує.Адæещоботриматибілüшетовару,вãероїн÷и
кокаїндодаþтüіншіре÷овини,нерідкосмертелüнонебеçïе÷ні.

ßкщоулþдининемаєãрошеé,їéмоæутüçаïроïонувати«çаробіток»:сõи-
лÿþтüдоïроституöії,сïонукаþтüдокрадіæок,ïоãрабуванü,роçïовсþдæен-
нÿнаркотиків.Òаквонанемину÷евстуïаєуконфліктіççаконом,ïрокладає
собідороãудов’ÿçниöі.

Ïо÷ерçінаçвітüте,щонасïравдімоæутüі÷оãонемоæутüçро-
битинаркотики(моæутüубитилþдину,аленемоæутüçробити
коãосüдорослим;моæутüдовестилþдинудосамоãубства,алене
доïомоæутüçнаéтисïравæніõдруçів...).
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§ 17. НАÐÊОТÈЧНА ЗАËÅÆНІСТЬ 

Íаéбілüшанебеçïекаïсиõоактивниõре÷овин,çокреманаркотиків,ïолÿ-
ãає в тому,що вони сïри÷инÿþтü çалеæністü.Наркотична залежність—
неконтролüованевæиваннÿоднієї÷икілüкоõïсиõоактивниõре÷овин.

1. Íаçвітü декілüка ïсиõоактивниõ ре÷овин, що сïри÷инÿþтü
çалеæністü.

2.Íаæалü,наркотикиунашідні—недивина.Їõæертви÷асто
æивутüïорÿдçнами.Ðоçкаæітüвідомівамісторіїïрореалüниõ
лþдеé,ÿкіïотраïиливнаркоти÷нуçалеæністü.

3.Уïараõабовмалиõãруïаõобмінÿéтесüдумками,ÿкïо÷ува-
þтüсÿнаркоçалеæналþдина,їїбатüки,діти,друçі...

Існуєфіçи÷на(нафіçіолоãі÷номурівні) іïсиõолоãі÷на(нарівніемоöіé
таïоведінки)çалеæністüвіднаркотиків.

Ф³çè÷на çаëежн³ñòü

Фізич на за лежністьõарактериçуєтüсÿçвиканнÿмдонаркотикуінаÿвні-
стþабстинентноãосиндрому(«ломки»)çавідсутностінастуïноїéоãодоçи.

Ïершимïроклÿттÿмнаркотиківєшвидкеçвиканнÿдониõ.Äлÿдосÿã-
неннÿ ïоïереднüоãо ефекту лþдина муситü щораçу çбілüшувати доçу. Але
неçваæаþ÷инаöе,ефектвæиваннÿïостуïовоçниæуєтüсÿ,виникаєтакçвана
то ле рантність до нар ко ти ку.Ïроçріннÿçаçви÷аéнастаєтоді,колилþдина
вæе не отримує çадоволеннÿ від наркотику, алемуситü вæивати вели÷еçні
доçи,щобïо÷уватисÿбілüш-меншнормалüно,тобтотак,ÿкдоïершоїдоçи.

Інакше їé çаãроæує друãе ïроклÿттÿ — аб сти нент ний син д роì. Âін
настає  уæе ÷ереç 10—14 ãодин ïіслÿ останнüої доçи і моæе бути надçви-
÷аéно болісним, суïроводæуватисÿ діареєþ (ïроносом), неконтролüованим
тремтіннÿм, судомами, ïідвищеннÿм темïератури тіла.Â деÿкиõ виïадкаõ
беçмеди÷ноїдоïомоãиéоãонаслідкомєсамоãубствоабосмертü.

Абстинентниéсиндром—öеïеріодадаïтаöіїорãаніçмудоæиттÿбеçнар-
котиків.Âінтриваєвсереднüомутиæденü.Çакоæенденü«ломки»лþдина
втра÷аєдекілüкакілоãрамів.Âонанемоæесïатиіїсти.

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,щотакенаркоти÷наçалеæністü,у÷омувідмінністü
міæфіçи÷ноþіïсиõолоãі÷ноþçалеæністþ;

• в÷итимешсÿ роçріçнÿти оçнаки наркоти÷ної çалеæності та
надаватидоïомоãуïриïередоçуваннінаркотиків;

• ç’ÿсуєш,кудиіÿктребаçвертатисÿïодоïомоãуçïитанüïро-
філактикиталікуваннÿнаркоти÷ноїçалеæності.
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Òі,õтовæиваєнаркотики,каæутü:«ßкбивсеïо÷иналосÿçломки,усвіті
не було бæодноãо наркомана».Îсü ÿк одиннаркоçалеæниé оïисує абсти-
нентниé синдром: «Áілü нелþдсüкиé... Íена÷е всередину ïотраïила öіла
ватаãасадистів—одніроçтрощуþтüкістки,друãівивертаþтüсуãлоби,треті
всþдиçабиваþтüöвÿõи.Кишкироçриваþтüсÿ,івсете÷еçмене.Äалі,ніæ
надвакроки,відтуалетукращеневідõодити,мабутü,ïівсотніраçівнаденü,
неменше».

Пñèхоëоã³÷на çаëежн³ñòü

Чомуæті,õтоçнаéшовусобісиливідмовитисÿвіднаркотиків,ïереæив-
шиïекелüнімукиабстинентноãосиндрому, çновуберутüсÿçа старе?Ðі÷у
тому,що,навідмінувідфіçи÷ноїçалеæності,ÿкаçникаєïіслÿïеріодуадаï-
таöії,пси хо логічна за лежністьçберіãаєтüсÿроками.Ñамевонамоæеçмусити
лþдинуçновуïовернутисÿдоçãубноїïристрасті,оскілüкивиникаєнарівні
ïо÷уттівіïідсвідомиõïоведінковиõстереотиïів.

На рівні по чуттівïсиõолоãі÷наçалеæністüвиÿвлÿєтüсÿвтому,щолþди-
нуïерестаєöікавитивсе,щонеïов’ÿçаноçнаркотиками:нав÷аннÿ,робота,
сïілкуваннÿçріднимиідруçÿми,книæкиікінофілüми,сïортімистеöтво.
Áеç наркотиків æиттÿ длÿ неї беçрадісне, втра÷ає сенс, моæутü ç’ÿвитисÿ
думкиïросамоãубство.Òоæколитобіçаïроïонуþтüсïробуватинавітüтак
çваниé«леãкиé»наркотик(мовлÿв,ïокуримо«трави÷ку»,від÷уємо«каéф»,
баãатоõтотакробитü—іні÷оãо),насамïередïодумаé:«ßкщоÿçараçïоãо-
дæусü,тоçроблþïершиéкрокдоçалеæності,аçавтра,ïіслÿçавтранемину÷е
будедруãиé,третіé...Цекрокидоïрірви».

Череçдеÿкиé÷асуïідсвідомостіформуєтüсÿтісниéçв’ÿçок(асоöіаöіÿ)
міæïевноþситуаöієþ івæиваннÿмнаркотику—такçваниéпо ведінко вий 
сте рео ти п. Ïрикладами ïоширениõ ïоведінковиõ стереотиïів є: «Íовиé
рік—шамïансüке»,«футбол—ïиво»,«кава—сиãарети».

Îсüтиïовиéïриклад.Укомïаніїдавніõдруçівлþдина,ÿкавирішила
відмовитисÿ ÷и навітü давно відмовиласÿ від наркотику, моæе вæити éоãо
автомати÷но,сõаменувшисüуæеçсиãаретоþ÷иãолкоþврукаõ.Цеïошире-
неÿвище,інелишеçнаркотиками,аéçïивом,сиãаретами÷и,скаæімо,ç
шоколадом.Íаïриклад,лþдина вирішила відмовитисÿ від солодощів,щоб
сõуднути.Òаÿкщотісте÷каéöукеркинеïрибратиçіçви÷ноãомісöÿ(столу,
õолодилüника),тоïід÷ас÷аþваннÿрукаïотÿãнетüсÿдониõ.Ïотімлþдина
дивуєтüсÿ,ÿксамамимоволіïорушиладанусобіобіöÿнку.

Утабл.5наведеноõарактеристикинаéïоширенішиõнаркотиків.Çавæди
кращедобреçнати,що÷екає,колисïокусишсÿтаблеткоþ,æуéкоþ,öукеркоþ
÷исиãареткоþ,ÿкана÷ебтоінеєнаркотиком,а«ïростодоïомоæероçслаби-
тисüідобреïровести÷ас».

Îб’єднаéтесüу3ãруïи,ïоïраöþéтеçтабл.5іïідãотуéтеïові-
домленнÿïрооçнакинаркоти÷ноãосï’ÿніннÿ,реакöіїорãаніçму
танаслідкивæиваннÿнаéïоширенішиõнаркотиків:

група 1: ãалþöиноãенів;
група 2: ïсиõостимулÿторів;
група 3: çнеболþвалüниõ,деïресантів.



115

Оç на кè нар ко òè÷ ної çа ëеж ноñò³

Íаркоти÷наçалеæністüневини-
кає çа одну ні÷. Це відбуваєтüсÿ
ïостуïово, крок çа кроком, ÷асто
неïомітно длÿ лþдини. Ïриãадаé
слова Ñемþела Äæексона: «Ïута
çви÷ки є надто слабкими, аби їõ
моæнабулоïомітитидотоãомомен-
ту, коли вони стаþтü надто міöни-
ми,щобїõмоæнабулороçірвати».

Іноділþдинасаманеçнає,моæе
вонащеконтролþвати себе÷ивæе
ïотраïилавтенетаçалеæності.

Фаõівöі виділÿþтü оçнаки, ÿкі
свід÷атüïронаÿвністüнаркоти÷ної
çалеæності:

• вæиваннÿïсиõоактивниõре÷овинçметоþвідволіктисÿвідïроблем;

• настирливідумкиïроте,щобдістати÷ерãовудоçу;

• ïродаæре÷еé÷икрадіæки,абироçдобутиãроші;

• ïровали в ïам’ÿті, коли немоæливо ïриãадати, що робив наïере-
додні;

• ïоÿвановиõдруçів,ÿківæиваþтüïсиõоактивніре÷овини;

• відстороненнÿвідродиниідавніõдруçів;

• втратаінтересудовсüоãо,щоранішеöікавило;

• наïадитривоãи,деïресії,лþті;

• ïостіéніобіöÿнкиневæиватинаркотики,невдалісïробиçуïинитисÿ;

• вæиваннÿïсиõоактивниõре÷овиннаодинöі;

• виникненнÿ абстинентноãо синдрому ÷ереç відсутністü настуïної
доçи;

• ïотребавæиватибілüшудоçу,щобвід÷утитоéсамиéефект.

Ïро÷итаéтеситуаöіþ:
Минулоãове÷ораÑерãіéбувнадискотеöі.Ðанішевінïробу-
вав мариõуану, та вирішив білüше öüоãо не робити. Îднак
колиéомуçаïроïонували«косÿк»,вінневтримавсÿітеïер не
çнає,щоéдумати:моæе,унüоãовæевиниклаçалеæністü?

Îбãоворітü:
• ßквидумаєте,уÑерãіÿвиниклаçалеæністü÷ивінçакрок
донеї?

• ßкіоçнакимоæутüсвід÷итиïроöе?
• Щобвиïорадилидруãу,ÿкиéïотраïивутакуситуаöіþ?

Êрокè äо вèнèкненнÿ 
çаëежноñò³

Крок 1.Ексïериментиçïсиõо-
активнимире÷овинами.

Крок 2.Еïіçоди÷невæиваннÿ
ïсиõоактивниõре÷овин.

Крок 3.Âæиваннÿïсиõоактив-
ниõре÷овинреãулÿрно
(раçнатиæденüабо÷ас-
тіше),алевмалиõдоçаõ.

Крок 4.Íеконтролüоване
вæиваннÿнаркотиків.
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Ïереïадинастроþ,çбу-
дæеннÿ,ïо÷ервоніннÿ
о÷еé,ïосиленнÿаïетиту,
надмірнасïраãа.

Ма ри ху а на(«план», «трав ка») —наé-
ïоширенішиéнелеãалüниéнаркотик.Йоãовиãо-
товлÿþтüçлистÿ,стебла інасіннÿ індіéсüкиõ
коноïелü.Ïосиленаформа— га шиш.

Ко каїн («ко ка», «крек», «сніг», «цу кер ки для 
но са») —білиéкристалі÷ниéãіркиéнасмак
ïорошок,виãотовлениéçлистÿкоки.Ïосиле-
нуформу— крекотримуþтüïіслÿсïеöіалüної
обробкикокаїну.

Шморãаннÿносом,швид-
кесõудненнÿ,çміни
ïоведінкиéособистості.

Ге роїн, ìорôій, опіуì — ãруïанаркотиків,ÿкі
виãотовлÿþтüçмаку.
Героїнмоæебутиувиãлÿдіïорошку(відбілоãо
дотемно-кори÷невоãоколüору)аболиïкоїсмоли-
стоїсубстанöії.

Çвуæеніçіниöі,ïовілüна,
нероçбірливавимова.
Ïривдиõанніçакладаєніс,
від ін’єкöіéнашкіріçали-
шаþтüсÿсліди.

Транквіліза то ри і барбіту ра ти —меди÷ні
ïреïарати,çасïокіéливіабоснодіéніçасоби.
Їõвиãотовлÿþтüувиãлÿдіріçноколüоровиõ
таблетоктароç÷инів.

Íестіéкаõода,втрата
координаöії, сонливістü,
ïідвищенааãресивністü,
втрата÷иïослабленнÿ
соöіалüниõобмеæенü.

ЛСД («кис ло та», «про ìо каш ка», «ìарка») —
наéвідомішиéсинтети÷ниéнаркотик.Íемає
çаïаõу,колüору ісмаку.

Íеïередба÷увана,аãресивна
ïоведінка,роçширеніçіниöі.

Íаркотик(вули÷нанаçва)

Ек с тазі—один іçновітніõсинтети÷ниõ
наркотиків—амфетамінів.
Áілиéïорошок,таблетки÷икаïсули.

Гіïерактивністü,роçши-
реннÿçіниöü,неïриємниé
çаïаõçрота,вираçкив
роті,ïо÷ервоніннÿшкіри.

Галюциногени

Îçнакинаркоти÷ноãосï’ÿніннÿ

Харакòерèñòèка найïошèрен³шèх наркоòèк³в

Психостимулятори

Знеболювальні, депресанти
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Уïідлітків,ÿківæива-
þтüмариõуану,виникає
ïсиõолоãі÷наçалеæністü.
Мариõуанущенаçиваþтü
«в’їçним»наркотиком,адæе
баãатоçтиõ,õто їївæи-
ває,ç÷асомïереõодÿтüна
силüнішінаркотики.

Характерніçмінинастроþ:відçбудæеннÿéïіднесен-
нÿдосонливості,деïресії,втратикоординаöії.Âæи-
ваннÿмариõуаниéãашишуïриçводитüдоïорушен-
нÿïам’ÿті, çниæеннÿроçумовиõçдібностеé.
Маєвіддаленінаслідки,особливодлÿреïродук-
тивноãоçдоров’ÿ:сïовілüнþєтüсÿстатеведоçріван-
нÿ,уваãітниõæінокçростаєриçиквикиднівта
ускладненü,моæесïри÷инитибеçïліддÿ.

Таблиця 5

Âиникаєïсиõолоãі÷на    
іфіçи÷наçалеæністü.

Âæиваннÿбеçïриçна÷еннÿлікарÿ іïеревищеннÿ
рекомендованиõдоçсïри÷инÿєутрудненнÿдиõаннÿ,
сïовілüненнÿсерöебиттÿ,çниæеннÿтемïератури
тіла,втратусвідомості,удеÿкиõвиïадкаõ—кому.
Îсобливонебеçïе÷нимєвæиваннÿдеïресантівç
алкоãолем.

Âиникненнÿçалеæності

Череç5—30õвïіслÿвæиваннÿïідвищуþтüсÿсерöе-
виéритм,кров’ÿниéтиск,темïературатіла.
Ïершевæиваннÿмоæеïриçвестидосерöевоãо
наïаду,çадишки.Ðуéнуєöентралüнунервовусис-
тему,ç÷асом сïри÷инÿєнервовевиснаæеннÿ,
деïресіþ іïараноþ.

Кокаїн—силüниéнарко-
тик.Ïсиõі÷на іфіçи÷на
çалеæністüвиникаєдуæе
швидко.
Крек—щенебеçïе÷нішиé.
Çалеæністüвиникаєïіслÿ
вæиваннÿоднієї-двоõдоç.

Âиникаєïсиõолоãі÷на     
іфіçи÷наçалеæністü.
Героїноваçалеæністüмоæе
виникнутиïіслÿоднієї-
двоõ ін’єкöіé.

Çавибуõомеéфоріїнастаþтüсонливістü,деïресіÿ.
Хроні÷невæиваннÿïриçводитüдоçниæеннÿаïетиту,
виснаæеннÿ іруéнуваннÿорãаніçму.
Âисокиéриçикçараæеннÿãеïатитом,ÂІЛ,смертелü-
ниõïередоçуванü.

Âиникаєïсиõолоãі÷на
çалеæністü.

Îдраçуïіслÿвæиваннÿлþдинуоõоïлþєстраõ,
нудитü.Череç30—90õввиникаþтüãалþöинаöії—
триï.Ефектнемоæливоïередба÷ити:одноãораçу
öемоæутüбутиïриємніобраçи, іншоãо—æаõливі
мареннÿ.
ÍавітüïіслÿïершоãовæиваннÿЛÑÄлþдинамоæе
місÿöÿмистраæдативіддеïресії, страõів,думокïро
самоãубство.

Ïородæуєãалþöинаöії.Ïосилþєемоöії.
Моæематинаслідкомсуõістüуроті,нудоту,судо-
ми,ïідвищеннÿболüової÷утливості, серöевоãоритму,
ïотовиділеннÿ. Інодіç’ÿвлÿþтüсÿдеïресіÿ,тривоãа,
страõ.

Ïсиõолоãі÷наçалеæністü
виникаєçакілüкамісÿöів.

Ðеакöіÿорãаніçму інаслідкивæиваннÿ

Харакòерèñòèка найïошèрен³шèх наркоòèк³в



118

Нев³äкëаä на äо ïо мо ãа ïрè ïе ре äо çó ванн³ нар ко òè к³в

Òі, õто вæиває наркотики, нерідко ãинутü від неÿкісниõ наркотиків та
їõïередоçуваннÿ.Îçнакамиïередоçуваннÿєріçкеçблідненнÿ,неãлибокета
сïовілüненедиõаннÿ,слабкиéïулüс,відсутністüреакöіїнаçовнішніïодраç-
ники,блþваннÿ,втратасвідомості.Ñмертüмоæенастативідçуïинкисерöÿ,
ïриïиненнÿдиõаннÿ÷иïерекриттÿдиõалüниõшлÿõівблþвотнимимасами.

Убаãатüоõïодібниõвиïадкаõæиттÿлþдинімоæна врÿтувати,
ÿкщо в÷асно надати їé доïомоãу і доïравити до лікарні.Íеçа-
леæновід твоãо ставленнÿдонаркотиків і тиõ,õто їõуæиває,
неïриïустимо çалишати беç доïомоãи лþдину, що ïеребуває у
тÿæкомустані.

ßкщотиставсвідкомтакоїситуаöії,неãаéніõвилини.

• Âикли÷ «швидкудоïомоãу».
• Ïокладиабоïереверниïотерïілоãо,
ÿкïокаçанонамал.45.

• У раçі необõідності о÷исти ïороæ-
нину рота від слиçу і блþвотниõ
мас,стеæçаéоãодиõаннÿм.

• ßкщо ÷астота диõаннÿ менша ніæ
8–10раçівнаõвилину,сліднеãаéно
робитишту÷недиõаннÿ.

Êó äè çвер òа òè ñÿ ïо äо ïо мо ãó

Лікарі каæутü, що у наркоçалеæноãо лише два шлÿõи: широка ïрÿма
дороãанакладовище і ледüïомітна вуçенüка, вибоїстаéïоросла÷аãарни-
ком стеæе÷ка до æиттÿ. Це сïравді так, оскілüки наркоти÷ної çалеæності
дуæеваæкоïоçбавитисÿ.Íерідколþдина,ÿкуна÷ебтовилікували,çновуé
çновуберетüсÿçастаре.Ценеоçна÷ає,щотребаскластирукиіïриïинити
боротüбу.Алеÿкщовиниклаïроблемаçнаркотиками,ïотрібнакваліфікова-
намеди÷наіïсиõолоãі÷надоïомоãа,неабиÿкасилаволі,ïідтримкароди÷ів
ідруçів.

Ïершимкрокомнашлÿõудоïодоланнÿïроблемиєвиçнаннÿтоãо,що
вонаіснує.Òарі÷утому,щобаãатолþдеé,ÿкітривалиé÷асçловæиваþтü
наркотиками÷иіншимиïсиõоактивнимире÷овинами,неçіçнаþтüсÿвöüому
навітüсобі,сïодіваþ÷исü,щомоæутüвідмовитисüвіднаркотиківбудü-коли.
Òаöенетак.

Äетоксикаöіþ (ïоçбавленнÿ від фіçи÷ної çалеæності) çдіéснþþтü дер-
æавнітаïриватнімеди÷ніçаклади.Ураçіïотребислідçвернутисÿвнарко-
лоãі÷ніклінікиідисïансериçамісöемïроæиваннÿ.Äобровілüнелікуваннÿ
відалкоãолüної÷инаркоти÷ноїçалеæностівдерæавниõмеди÷ниõçакладаõ
анонімнеібеçкоштовне.

Òелефоннарколоãі÷ноїслуæбидовіриітерміновоїнарколоãі÷ноїдоïомоãи
вКиєві:(+38044)525-82-27.

Мал.45  
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Ïіслÿïеріодудетоксикаöіїõвориéмаєïроéтитривалуреабілітаöіþ—
отриматидоïомоãуïсиõолоãів,ïереосмислитиæиттєвіöінності,налаштува-
тисÿнаæиттÿбеçнаркотиків.Íаéбілüшішансивилікуватисÿмаþтüті,õто
від÷уває ïідтримку родини і друçів, ÿкі, до ре÷і, теæ ïотребуþтü ïсиõо-
лоãі÷ноїдоïомоãиіреабілітаöії.

Çадодатковоþінформаöієþçавітаéнасаéти:
www.aids.ua 
www.neuletay.aids.ua
www.narcom.ru
www.love-home.org.ua/programs/4/
aids.edu.vn.ua.narcotics/beta/karta.htm
zavisimosty.info  

Äонастуïноãоурокуïідãотуéïовідомленнÿïронебеçïе÷ніситу-
аöіїабоçло÷ини,ïов’ÿçаніçнаркотиками.

Íаркоти÷наçалеæністü—неконтролüованевæиваннÿоднієїабокілü-
коõïсиõоактивниõре÷овин.
Фіçи÷на çалеæністü õарактериçуєтüсÿ виникненнÿм толерантності до
наркотикуінаÿвністþабстинентноãосиндромуçавідсутностінастуïної
éоãодоçи.

Ïсиõолоãі÷наçалеæністüвиникаєнарівніïо÷уттіві
ïідсвідомиõïоведінковиõстереотиïів.
Ураçівиÿвленнÿсимïтомівнаркоти÷ноїçалеæності
слідçвернутисÿïодоïомоãудофаõівöів.
Ïередоçуваннÿ — наéïоширеніша ïри÷ина смерті
середтиõ,õтовæиваєнаркотики.
У баãатüоõ виïадкаõ такиõ лþдеé моæна врÿтува-
ти,ÿкщов÷аснонадати їмдоïомоãу ідоïравитидо
лікарні.
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§ 18. НІ — НАÐÊОТÈÊАМ!

Наркоòèкè — äержавна ïробëема

Íа ïершиé ïоãлÿд çдаєтüсÿ, що наркотики— öе ïроблема лише тиõ,
õто їõ уæиває. Îднак öе не так. Âона стосуєтüсÿ коæноãо ç нас. Äеÿкі
ïов’ÿçані çнеþвитратимоæнаïораõувати.Це,наïриклад, втра÷енідоõо-
ди÷ереçнеïраöеçдатністüнаркоçалеæниõ;витратина їõнєлікуваннÿ;кош-
ти на утриманнÿ ïравооõоронниõ орãанів. Але ÿк оöінити çбитки від çло-
÷инів, скоєниõ ïід вïливом наркотиків, ÿк ïораõувати страæданнÿ самиõ
наркоçалеæниõта їõніõродин!

Äлÿнашоїкраїниïроблеманаркотиківєдоситüãостроþ.Çаофіöіéни-
ми даними, в Україні блиçüко 70 тисÿ÷ наркоçалеæниõ. Çваæаþ÷и на те,
щофактвæиваннÿнаркотиківçдебілüшоãоïриõовуєтüсÿ,реалüнакілüкістü
сïоæива÷івнаркотиківïринаéмніу10раçівбілüша.90%çниõ—молодü
вікомдо25років.

1.Ïро÷итаéте é обãоворітü кілüка ïовідомленü ïро небеçïе÷ні
ситуаöіїтаçло÷ини,ïов’ÿçаніçнаркотиками.

2.Ïоміркуéте, ÿкиõ çаõодів длÿ боротüби ç роçïовсþдæеннÿм
наркотиків треба вæивати на дерæавному рівні (удосконалити
çаконодавство,çаборонитирекламутþтþнуéалкоãолþ,çаïро-
вадæуватиефективніïрофілакти÷ніïроãрамиушколаõ...).

Законоäавñòво ó ñфер³ бороòüбè ç наркоòèкамè

Усвітііснуþтüріçніçаконищодовідïовідалüностіçавæиваннÿ,çберіãан-
нÿ,ïеревеçеннÿіроçïовсþдæеннÿнаркотиків.Удеÿкиõкраїнаõçанаéмен-
шеïорушеннÿ,ïов’ÿçанеçнаркотиками,лþдинумоæе÷екатисмертнакара.

У цьоìу параграôі ти:

• обãовориш,ÿкиõçаõодівдлÿборотüбиçнаркотикамитреба
вæиватинадерæавномурівні;

• оçнаéомишсÿçдеÿкимиïолоæеннÿмикриміналüноãоçаконо-
давстваусферіборотüбиçнаркотиками;

• діçнаєшсÿ,ÿкіметодивикористовуþтüнаркоділкидлÿçалу-
÷еннÿновиõсïоæива÷ів;

• в÷итимешсÿрішу÷евідмовлÿтисÿвідïроïоçиöіївæитинар-
котик.
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Ув’ÿçниöÿõÒаїландутаіншиõкраїнÏівденно-ÑõідноїАçіїçаïеревеçеннÿ
наркотиківо÷ікуþтüсмертнукаруівідбуваþтüïоæиттєвеув’ÿçненнÿтисÿ÷і
лþдеé,утому÷исліéіноçемöі.

КриміналüниéкодексУкраїнивстановлþєвідïовідалüністüçанеçаконне
виробниöтво,ïридбаннÿ,çберіãаннÿ,ïеревеçеннÿ,ïересиланнÿіçбутнарко-
ти÷ниõçасобів(від3до12роківïоçбавленнÿволі),атакоæçаїõнеçаконне
введеннÿворãаніçм(від2до12років),ïублі÷невæиваннÿнаркотиків(до
5років)абоçасõилÿннÿдо їõвæиваннÿ(до12років).Çадеÿкіçло÷ини,
ïов’ÿçаніçнаркотиками,криміналüнавідïовідалüністüнастаєç14років.

Ðадимо ïодивитисÿ õудоæніé філüм реæисера Кена Кемерона
«ÁанãкокХілтон»,Австраліÿ,1989р.
Це історіÿ ïро молодиõ дів÷ат, ÿким ïід ÷ас авіаïерелüоту до
Áанãкокаïідклаливбаãаæнаркотики,ïроїõнєæиттÿув’ÿçниöі
éдовãиéшлÿõнаволþ.

Ме òо äè ïрè ëó ÷ен нÿ äо нар ко òèк³в

Íаркоіндустріÿ в усüому світі вва-
æаєтüсÿнеïростоçло÷инним,аéособ-
ливо аморалüним біçнесом і караєтüсÿ
дуæесуворо.Òаніÿкасиланеçаõиститü
лþдину,ÿкщовонаöüоãонеõо÷е.

Íаïевно, тобі не раç доводило-
сÿ ба÷ити у філüмаõ, ÿк орãаніçо-
вановиробниöтвоіïродаæнаркотиків.
Îбсÿãöüоãосеãментасвітовоїекономіки
щорокустановитüбаãатосотенüмілüÿр-
дівдоларівÑША.Òобтоöенадïрибут-
ковиé біçнес, ÿкиé контролþþтü çло-
÷инні уãруïованнÿ. Çа нüоãо ведутüсÿ
сïравæнівіéни,вÿкиõãинутüдесÿтки
тисÿ÷лþдеé.

Äлÿ çалу÷еннÿ новиõ сïоæива÷ів
наркоділки використовуþтü ãоловне —  çдатністü наркотиків сïри÷инÿти
çалеæністü. Òак, ïрилу÷ивши до ниõ одну лþдину, від неї не обов’ÿçково
вимаãатимутü ãроші. Моæутü çаïроïонувати ïривести новиõ клієнтів ÷и
ïродатитовар.Коæеннаркоманïротÿãомрокувсереднüомусõилÿєдовæи-
ваннÿнаркотиківще÷етверолþдеé,çÿкиõдвоєстаþтü ін’єкöіéнимисïо-
æива÷аминаркотиків.

Âаæко ïротистоÿти сïокусі вæити наркотик, особливо коли тобі éоãо
ïроïонуєдруã.Òребаматисилуволіéтвердіïереконаннÿ.Äоïомаãаєтакоæ
çнаннÿïсиõолоãі÷ниõïриéомів,ÿкиминаркоділкиоçброþþтüкоæноãо,õто
роçïовсþдæуєнаркотики.

1. Îб’єднаéтесü у 5 ãруï  і роçіãраéте ситуаöії, çобраæені на
мал.46.
2.Ïоміркуéте,ÿкіïсиõолоãі÷ніïриéомивикористановкоæному
çöиõвиïадків.

Íіколи не çабуваé: ти
ïриéшов у öеé світ не длÿ
тоãо, щоб марнувати своє
æиттÿіæиттÿрідниõ,атим
ïа÷е—недлÿтоãо,щобçба-
ãа÷уватинаркоділків.

Òи — неïовторна осо-
бистістü,утебеєвищеïри-
çна÷еннÿ,мрії, ÿкі тимаєш
çдіéснити. Òебе ото÷уþтü
лþди, ÿким ти беçмірно
дороãиéіÿкіблиçüкітобі.
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Äруãроçïовідає,щов÷ораãостþвав
уïриÿтелÿ.Òамбулокласно івесело,
віннавітüсïробував«трави÷ку».Йому
дуæесïодобалосÿ,такиé«каéф»,неçа-
бутнівраæеннÿ.
«Ñüоãоднімиçновуçбираємосÿ.Ïідеш
çімноþ?Íу,õо÷çакомïаніþ...»,—
ïроïонуєвін.

Комïаніÿдруçівçібраласÿвïотаємному
місöіïокуритисиãарети.
Îдинïроïонуєнові, çособливимсмаком
іефектом,каæе,наïриклад,щобрат
ïривіç.
Усіïробуþтüсиãарети,ділÿтüсÿсвоїми
від÷уттÿми.Òоé,õтоçаïроïонував їõ,
роçкриваєсекрет:öенаркотик. Іншим
раçомвæиватиéоãоуæенетакстрашно.

ßкщотвоїдруçівæиваþтüнаркотики,
ваæкоçалишатисÿосторонü,адæевони
весü÷аснасміõаþтüсÿ:«Òищо,слабак?
Амоæе,матусібоїшсÿ?»

Íаве÷ірöіабодискотеöі,особливоïіслÿ
вæиваннÿïива, іншиõалкоãолüниõ
наïоїв, слабшаþтüволÿ істримувалüні
мотиви.
Лþдинувтакомустанілеãшесïокусити
наркотиком.

Цеéïсиõолоãі÷ниéïриéомвикористо-
вуþтüïереваæнодлÿïрилу÷еннÿдонар-
котиківдів÷ат.
Леãкиéфлірт,обіöÿнки,аïотім:«ßкщо
тименелþбиш,доведиöе».

Мал.46
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В÷è мо ñÿ ка çа òè «Н³»

Уміннÿрішу÷евідмовлÿтисÿвідтоãо,щотобінеïодобаєтüсÿ ісуïере-
÷итüтвоїмïереконаннÿм,дуæеваæливевæитті.Îсобливотоді,колитобі
ïроïонуþтüнаркотик÷иіншуïсиõоактивнуре÷овину.

Íаïершиéïоãлÿдçдаєтüсÿ,щоскаçати«ні»дуæелеãко.Òаöенетак.
Òоé,õтоïроïонуєнаркотики,моæебутинастирливим.Унüоãонеодмінноє
длÿöüоãомотив.Íавітüколиöенаéвірнішиéдруã÷инаéблиæ÷иéроди÷.
Íавітü ÿкщо він не має ïрÿмоãо çавданнÿ ïрилу÷ити тебе до наркотиків.
Äуæе÷астоöеéмотивïолÿãаєвтому,що,умовлÿþ÷итебе,віннамаãаєтüсÿ
виïравдатисвоþсõилüністü.Мовлÿв,нелишеÿ,аéміéдруã(брат,сестра)
такиé,ÿкінші.Îтæе,öенетакстрашно.Òомувіннаïолÿãатиме,ïерекону-
ватиме,навітüïоãроæуватиме.Òаблиöÿ6доïомоæеобративаріантïоведінки
втакиõситуаöіÿõ,ÿкиéнаéбілüшетобіïідõодитü.

Таблиця 6  

Äіїïартнера Òвоїдії

Ðо бèòü ïро ïо çèц³þ:
«У÷орамиçõлоïöÿмибуливМакса
нада÷і.Класновідтÿãнулисÿ,курили
«трави÷ку».Ñüоãодніçновуçбираємосÿ.
Ïідешçімноþ?»

Поÿñнè, що òè в³ä÷óваєш:
«ßневçаõватівідтакиõкомïаніé і
відтоãо,щотитудиõодиш...».
«Менеöенеöікавитü, іÿõвилþþсÿ 
çатебе...».

В³äвоë³кає в³ä òе мè:
«Чоãоти?Утебеïоãаниéнастріé?»
«Щосüсталосÿ÷ивставнеçтієїноãи?»
«Ñлуõаé,клüовиéутебеïлеєр».

1. По вер òай ñÿ äо òе мè:
«Усеãараçд,алеïослуõаé...».
«Áудüласка,даéменідоãоворити...».
«Ïрошу,неïеребиваéмене...».

2. Вè кëа äè ñвоþ äóм кó:
«ßвваæаþ,щонаркотикинедлÿнас».
«ßïереконаниé,щоневартовитра÷ати
æиттÿнанаркотики».
«ßніколинеïіду,радæу ітобіïроöе
çабути».

3. За ïè òай, що в³н ïро це äó має:
«ßктивваæаєш?»
«Òиçãоден?»

На ма ãаєòüñÿ ïе ре ко на òè:
«Чомуні?Âсіöероблÿтü...»
«Íі÷оãоïоãаноãонестанетüсÿ, 
ÿãарантуþ...».

Шан òа жó ва òè:
«Òиïростобоїшсÿ!»
«ßкиéæетиïіслÿöüоãодруã?»
«Òинікудиçімноþнеõодиш».

По ãро жó ва òè:
«ßкнеïідеш,остеріãаéсÿсам 
õодитивве÷ері!»

Обе рè оäèн ³ç вар³анò³в:
а) р³шó ÷е в³äмов ñÿ:

«Íі,ÿтаквирішив».
«Íі,öеостато÷но».
«Менеöенеöікавитü».
«Ïрощаваé».

б) çа ïро ïо нóй ком ïром³ñ:
«Кращеïослуõаємомуçику».
«ßнеïіду,амоæе,ïідемовкіно?»
«Äаваéïридумаємощосüкраще».
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Áеçумовно, варіантів такої роçмови моæе бути білüше. Òа лініÿ твоєї
ïоведінки лише одна—рішу÷а катеãори÷на відмова ç ïершоїæмиті.Íе
ïростоуõилüна, іççволіканнÿми,атвердавідсі÷(мал.47).Äуæе÷астоöе
вïливає на твоãо сïівроçмовника— він ïо÷инає сумніватисü у своїé ïро-
ïоçиöії.Îтæе,такоþïоведінкоþтинелишеçаõищаєшсебе,аéïо÷инаєш
рÿтуватидруãа.Íіколинеçаéвеïовторþватисобі:«ßïриéшовуöеéсвітне
длÿöüоãо!Моєæиттÿ—öеæиттÿбеçсиãарет,алкоãолþітимïа÷е—беç
наркотиків!»

Утиõсамиõãруïаõ,вÿкиõвироçіãрувалиситуаöії,çобраæені
намал.46,çадоïомоãоþтаблиöі6імал.47наïишітüсöенаріéі
роçіãраéтевідмовувідïроïоçиöіéвæитинаркотик.

Мал.47.ßкскаçати«Íі»

ßк ñкаçаòè

• Інтонація, голос:неваãаéсÿ,ãовори
твердоівïевнено.

• Погляд:дивисüво÷і
сïівроçмовнику.

• Міìіка:уïевнисü,щовираçтвоãо
обли÷÷ÿвідïовідаєтому,щоти
ãовориш.

• Дистанція:стіéнавідстані
ïриблиçно1м.ßкщоõо÷еш
відмовитисÿéïіти,станüдалі.
ßкщовідмовлÿєштому,çкиммаєш
теïлістосунки,станüблиæ÷е.

Äлÿ боротüби ç наркотиками треба вæивати çаõодів на
дерæавномутаособистісномурівнÿõ.
Криміналüниé кодекс України встановлþє відïовідалü-
ністü çа неçаконне виробниöтво, ïридбаннÿ, çберіãаннÿ,
ïеревеçеннÿ,ïересиланнÿіçбутнаркоти÷ниõçасобів.Çа
деÿкіçло÷ини,ïов’ÿçаніçнаркотиками,криміналüнавід-
ïовідалüністüнастаєç14років.
Щоб мати çмоãу çробити ïравилüниé і свідомиé вибір,
слід нав÷итисÿ роçïіçнавати õитрощі, до ÿкиõ вдаþтüсÿ
наркоділки,умітиçабудü-ÿкиõобставинвідмовитисÿвід
ïроïоçиöіéвæитинаркотик.
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§ 19. НАÐÊОТÈÊÈ І ВІË

Òивæеçнаєш,щоÂІЛ—відносноноваінфекöіÿ.Çа÷вертüстоліттÿтому
çаõворþваннÿ на ÂІЛ-інфекöіþ набуло õарактеру еïідемії. Íа боротüбу ç
нимвитра÷еновели÷еçніресурси.Òафаõівöÿмïокищоневдалосÿроçроби-
тиïрофілакти÷нувакöинувідÂІЛ,ÿк,наïриклад,відвісïи,ïоліомієліту,
баãатüоõіншиõнебеçïе÷ниõінфекöіé.

Îднакçусиллÿв÷ениõнебулимарними.Çнаéденоліки,ÿкіïодовæуþтü
æиттÿінфікованиõ.Ефективнітестиумоæливлþþтüçаïобіãаннÿінфікуван-
нþÂІЛïриïереливаннідонорсüкоїкровітаïересадöіорãанів.

Ïроте вирішалüна ролü у боротüбі ç еïідемієþ ÂІЛ/ÑÍІÄу налеæитü
ïрофілакти÷ніé освіті. Адæе особливості ïоширеннÿ öієї інфекöії даþтü
çмоãукоæномуçаõиститисÿвіднеї,ÿкщовінволодієнеобõіднимиçнаннÿми
іæиттєвиминави÷ками.

Що ãлибше ти çнаéомишсÿ ç öієþïроблемоþ, то ÷іткіше усвідомлþєш
ваæливістüïокладеноїнатебемісії—ïередаватисвоїçнаннÿіншим.Ñтарші
÷лени твоєї родини— батüки, дідусі é бабусі— своãо ÷асу не отримали
ïрофілакти÷ноїосвіти,томувниõмоæутüвиникнутиçаïитаннÿ.Íадеÿкіç
ниõтивæеçнаєшвідïовіді,анадеÿкі—ïокищоні.Уöüомунав÷алüному
роöітиïоïовнишсвоїçнаннÿістанешщенадіéнішимдæереломінформаöії
çïроблемиÂІЛ/ÑÍІÄу.

1.Ïриãадаéте,ÿкроçшифровуþтüсÿабревіатуриÂІЛіÑÍІÄ.

2.Ïоãраéтеукрос-тест(с.126).

3.Îбãоворітü:
• У÷омувідмінністüміæÂІЛіÑÍІÄом?
• ХтонаéбілüшериçикуєінфікуватисÿÂІЛ?
• Чиіснуþтüлікидлÿтиõ,õтоінфікованиéÂІЛ?
• Уÿкиõщоденниõситуаöіÿõтребабутиобереæним,щобуни-
катиконтактівçкров’þіншиõлþдеé?

У цьоìу параграôі ти:

• ïриãадаєшбаçовуінформаöіþïроÂІЛіÑÍІÄ;
• діçнаєшсÿ,ÿкііснуþтüстадіїроçвиткуÂІЛ-інфекöії;
• ïроаналіçуєшособливостіïоширеннÿÂІЛ-інфекöії серед

молодівУкраїні;
• оöінишсвоєставленнÿдоïроблемиÂІЛ/ÑÍІÄу;
• усвідомишособливунебеçïекувæиваннÿнаркотиків,ÿка

існує÷ереçвисокиéриçикінфікуваннÿÂІЛ.
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Çа доïомоãоþ öüоãо крос-тесту ïриãадаé те, що ти вив÷ав
уïоïередніõкласаõ,ідіçнаéсÿдещонове.ßкщоçабув,ÿк
ãратиукрос-тест,çвернисüнас.4ïідру÷ника.

1.Òивваæаєш,щоÂІЛіÑÍІÄ—öе:
• однеéтесаме(6);
• ріçніре÷і(2)?

2.ÂІЛ-інфікованалþдинамоæевиãлÿдатиіïо÷уватисÿçдоровоþ:
• так(3);
• ні(7)?

3.Існуþтüефективніліки,ÿкіïодовæуþтüіïідвищуþтüÿкістüæиттÿ
лþдеé,ÿкіæивутüçÂІЛ:

• так(4);
• ні(8)?

4.МоæнаінфікуватисÿÂІЛ:
• ïрикористуваннісïілüнимшïриöом(5);
• ÷ереçрушникабомило(9)?

5.ÂІЛçаãроæує:
• лишетим,õтовæиваєнаркотики(10);
• будü-кому(11)?

6. ÂІЛ — öе вірус. Âін сïри÷инÿє çаõворþваннÿ на ÂІЛ-інфекöіþ.
ÑÍІÄ— кінöева стадіÿ öüоãо çаõворþваннÿ. Âона ïо÷инаєтüсÿ тоді,
колиорãаніçмвтра÷аєçдатністüборотисÿçріçнимиінфекöіÿмитаçаïо-
біãативиникненнþçлоÿкісниõïуõлин(1).

7.Áуває,щовідмоментуінфікуваннÿдоïоÿвисимïтомівÑÍІÄуминає
білüшÿкдесÿтüроків.Äоöüоãо÷асулþдинамоæеïо÷уватисÿдобреі
бутиöілкомçдоровоþнавиãлÿд.Їїорãаніçмçберіãаєçдатністüборотисÿ
çінфекöіÿми.Âонамоæенавітüнеïідоçрþватиïросвоєçаõворþваннÿ
éінфікуватиіншиõлþдеé(2).

8.Існуþтüліки,ÿкіïерешкодæаþтüроçмноæеннþвірусуідаþтüçмоãу
триматиінфекöіþïідконтролем.Українаõ,деöілікидостуïнікоæ-
ному, õто їõ ïотребує, ÂІЛ-інфіковані æивутü ïовноöінним æиттÿм
набаãатодовше(3).

9. ÂІЛ-інфекöіÿ не ïередаєтüсÿ ïри çви÷аéниõ ïобутовиõ контактаõ:
÷ереçïовітрÿ,їæу,воду,õар÷і,ïосуд,комаõ,утому÷исліé÷ереçмило
тарушник(4).

10.ÂІЛçаãроæуєкоæніéлþдині—будü-ÿкоãовіку,статі,соöіалüноãо
÷имаéновоãо стану.Íаéбілüшериçикуþтü ті, õтоні÷оãоне çнаєïро
ÂІЛівваæає,щоöÿïроблемаїõнестосуєтüсÿ(5).

11.Молодеöü,тидіставсÿкінöÿ.



127

Сòаä³ї ВІË-³нфекц³ї

ÇаõворþваннÿнаÂІЛ-інфекöіþмаєтристадії.

Îб’єднаéтесüу3ãруïиіçадоïомоãоþмал.48 ïідãотуéтеïові-
домленнÿïростадіїроçвиткуÂІЛ-інфекöії(колиïо÷инаєтüсÿöÿ
стадіÿ,скілüкивонатриває,ÿкïроÿвлÿєтüсÿворãаніçмі):

група 1: «ïеріодвікна»;
група 2: беçсимïтомниéïеріод;
група 3: стадіÿÑÍІÄу.

Моëоäü в еï³ценòр³ еï³äем³ї

ЕïідеміþÂІЛ/ÑÍІÄунаçиваþтüмолодоþнелишетому,щовонаïо÷а-
ласÿнетакдавно,аéтому,щоïередусімураæуємолодü.Ïоловинуновиõ
виïадківінфікуваннÿреєструþтüсередосібвікомвід15до24років.

«Пер³оä в³кна»

2—12тиæнів

Áеçñèмïòомнèй ïер³оä

від6місÿöів
до10ібілüшероків

Сòаä³ÿ СНІÄó

від6місÿöів
до2ібілüше

років

Íатліçаãалüноãо
імунодефіöитувини-
каþтüріçні інфекöії
абоçлоÿкісніïуõли-
ни,щоïриçводÿтüдо
смерті.

Âідсутністüсимïтомівабо
ïоÿвадеÿкиõіçниõ:втра-
таваãи,надмірнавтома,
ïітливістü,ïронос.

Áілüшістüлþдеé
неïомі÷аþтü,
що інфіковані,
аледеõтомоæе
накороткиé÷ас
çанедуæати.

Поява у крові ан титіл, 
які уìожливлюють діаг но с ту -

ва ння ВІЛ-інôекції 

Ви ни кнення 
за галь ного іìу но деôіцитуВІЛ-інôікування

Мал.48.ÑтадіїÂІЛ-інфекöіїта їõоçнаки    
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Îднак молоді лþди не володіþтü достатнüоþ інформаöієþ ïро ÂІЛ і
ÑÍІÄ,убаãатüоõіçниõнероçвиненіæиттєвінави÷киçастосуваннÿвідïо-
відниõçнанüнаïрактиöі.Òраãі÷нимнаслідкомöüоãоєнеïроïорöіéновисо-
киéрівенüінфікуваннÿсередмолоді.ÄиректорÎб’єднаноїïроãрамиÎÎÍ
ç ÂІЛ/ÑÍІÄу Ïітер Ïіот çаçна÷ив: «Молодü, беç сумніву, не володіє ні
інформаöієþ,ніресурсамидлÿçаõистувідÂІЛ.Щоднÿінфікуþтüсÿïонад
6 тисÿ÷ молодиõ лþдеé. Коæному ç öиõ виïадків моæна було çаïобіãти.
Ïрофілактиканедороãаідостуïна,наодноãовиïускникашколидостатнüо8
доларівнарік.Українаõ,дескоротиласÿкілüкістüновиõвиïадківінфіку-
ваннÿ,наéваãомішиõреçулüтатівбулодосÿãнутосамесередмолоді».

Оñобëèвоñò³ ïошèреннÿ ВІË-³нфекц³ї в Óкраїн³

Ïорівнþþ÷иïоширеннÿеïідеміїÂІЛ/ÑÍІÄувУкраїніçіншимикраїна-
мисвіту,моæнаçробититаківисновки:

• Удеÿкиõдерæаваõöÿеïідеміÿïо÷аласÿраніше,ніæвУкраїні.Íаïриклад,
уÑïолу÷ениõШтатаõАмерикиïершівиïадкиінфікуваннÿÂІЛбулоçа-
реєстрованов1981роöі.

• Є країни, ÿкі набаãато білüше
ïостраæдаливідеïідемії.Цекраїни
Африкансüкоãо континенту на ïів-
денüвідÑаõари.Убаãатüоõіçниõ
маéæенеçалишилосÿлþдеéïраöе-
çдатноãо віку, економіка çаçнала
вели÷еçниõвтрат,ïроблемибіднос-
ті та сирітства набули çаãроçливиõ
масштабів.

• Îстаннім ÷асом еïідеміÿ стрімки-
митемïамиïоширþєтüсÿуÑõідніé
ЄвроïітаЦентралüніéАçії,çокрема
івУкраїні.

• Òемïи роçвитку еïідемії ÂІЛ/
ÑÍІÄувУкраїнінасüоãоднієодни-
миçнаéвищиõусвіті.Çашвидкістþ
ïоширеннÿÂІЛ середмолоді до 24
років Україна ïосідає ïерше місöе
вЄвроïі.

• Îсобливістþ ïоширеннÿ еïідемії в
Українієте,щонаéбілüшукілüкістüвиïадківÂІЛ-інфікуваннÿреєстру-
þтüутиõ,õтовæиваєін’єкöіéнінаркотики.Ïостіéноçростає÷асткаінфі-
кованиõстатевимшлÿõом.

Îöінітü своє ставленнÿ до ïроблеми ÂІЛ/ÑÍІÄу. Äлÿ öüоãо
ïроведітüукласіумовнулініþ.Çодноãоїїкінöÿстанутüті,õто
вваæаєÂІЛ/ÑÍІÄсерéоçноþïроблемоþ,аçіншоãо—ті,õто
думає,щовонанадтоïеребілüшена.Áаæаþ÷імоæутüïоÿснити
своþïоçиöіþ.

Сòаòèñòèка ВІË/СНІÄó 
в Óкраїн³

 Ñтаномнабереçенü2007
рокукілüкістüçареєстрова-
ниõвиïадківÂІЛ-інфекöії
ïеревищила120тисÿ÷ осіб.

	25%лþдеéçдіаãноçом
ÂІЛ-інфекöіÿмолодші
20років.

 Òемïиïоширеннÿ
ÂІЛ-інфекöіївУкраїні—
одніçнаéвищиõусвіті.

 Українаïосідаєïерше
місöевЄвроïіçатемïами
ïоширеннÿÂІЛ-інфекöії
середмолоді15—24років.
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Наркоòèкè ³ рèçèкè ³нф³кóваннÿ ВІË

Ін’єкöіéневведеннÿнаркотиків—наéкоротшиéшлÿõдоçараæеннÿÂІЛ:
÷ереçсïілüниéшïриö,ãолку,іншіïредмети,наÿкиõєçалишкикрові.

Ïершиéкрокнашлÿõудоöієїнебеçïе÷ної çви÷ки—куріннÿ.Òі,õто
куритü,у7раçів÷астішеçловæиваþтüалкоãолемів11раçів÷астішевæи-
ваþтüнаркотики.

Усеïо÷инаєтüсÿçаçви÷аéç«трави÷ки»—мариõуани,ÿкумоæутüçаïро-
ïонуватидруçіабоçнаéомі:«Уïершесïробувавукомïанії.Íаïевно,ÿкусі.
Òеïервсеінакше:кинувшколу,щоранкуïрокидаþсüіçдумкоþ,щоÿсвинÿ,
щомарнуþкоæенденü.Îбіöÿþсобі,щобілüшенебуду,авве÷еріçновувсе
сïо÷атку...»

Äеõтодумає,щоïокинеколешсÿ,усенормалüно,небеçïекинемає.Òа
ÿк він ïомилÿєтüсÿ! Ïсиõоактивні ре÷овини çмінþþтü свідомістü лþдини,
ïослаблþþтü інстинкт самоçбереæеннÿ, ïриçводÿтü до втрати моралüниõ
орієнтирів.

Устанісï’ÿніннÿлþдинамоæеïоãодитисÿсістивавтомобілüдонеçна-
éомöÿ,статиæертвоþçґвалтуваннÿ.Аленаéнебеçïе÷ніше,колисïоæива÷і
наркотиків «ïускаþтü ïо колу» один-єдиниé шïриö. ßкщо серед ниõ є
ÂІЛ-інфікованиé,він інфікує їõусіõ.ÑаметакÂІЛïоширивсÿсередтиõ,
õтовæивавін’єкöіéнінаркотикивУкраїні.Цеéшлÿõідосієосновним.

ßкщо у вас виникли çаïитаннÿ, ïов’ÿçані ç öієþ темоþ, обãо-
ворітüїõуколіабоçаïишітüнааркушаõïаïеруіïокладітüдо
скринüкиçаïитанü.

Ін’єкöіéневведеннÿнаркотиків—наéкоротшиéшлÿõдоçараæеннÿ
ÂІЛ.
ÏоловинуновиõвиïадківÂІЛ-інфікуваннÿу світіреєструþтüсеред
лþдеéвікомвід15до24років.
ÒемïироçвиткуеïідеміїÂІЛ/ÑÍІÄувУкраїнінасüоãоднієодними

ç наéвищиõ у світі. Çа темïами ïоширеннÿ ÂІЛ серед
молоді 15—24 років Україна ïосідає ïерше місöе в
Євроïі.
Молоділþдиневолодіþтüдостатнüоþінформаöієþïро
ÂІЛ/ÑÍІÄ і не оçброєні æиттєвими нави÷ками длÿ
çастосуваннÿнеобõідниõçнанüнаïрактиöі.
Ïрофілакти÷наосвітамолодівідіãраєвирішалüнуролüу
боротüбіçïоширеннÿмÂІЛ/ÑÍІÄу.
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§ 20. ВІË/СНІÄ І ПÐАВА ËÞÄÈНÈ

Уÿвітü,щовашкласçалу÷илидоскладаннÿÄеклараöіїïроïравалþди-
ни,тобтоïрававсüоãолþдства:дітеé,дорослиõ,лþдеéïоõилоãовіку,÷оло-
віківіæінок,бідниõібаãатиõ,çдоровиõіõвориõ,лþдеéріçниõрас,реліãіé
ікулüтур.

1.Ïроведітüмоçковиéштурміçаïишітüкілüкатакиõïрав.
2.Ïорівнÿéтете,щоувасвиéшло,çдеÿкимиïравами,щоміс-
тÿтüсÿ у Çаãалüніé деклараöії ïро ïрава лþдини і Äеклараöії
ÎÎÍïроïравадитини(мал.49).



У цьоìу параграôі ти:

• ïриãадаєшосновніïравалþдини;
• діçнаєшсÿ,ÿкеïідеміÿÂІЛ/ÑÍІÄуускладнþєреаліçаöіþ
ïравлþдини;

• усвідомиш небеçïеку стиãми і дискримінаöії ÂІЛ-ïоçи-
тивниõ;

• нав÷ишсÿвиãотовлÿти÷ервонустрі÷ку;
• діçнаєшсÿ,ÿкдолу÷итисÿдоволонтерсüкоãоруõутависло-
витисвоþïідтримкулþдÿм,ÿкіæивутüçÂІЛ.

Мал.49

Коæналþдинамаєïравона
çаõистїїсвободиібеçïеки.

Коæналþдинамаєïраво
наотриманнÿмеди÷ної

доïомоãи.

Усілþдимаþтüïравона
інформаöіþ,нав÷аннÿі
всебі÷ниéроçвитоксвоїõ

çдібностеé.

Коæенмаєïраво
нароботуіçаõиствідбеçробіттÿ.

Коæенмаєïраво
надосÿãненнÿмаксималüно
моæливоãорівнÿфіçи÷ноãо

іïсиõі÷ноãоçдоров’ÿ.

Усілþдирівніïеред
çаконом.

Усілþдинародæуþтüсÿвілüними
ірівнимиусвоїõïраваõ.

Äітимаþтüïравона
отриманнÿмеди÷ноїдоïомоãи

вïершу÷ерãу.
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ВІË/СНІÄ ³ ïрава ëþäèнè

Áудü-ÿкі соöіалüні ïотрÿсіннÿ (віéни,
еïідемії, економі÷ні криçи) ускладнþþтü
реаліçаöіþïравлþдини.Ïід÷асеïідемії
ÂІЛ/ÑÍІÄунаéбілüшеïотерïаþтüті,õто
÷ереçбідністü÷исоöіалüниéстаннемає
çмоãивбереãтисÿвідçараæеннÿ.

Удеÿкиõкраїнаõ(наïриклад,вІндії)
—öемолодідів÷ата,ÿкиõвидаþтüçаміæ
çастаршиõ÷оловіківіÿкіні÷оãонеçнаþтü
ïро небеçïеку çараæеннÿ ÂІЛ. Íерідко
вони не çдатні çаõистити себе внаслідок
нерівноïравноãостановищавродині.

Â Україні наéбілüшоãо ïоширеннÿ
ÂІЛ/ÑÍІÄ набув у ïромисловиõ реãіо-
наõ. Череç бідністü і високиé рівенü
беçробіттÿ баãато молодиõ лþдеé тут не
вïевнені у своєму маéбутнüому. Âони
леãко ïотраïлÿþтü у тенета алкоãолüної
і наркоти÷ної çалеæності, секс-біçнесу é
інфікуþтüсÿÂІЛ.

Áілüшістü лþдеé, ÿкі æивутü ç ÂІЛ,
та ÷лени їõніõ родин стаþтü æертвами
стигìиідискриìінації.

1.Ïро÷итаéтеінформаöіþïростиãмуідискримінаöіþÂІЛ-ïоçи-
тивниõ(с.131—132).

2*.Íамал.50наведенодеÿківисловлþваннÿнаадресуÂІЛ-ïо-
çитивноїæінкитаїїдитини.Ïроаналіçуéтеїõçаïланом:

• Щоöе—ïроÿвстиãми÷идискримінаöії?
• Чиєöівисловлþваннÿсïраведливими?
• Чидоïомоæутüвониïодолатиеïідеміþ?

3*.Ïоміркуéте:
• Чомуоднілþдидискримінуþтüіншиõ(їмбракуєдостовір-
ноїінформаöії,вониберутüïрикладçіншиõ...)?

• Чомуваæливоöüоãонеробити(öенесïраведливо,öеобра-
æаєлþдеé,мибнеõотіли,щобтакставилисÿдонас...)?

• ßкбивив÷инили,ïо÷увшидискримінаöіéнівисловлþваннÿ
наадресуÂІЛ-ïоçитивноїлþдини?

Сòèãма ³ äèñкрèм³нац³ÿ ВІË-ïоçèòèвнèх

Стигìа(тавро)—уÿвленнÿ,щоіснуєвсусïілüстві,çãідноçÿкимïевні
ÿкостілþдеéабоїõнÿïоведінкаєãанебнимиéаморалüними.Òак,ïроÑÍІÄ
склалосÿ уÿвленнÿ, що öе õвороба тиõ, õто вæиває ін’єкöіéні наркотики,

Мал.50.Ðоботау÷ениöі
10-ãокласуМариниУдод,

м.Äніïродçерæинсüк  
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æінок секс-біçнесу і роçïусників. Òому коли діçнаþтüсÿ,що õтосü ÂІЛ-ін-
фікованиé,донüоãоïо÷инаþтüставитисÿçвідраçоþ.

Íасïравдітакеставленнÿнемаєреалüниõïідстав.Адæе÷астинулþдеé,
особливонаïо÷аткуеïідемії,булоінфікованоïід÷асïереливаннÿкровіабо
в лікарні. Äіти інфікуþтüсÿ çдебілüшоãо ще до своãо народæеннÿ. Áаãато
лþдеéçараçилисÿ,ïеребуваþ÷ившлþбіéçберіãаþ÷иïодруæнþвірністü.

Íаéбілüша небеçïека стиãми в тому,що лþдина моæе ïодумати: «ß не
вæиваþнаркотиківінеïри÷етнадосекс-біçнесу.Менеöенестосуєтüсÿ,мені
ні÷оãонетребаçнатиïроÑÍІÄ».Алеöенетак!Íаéбілüшериçикуþтüсаме
ті,õтонеобіçнаниéіçшлÿõамиïереданнÿÂІЛіметодамиçаõистувіднüоãо
абонеõо÷еçастосовуватиöіçнаннÿнаïрактиöі.

Дискриìінація —несïраведливеставленнÿдолþдини,ïорушеннÿ
їїïрав÷ереçнаöіоналüністü,реліãіþ,коліршкіриабостанçдоров’ÿ.

Äискримінаöіþ ще наçиваþтü стиãмоþ у дії, адæе вона ґрунтуєтüсÿ
на стереотиïаõ і уïередæеному ставленні. Äискримінаöіÿ ÂІЛ-ïоçитивниõ
лþдеéі÷ленівїõніõродинмаєріçніформиіïроÿви:відвимоãіçолþватиїõ
відсусïілüствадоçвілüненüçроботи,неïриéнÿттÿдошколи,ïоãроçіобраç
наїõнþадресу.Âіддискримінаöіїïотерïаþтüïереваæнабілüшістüтиõ,õто
æивеçÂІЛ,їõнідруæиниі÷оловіки,батüкиідіти,роди÷іідруçі.

Òим,õтоæорстокоставитüсÿдоÂІЛ-ïоçитивниõ,уникає їõабоçневаæ-
ливовисловлþєтüсÿнаїõнþадресу,доöілüнонаãадатиçаïовідü:«Ñтавсÿдо
іншиõтак,ÿктиõо÷еш,щобвониставилисÿдотебе».Адæемоæестатисÿтак,
щоéтиïотраïишускрутуініõтонеïодастüтобіруки.

Законоäавñòво Óкраїнè 
ó ñфер³ ïроòèä³ї еï³äем³ї ВІË/СНІÄó

У деÿкиõ країнаõ, оõоïлениõ еïідемієþ ÂІЛ/ÑÍІÄу, öÿ ïроблема
çамов÷уєтüсÿ. Òам не ïроводÿтü тестуваннÿ на ÂІЛ-інфекöіþ, не лікуþтü
ÂІЛ-ïоçитивниõ, а ïрофілактика серед молоді ïроãолошуєтüсÿ нав÷аннÿм
роçïусти.Уöиõкраїнаõлþдиінфікуþтüсÿвлікарнÿõ,молодüнемаєçмоãи
çаõиститисебе.

Ефективніçаõодиборотüбиçеïідемієþґрунтуþтüсÿнавиçнанніéçаõисті
ïравлþдининарівнідерæави.Країни,ÿкіçабеçïе÷уþтüãромадÿнаммоæли-
востіреаліçаöіїїõніõïравнаотриманнÿінформаöії,високоÿкіснуосвітута
оõоронуçдоров’ÿ,çаõиствіддискримінаöії,єменшураçливимидоеïідемії.

Çаãалüновиçнано,щоколиçаõистïравлþдиниçдіéснþєтüсÿнаналеæно-
мурівні,інфікуєтüсÿменшакілüкістüлþдеé,аінфікованіÂІЛтаїõніродини
усïішнодолаþтüтруднощі,ïов’ÿçаніçõворобоþ.

Українамаєïроãресивне çаконодавствоу сферіïротидії еïідемії.Âоно
ãарантуєïравонадобровілüнеіконфіденöіéнетестуваннÿнаÂІЛ-інфекöіþ,
çбереæеннÿлікарсüкоїтаємниöі,соöіалüниéçаõистлþдеé,ÿкіæивутüçÂІЛ.
Ïередба÷енотакоæçаõодидлÿçабеçïе÷еннÿïрофілакти÷ноїосвітимолоді.

Ïроблемаïолÿãаєвтому,щоінодіïолоæеннÿöüоãоçаконодавстваïору-
шуþтüсÿабобракуєкоштівдлÿїõреаліçаöії.
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Червона ñòр³÷ка

Òи,наïевно,вæеба÷ив і,моæливо,носив÷ервонустрі÷ку.А÷иçнаєш
історіþїїïоÿви?

У1991роöіÑïолу÷еніШтатиАмерикиïереæиваливтрату79воÿків,ÿкі
çниклибеçвістиïід÷асвіéниуÏерсüкіé çатоöі.Íаçнакïідтримкиу÷ас-
никівбоéовиõдіéïатріоти÷ноналаштованіамериканöіïов’ÿçувалинашиї
æовтіõустинки.АлеïроблемуÑÍІÄу,ÿкиéдотоãо÷асуçабрав140тисÿ÷
æиттів,ïродовæувалиçамов÷увати.

Íаçнакïротестуïротискоро÷еннÿасиãнуванüнаборотüбуçіÑÍІÄому
квітні1991рокуõудоæникФранкМурстворив÷ервонустрі÷ку(мал.51).У
листоïадітоãоæрокунаконöерті,ïрисвÿ÷еномуïам’ÿтілеãендарноãосïіва-
каФреддіМерк’þрі,÷ервоністрі÷киïо÷еïили70тисÿ÷éоãоïриõилüників.
Анаöеремоніїнаãородæеннÿ«Îскар»у1992роöіïонаддвітретиниïри-
сутніõбулиç÷ервонимистрі÷ками.

Ñüоãоднівусüомусвіті÷ервонастрі÷касимволіçує:
• усвідомленнÿсерéоçностіïроблемиÂІЛ/ÑÍІÄу;
• надіþ на те, що буде çнаéдено вакöину ïроти ÂІЛ і ліки від

ÑÍІÄу;
• солідарністüіçлþдüми,ÿкіæивутüçÂІЛ,їõнімиблиçüкими,рід-

нимиідруçÿми;
• ïам’ÿтüïромілüéонилþдеé,æиттÿÿкиõçабралаöÿнедуãа;
• ïротест ïроти істерії é невіãластва, дискримінаöії та сусïілüної

іçолÿöіїлþдеé,ÿкіæивутüçÂІЛ.

Мал.51
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Щобілüшелþдеéноситимутü÷ервонустрі÷ку,
то ãу÷ніше лунатимутü ãолоси тиõ, õто вимаãає
уваãидоöієїïроблеми і долþдеé,ÿкіæивутü ç
ÂІЛ.

ßкщоéтиõо÷ешдолу÷итидониõсвіéãолос,
моæеш виãотовити ÷ервону стрі÷ку і носити її
щоднÿ або тоді, коли ïраãнеш висловити своþ
ïоçиöіþ.Äлÿöüоãотобіçнадобитüсÿатласнастрі÷-
ка÷ервоноãоколüоруçавширшки1см ібеçïе÷на
шïилüка.

• відріæ15смстрі÷ки,кінöіçріæïідкутом45о;

• складистрі÷кууформіïетліéïришïилидоодÿãу.

Ïо÷еïити÷ервонустрі÷ку—öелишеïершиéкрок.Íастуïниé—твої
конкретнідії.

ßкщо у вашому населеному ïункті діþтü ÂІЛ-сервісні орãані-
çаöії, ïроведітü çустрі÷  ç їõ ïредставниками. Áілüшістü такиõ
орãаніçаöіé ïотребуþтü доïомоãи волонтерів длÿ влаштуваннÿ
акöіé, ïоширеннÿ інформаöіéниõ матеріалів тощо. Íаïриклад,
у÷нішкіл м. Івано-Франківсüка сïілüно іç Çаõідноукраїнсüким
ресурсним öентром ç ïрофілактики ÂІЛ/ÑÍІÄу виãотовили і
роçстелили на öентралüніé вулиöі міста квілт— ïокривало на
çнаксолідарностіçлþдüми,ÿкіæивутüçÂІЛ,іÿкïам’ÿтüïро
тиõ,õтоïомер відÑÍІÄу.

Мал.52.АкöіÿдоÄнÿïам’ÿтіæертвÑÍІÄу(Івано-Франківсüк,2007рік)
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Æèòòÿ ç наä³єþ

ÄіаãноçÂІЛ-інфекöіÿ—нелеãкевиïробуваннÿдлÿлþдинитаїїблиçü-
киõ.Фіçи÷но вонаще довãо моæе ïо÷уватисÿ добре, але її ïсиõолоãі÷ниé
станбаãатов÷омуçалеæитüвідроçуміннÿ іïідтримкитиõ,õто їїото÷ує.
Ñамевтакімоментилþдироçуміþтü,õтоїõсïравділþбитü,єїõнімидру-
çÿми.

Щомоæнаçробитидлÿтиõ,õтоæивеçÂІЛ?ßкïолеãшитидолþлþдеé,
ÿкістраæдаþтüнетаквідõвороби,ÿквідтоãо,щооïинилисÿнаодинöіçі
своїмлиõом?

МимоæемовисловитисолідарністüçæертвамиÂІЛ/ÑÍІÄу,сïів÷уттÿі
ïідтримкувсімÂІЛ-інфікованимі÷ленамїõніõродин,ïоваãудолþдеé,ÿкі
муæнüодолаþтüдуæескладніобставини.

Мимоæемоïереконати їõневтра÷атинадії.Щороку ç’ÿвлÿþтüсÿнові,
білüшефективніліки,çдатніçниçитиконöентраöіþÂІЛукровіéïодовæити
беçсимïтомниéïеріод.Коæенрік,місÿöü,денüнаблиæаþтüнасдотоãо÷асу,
колив÷еніроçроблÿтüефективнілікиïротиÑÍІÄу,достуïнікоæному,õто
їõïотребує.

У світі не çалишилосÿ æодної країни, в ÿкіé немає ÂІЛ/ÑÍІÄу.
Íаéбілüш ураæеним реãіоном є Африка. Ñтатистика свід÷итü ïро
швидкітемïиïоширеннÿÂІЛ-інфекöіївУкраїні.
Ефективні çаõоди боротüби ç еïідемієþ ґрунтуþтüсÿ на виçнанні і
çаõисті ïрав лþдеé. Äерæави, ÿкі çабеçïе÷уþтü ãромадÿнам моæли-
востідлÿреаліçаöіїїõніõïравнаотриманнÿінформаöії,високоÿкісну
освітутаоõоронуçдоров’ÿ,çаõиствіддискримінаöії,єменшураçли-
вимидоеïідемії.

Іãноруваннÿ і çамов÷уваннÿ ïроблеми ÂІЛ/ÑÍІÄу
ïриçводитüдострімкоãороçвиткуеïідемії,÷исленниõ
смертеéіруéнуваннÿекономік.
Ñтиãма і дискримінаöіÿ ÂІЛ-ïоçитивниõ сïриÿþтü
ïоширеннþеïідемії,ïерешкодæаþтüмасовіéïрофілак-
тиöітаçабеçïе÷еннþïравлþдеé,ÿкіæивутüçÂІЛ.
Щобілüшелþдеéноситиме÷ервонустрі÷ку,тоãу÷ні-
шелунатимеãолостиõ,õтовимаãаєуваãидоöієїïроб-
лемитадолþдеé,ÿкиõвонаторкаєтüсÿ.
Ïо÷еïити ÷ервону стрі÷ку— öе лише ïершиé крок.
Íастуïниé—твоїконкретнідії.
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§ 21. ТÓÁÅÐÊÓËЬОЗ І ВІË 

1.Íаведітüïрикладиінфекöіéниõçаõворþванü.
2.ßкішлÿõиïотраïлÿннÿінфекöіїворãаніçмлþдини?

Факòè ïро òóберкóëüоç

Òуберкулüоç—інфекöіéнеçаõворþваннÿ,щоõарактериçуєтüсÿïереваæ-
нимураæеннÿмлеãенüімаéæевсіõіншиõорãанівлþдсüкоãоорãаніçму.

Çбудниктуберкулüоçу—ïали÷каКоõа,відкритау1882роöінімеöüким
у÷енимÐобертомКоõом.Ïали÷киКоõа—надçви÷аéностіéкімікроорãаніç-
ми.Âониæивутü:

• умаслітасирі,щоçберіãаþтüсÿнаõолоді,—білüшеÿкрік;
• урі÷ковіéводі—до5місÿöів;
• наïасовищаõівґрунті,çабруднениõõвориминатуберкулüоçтва-
ринами,—відкілüкоõмісÿöівдодекілüкоõроків;

• усуõомумокротинні,щоçалишаєтüсÿнаособистиõре÷аõõвороãо,
éоãоліæку,вкімнаті,—ïротÿãом6місÿöів.

Ñонÿ÷не ïроміннÿ çнищує їõ çа декілüка ãодин, киï’ÿтіннÿ та улüтра-
фіолетове оïроміненнÿ— çа декілüка õвилин. Убиваþтü ïали÷ки Коõа é
сïолукамиõлору.

Çаïам’ÿтаéтеосновніфактиïротуберкулüоç.Äлÿöüоãо:
• об’єднаéтесüу10ãруïіроçïоділітüміæсобоþ10фактівïро
туберкулüоç(с.137);

• уваæноïро÷итаéтесвоþ÷астину інформаöії іïідãотуéтесü
нав÷атиіншиõ;

• ïо÷инаéте õодити ïо класу é обмінþватисü інформаöієþ ç
однокласниками,аæïокидіçнаєтесüусі10фактів;

• ïеревіртеÿкістüçасвоєннÿçнанüуçаãалüномуколі(коæен
моæеïоставитиçаïитаннÿбудü-комуçïрисутніõ).

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,ÿклþдимаéæеïоборолитуберкулüоçіщостало
наçавадіéоãоïовноãоïодоланнÿ;

• çроçумієш,ÿквідбуваєтüсÿçараæеннÿіçаÿкиõумовроçви-
ваєтüсÿçаõворþваннÿ;

• ïереконаєшсÿунеобõідностіщеïленнÿвідтуберкулüоçу;
• нав÷ишсÿ роçріçнÿти симïтоми туберкулüоçу і çаõищати
себевідçаõворþваннÿ.
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10 факò³в ïро òóберкóëüоç

1. Òуберкулüоç—інфекöіéнеçаõворþваннÿ.Йоãонаçваïоõодитüвід
латинсüкоãословаtuberculum—ãорбик.

2. Це çаõворþваннÿ (суõоти) відоме лþдству ç давніõ ÷асів. Йоãо
оïисувалищелікаріÄавнüої Греöії іÐиму.Ïід ÷ас дослідæеннÿ
давнüоєãиïетсüкиõ муміé ç’ÿсувалосÿ, що кістки баãатüоõ іç ниõ
ураæенітуберкулüоçом.

3. Існує÷отиритиïиçбудниківтуберкулüоçу:лþдсüкиé,би÷а÷иé,ïта-
шиниéімиша÷иé.Усівонинебеçïе÷нідлÿлþдини.Íатуберкулüоç
õворіþтüбілüшÿк60видівïтаõівіïонад50видівсілüсüкоãосïо-
дарсüкиõ тварин, наé÷астіше — велика роãата õудоба, рідше —
коні,вівöі,коçиісвині.

4. Äо середини ХХ ст. туберкулüоç вваæали смертелüноþ недуãоþ.
Ïереломниммоментомуборотüбіçнеþсталовідкриттÿу1944роöі
антибіотикастреïтоміöину.Ñу÷аснілікидаþтüçмоãувиліковувати
до98%õвориõнатуберкулüоç.

5. Çсередини80-õроківХХст.еïідеміÿтуберкулüоçуïо÷аластрімко
ïоширþватисÿ÷ереçновустіéкудомедикаментівформуінфекöіїта
ïоєднаннÿдвоõеïідеміé—туберкулüоçуіÂІЛ/ÑÍІÄу.

6. Íиніусвітіщосекундиодналþдинаінфікуєтüсÿ,акоæниõдесÿтü
секунд—ïомираєвідтуберкулüоçу.У1993роöіÂсесвітнÿорãані-
çаöіÿоõорониçдоров’ÿ(ÂÎÎÇ)ïроãолосилатуберкулüоçãлобалü-
ноþнебеçïекоþ.

7. ÏриблиçнотретинаæителівÇемлієносіÿмитуберкулüоçноїінфек-
öії.Удеÿкиõкраїнаõ і ãустонаселениõмістаõ інфіковано до 80%
дорослоãо населеннÿ. Циõ лþдеé вваæаþтü çдоровими, ïоки їõ
імуннасистематримаєінфекöіþïідконтролем.

8. Çбудникõворобиïередаєтüсÿвідõвориõнавідкритуформутубер-
кулüоçу.Коæентакиéõвориéçарікінфікує10—20осіб.

9. Еïідемії ÂІЛ і туберкулüоçу ïосилþþтü одна одну. Òуберкулüоç
скоро÷уєтривалістüæиттÿбаãатüоõÂІЛ-ïоçитивниõлþдеé,аÂІЛ
сïриÿєïоширеннþтуберкулüоçу.

10.Â Україні щоднÿ виÿвлÿþтü 82 новиõ виïадки çаõворþваннÿ на
туберкулüоç,щорокудесÿтüтисÿ÷лþдеéïомираþтüвідöієїнедуãи.
Âостаннєдесÿтиліттÿудві÷іçрослаçаõворþваністüдітеéіïідлітків
натуберкулüоç.
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Óмовè ³нф³кóваннÿ ³ роçвèòкó çахворþваннÿ

У 90% виïадків çараæеннÿ відбу-
ваєтüсÿ ïід ÷ас контактів ç лþдиноþ,
õвороþнаактивнуформутуберкулüоçу.
Коливонакашлÿє,уïовітрÿінанавко-
лишніïредметиïотраïлÿєвеликакілü-
кістüбактеріé.

Інфікуваннÿ моæливе і ÷ереç  ïро-
дукти õар÷уваннÿ, наé÷астіше ті, що
куïлені на стиõіéниõ ринкаõ і не ïід-
давалисÿтеïловіéобробöі.

Інфікуþтüсÿ такоæ ïри доãлÿді çа
õвориминатуберкулüоçлþдüми÷итва-
ринами(ïередусімкоровами).

Ïервинне çараæеннÿ ÷асто відбува-
єтüсÿвдитинстві.Áактерії,ÿкіïотраïи-
ливорãаніçм,моæутüураæуватилеãені
é утворþвати в ниõ окремі ãорбики.

ßкщо інфекöіÿневиõодитüçамеæіãорбиків,ïроöеснаçиваþтüçакритим,
такалþдинанеєçараçноþ.

Áілüшістüлþдеé,інфікованиõïали÷коþКоõа,çдоровіçавдÿкиімунітету
—ïриродному÷инабутомуïіслÿвакöинаöії.Уçви÷аéниõумоваõактивна
форматуберкулüоçуроçвиваєтüсÿлишеу5—10%носіївінфекöії.

Îднакколи÷ереçстрес,ïоãанеõар÷уваннÿ,неçадовілüніïобутовіумови,
діþ ïсиõоактивниõ ре÷овин ÷и õвороби імунітет лþдини ïослаблþєтüсÿ,
туберкулüоç моæе ïереéти в активну стадіþ. Інфекöіÿ активіçуєтüсÿ, від-
буваєтüсÿроçïадлеãеневоїтканини,ібактеріїïотраïлÿþтüнаçовніçмокро-
тиннÿмïрикашлі.

ВІË ³ òóберкóëüоç

1.ЕïідеміÿÂІЛ/ÑÍІÄуïовернуладоæиттÿдавнüоãовороãа—тубер-
кулüоç.

• Колиносіéïали÷киКоõа інфікуєтüсÿÂІЛ,éоãо імунітетïостуïо-
воруéнуєтüсÿ, і туберкулüоç у 20—50раçів ÷астішеïереõодитü в
активнустадіþ.

• Цеçбілüшуєкілüкістüтиõ,õтоєдæереломінфекöіїісïриÿєïоши-
реннþтуберкулüоçу.

2.Òуберкулüоç,усвоþ÷ерãу,єïри÷иноþсмерті60%ÂІЛ-інфікованиõ,
томущоуöüомувиïадку:

• він складнішедіаãностуєтüсÿ, адæе такілþдиïереваæноõворіþтü
наïоçалеãеневіформитуберкулüоçу,длÿвиÿвленнÿÿкиõïотрібні
сïеöіалüніумови;

Шëÿхè çараженнÿ
òóберкóëüоçом:

• повітряно-крапельний—
÷ереçдиõалüнішлÿõиïід
÷асроçмови,ïрикашлі,
÷õанніõвороїлþдини;

• харчовий—÷ереççараæені
ïродукти(м’ÿсо,молоко,
сир),÷ереçбрудніруки;

• контактний (побутовий)—
÷ереççараæеніïредмети
ïобуту.
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• éоãоваæ÷елікувати:лþди,ÿкіæивутüçÂІЛ,÷астішеõворіþтüна
стіéкудомедикаментівформутуберкулüоçу;

• віншвидшеïроãресуєі÷астішеïриçводитüдосмерті.

Ä³аãноñòèка ³ ë³кóваннÿ òóберкóëüоçó

Хворі на туберкулüоç неодмінно ïовинні лікуватисÿ. Інакше õвороба
моæебутисмертелüноþ,аõвориéнатуберкулüоç—небеçïе÷нимдлÿнавко-
лишніõ.ÄіаãностикаілікуваннÿтуберкулüоçувУкраїнібеçкоштовні.

Ïо÷атковістадіїтуберкулüоçумоæутüбутибеçсимïтомними.Äлÿв÷асно-
ãовиÿвленнÿçаõворþваннÿдорослиміïідліткамç15роківроблÿтüфлþо-
роãрафіþ—çнімоклеãенü,адітÿміïідліткам—сïеöіалüниéтест(реакöіþ
Манту). Ïам’ÿтаєш, ÿк тобі робили ïодрÿïину на руöі, а на третіé денü
вимірþвалидіаметрïуõирöÿ,щоутворивсÿнавколонеї(мал.53)?

ßкщо дитина çдорова, ïуõиреöü невеликиé.
Â іншому раçі ïроводÿтü додаткові обстеæеннÿ.
Коли виÿвлÿþтü туберкулüоç, õвороãо неодмінно
лікуþтü.

Çверни уваãу на öþ інформаöіþ, оскілüки
туберкулüоçналеæитüдоçаõворþванü,ÿкіïереду-
сімçаãроæуþтüïідліткам.Ç’ÿсовано,щовïеріод
статевоãо доçріваннÿ він ïроÿвлÿєтüсÿ ÷астіше і
ïротікає у білüш тÿæкиõ формаõ, ніæ в іншиõ
віковиõãруïаõ.

У÷еніщенемоæутüдостеменноïоÿснити,÷ому
öетак.Ïеревтома,стреси,ïоãанеõар÷уваннÿ,беç
сумніву,вïливаþтüнароçвитоктуберкулüоçу,але,
моæливо,çміни,щовідбуваþтüсÿворãаніçміïід-
літка,такоæстворþþтüсïриÿтливіумовидлÿроç-
мноæеннÿïали÷киКоõа.

Мал.53.
ÐеакöіÿМанту

Сèмïòомè òóберкóëüоçó ëеãенü:

• тривалиéкашелü(ïротÿãомтрüоõтиæнів);
• кровоõарканнÿ;
• çадишка;
• ïідвищеннÿтемïературитіла(до37о—37,5оÑ);
• ïітливістü(ïереваæновно÷і);
• ïоãіршеннÿаïетиту,втратаваãи;
• слабкістü;
• ïідвищенавтомлþваністü.
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Проф³ëакòèка òóберкóëüоçó на äержавномó р³вн³

Ïрофілактика туберкулüоçу на дерæавному рівні оõоïлþє три ãруïи
çаõодів:1)соöіалüнаïолітикадерæави;2)санітарнаïрофілактика;3)іму-
ніçаöіÿнаселеннÿ.

Соціальна політика держави:
•ïідвищеннÿдобробутулþдеé;
•ïоліïшеннÿумовїõæиттÿіïраöі.

Санітарна проôілактика:
•виÿвленнÿілікуваннÿõвориõнатуберкулüоç;
•туберкуліновадіаãностикадітеé(реакöіÿМанту);
•обстеæеннÿтиõ,õтоконтактуєçõворими,ïраöþєçдітüми,влікар-
нÿõ,çакладаõãромадсüкоãоõар÷уваннÿ;

•ïрофілакти÷наосвітамолоді.

Іìунізація населення:
•щеïленнÿ.Йоãороблÿтüусімновонародæенимуïолоãовомубудин-
ку,авідтаку7,12і17років.

ßк óбе реã òè ñÿ в³ä òó бер кó ëü о çó

Череçïоширеністüöієї інфекöіїніõтонеçастраõованиéвідконтактівç
неþ.Алеïриöüомуçаõворієдалеконекоæен.Усеçалеæитüвідстануімун-
ноїсистеми.Адæеімунітет—моãутнÿçброÿïротиçбудниківтуберкулüоçу.

Òоæÿкщотинеçдуæаєшабощенеçміöнівïіслÿõвороби,уникаéбаãато-
лþдниõмісöü(ãромадсüкоãотрансïорту,ринків,вокçалів),демоæутüбути
õворінатуберкулüоç.

Äлÿ ïідтриманнÿ імунітету ваæливо вести çдоровиé сïосіб æиттÿ:
ïовноöінно õар÷уватисÿ, достатнüо руõатисÿ, в÷асно відïо÷ивати, уникати
ïереоõолодæенüістресів,тþтþноïаліннÿ,вæиваннÿалкоãолþéнаркотиків.
Òакоæ треба дотримуватисÿ ïравил ãіãієни: мити руки, коли ïриõодиш ç
вулиöі,ретелüномитиово÷ітафрукти,киï’ÿтитимолоко.

Äотриманнÿ ïравил особистої ãіãієни суттєво çниæує риçик
çаõворþваннÿнатуберкулüоç.Îсобливеçна÷еннÿмаєãіãієнарук
іõар÷уваннÿ.
Îб’єднаéтесüу3ãруïиіïідãотуéтедемонстраöіїувиãлÿдіïан-
томіми:

група 1:вÿкиõситуаöіÿõтребамитируки;

група 2: ÿкöетребаробити;

група 3: ÿк çберіãати та оброблÿти ïродукти õар÷уваннÿ
(мал.54).
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Мал.54.Ïравила
обробки і çберіãаннÿõар÷овиõïродуктів

Ðетелüномитисирі
ïродукти, руки і
куõоннена÷иннÿ.

Çберіãатиокремоінаріçа-
ти на окремиõ доще÷каõ
ïродукти, ÿкі їдÿтü сири-
ми, і ті, що ïіддаþтü
кулінарніéобробöі.

Çберіãати в õоло-
дилüникуабоморо-
çилüнику моло÷ні,
м’ÿсні, рибні ïро-
дукти, ãотові страви і
відкритіконсерви.

Киï’ÿтити сируво-
ду і молоко, ïід-
давати кулінарніé
обробöі ïри високіé

темïературісирем’ÿсо,
рибу, іншіïродукти.

Òуберкулüоç—небеçïе÷неçаõворþваннÿ,відомелþдÿмçдавніõ÷асів.
Çбудник туберкулüоçу (ïали÷каКоõа)— надçви÷аéно стіéка інфек-
öіÿ,що ïередаєтüсÿ ïід ÷ас контактів ç õворими на відкритуформу
туберкулüоçулþдüмиаботваринами.
Áаãатолþдеéінфікуþтüсÿ,аленеõворіþтü,ïокиїõніéімунітеттримає
інфекöіþ ïід контролем. Ç ослабленнÿм імунітету туберкулüоç моæе
ïереростивактивнустадіþ.

Ïідліткиналеæатüдоãруïиïідвищеноãориçикущодо
çаõворþваннÿнатуберкулüоç.Òомудлÿтебеваæливо
в÷асно робити обстеæеннÿ і ïрофілакти÷ніщеïленнÿ,
дотримуватисÿособистоїãіãієни,некуïуватиïродуктів
на стиõіéниõ ринкаõ, ïравилüно їõ оброблÿти і çбе-
ріãати.
Çаïершиõсимïтомівтуберкулüоçутребанеãаéноçвер-
нутисÿдолікарÿ!
ЛікуваннÿтуберкулüоçувУкраїнібеçкоштовне.Ñу÷асні
методикидаþтüçмоãувиліковуватидо98%õвориõ.



ÐÎÇÄІЛ4

ÏÑÈХÎЛÎГІЧÍЕ
ÁЛАГÎÏÎЛУЧЧßÏІÄЛІÒКА
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§ 22. ПСÈХОËОГІЧНÈÉ ÐОЗВÈТОÊ ПІÄËІТÊА

Ïідлітковиéвік—ïеріодсуттєвиõïсиõолоãі÷ниõçмін,роçвиткуінтелек-
туалüноїтаемоöіéноїсфер,ïоÿвиновиõïотребімоæливостеé,формуваннÿ
õарактеруіособистоїсистемиöінностеé.

Ïо÷ерçінаçвітüте,щовивваæаєтеосновноþïереваãоþінаé-
білüшимнедолікомïідлітковоãовіку.

Ðоçвèòок ³нòеëекòó  

Маéæе до кінöÿ ХХ ст. у÷ені вваæали, що інтелектуалüниé роçвиток
лþдини çавершуєтüсÿдоïо÷атку її статевоãодоçріваннÿ.Íинідостеменно
відомо,щоöенетак,оскілüкимоçок,ÿк і тіло,роçвиваєтüсÿщонаéменше
до20років.

Îднакуæетеïертвіéінтелектнабуваєсили:тисïромоæниéоïраöüовува-
тивеликіобсÿãиінформаöії,робитивисновкиçісвоїõсïостереæенü,лоãі÷но
éабстрактномислити,ïроãноçуватироçвитокïодіé(думатиïроте,щомоæе
статисÿ,анелишеïроте,щосталосÿ)іïриéматирішеннÿнаосновіаналіçу
баãатüоõваріантів.

Цеé ïоçитивниé ïроöес ускладнþєтüсÿ ïевними ïроблемами. Äлÿ ïід-
літковоãовікуõарактернекрити÷неïереосмисленнÿвсüоãо,утому÷исліé
öінностеé,ÿкісïовідуþтüбатüки,в÷ителі,сусïілüство.Ðанішетивваæав,що
татоéмамаçавæдимаþтüраöіþ,атеïерçдатниéçбаãнути,щовонимоæутüі
ïомилÿтисÿ.Òидедалі÷астішесïере÷аєшсÿçнимиïроодÿã,муçику÷итвоїõ
друçів,ïорівнþєшїõçіншимибатüками,ïомі÷аєш,щоінодісловадорослиõ
невідïовідаþтüїõнімв÷инкам.

Òебе білüше õвилþє несïраведливістü, що траïлÿєтüсÿ у школі: «Моÿ
сусідкаïоïартісïисалавменеконтролüнуéотрималадванадöÿтку,амені
ïоставиливісімкулишеçате,щов÷ителüöінесïодобалисÿмоїсереæки».

Òи çамислþєшсÿ над ãлобалüними ïроблемами нерівності: «Чому одні
маþтüусевіднародæеннÿ,аіншітакбаãатостраæдаþтü?»

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ ïро особливості інтелектуалüноãо та емоöіéноãо
роçвиткуïідлітків,çмінуструктуриїõніõïотреб;

• усвідомишролüöінностеéуæиттілþдеé;
• в÷итимешсÿроçріçнÿтисïравæніöінностіісвідомоформу-

вативласнушкалуöінностеé;
• діçнаєшсÿïроçв’ÿçокöінностеéіçдоров’ÿ.
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  Ðоçвèòок емоц³йної ñферè

Âід÷утними у ïідлітковому віöі є емоöіéні çміни. Ïідлітки стаþтü
враçливішими, ÷астіше ïотерïаþтü від тривоãи і ріçкиõ çмін настроþ. Їм
ваæ÷естримуватисÿïід÷асконфліктівтауситуаöіÿõ,колиїõнесïраведли-
вообраæаþтü.Òомудлÿтебеваæливороçвиватинави÷кисамоконтролþ.Це
доïомоæеуникатиçаéвиõсуïере÷оківçаємниõобраç.

Життÿïідлітківдоволістресове.Школа,уроки,додатковіçанÿттÿ,неïро-
сті стосункиçбатüками,в÷ителÿми,друçÿми,ïереæиваннÿ÷ереçкритику,
реалüні÷иуÿвніïроблеми—усеöеïриçводитüдоïеревтомиіïоãіршеннÿ
самоïо÷уттÿ.Òомукоæномутребав÷итисÿкеруватистресами,відïо÷ивати
іроçслаблÿтисÿ.

Ïідліткиïереæиваþтüновідлÿсебеïо÷уттÿ:ç’ÿвлÿєтüсÿінтересдоïро-
тилеæноїстаті,виникаþтüсимïатії,атакоæроç÷аруваннÿ,ÿкщоöіïо÷уттÿ
невçаємні.

Ðоçвèòок ïоòреб 

Çмінþєтüсÿіструктуратвоїõïотреб.Ïриãадаé,щолþдинамаєтриãру-
ïибаçовиõïотреб(мал.4,с.9):

• ôізіологічні—вїæі,одÿçі,æитлі,беçïеöі;

• соціальні —у сïілкуванні, друæбі, лþбові, налеæності до ãруïи,
ïоваçі,виçнанні;

• духовні—ïіçнавалüні,естети÷ні,ïотребувсамореаліçаöії.

У ïідлітковому віöі наéактуалüнішими стаþтü соöіалüні ïотреби.
Ïідліткибілüше÷асуïроводÿтüуколіïриÿтелів,ïідтримуþтüтісністосун-
киçодним-двомаблиçüкимидруçÿми,ïраãнутüсïілкуваннÿçïротилеæноþ
статтþ.

Âи,наïевно,ïам’ÿтаєтевіршÒарасаШев÷енка«Менітринадöÿ-
тиéминало...».Унüомуроçкритонелишеïроблемикріïаöтва,
аéособливостіïідлітковоãовіку.

Ïро÷итаéтеуривокçöüоãовіршаіïоміркуéте:

• ßкіособливостіемоöіéноїсфериïідліткаоïисановнüому?

• ßкіінтелектуалüніособливостіçмушуþтüõлоïöÿçамислити-
сÿнаднесïраведливістþ,щоіснуєвсусïілüстві?

• ßквïлинулонанüоãосïілкуваннÿçдів÷иноþ?

Ïсиõолоãі÷ниé стан ïідлітка маéстерно відтворено у ïовісті
Äæ.Ä.Ñеліндæера «Íад ïрірвоþ у æиті». Âона баãато років
ïолонитü серöÿ молодиõ ÷ита÷ів сïілüним длÿ всіõ ïідлітків
баæаннÿмæитиусïраведливомусвітібеçвіéн,бреõніéнасиллÿ
надособистістþ.
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Менітринадöÿтиéминало.
ßïасÿãнÿтаçаселом.
Читотаксоне÷косіÿло,
Читакмені÷оãобуло?
Менітаклþбо,лþбостало,
Íена÷евÁоãа...
Уæеïрокликалидоïаþ,
Аÿсобіубур’ÿні
МолþсÿÁоãу...Інеçнаþ,
Чоãомаленüкомумені
Òоéдітакïриÿçномолилосü,
Чоãотаквеселобуло?
Госïоднєнебо,ісело,
ßãнÿ,çдаєтüсÿ,веселилосü!
Ісонöеãріло,неïекло!
Òанедовãосонöеãріло,
Íедовãомолилосü...
Çаïекло,ïо÷ервоніло
Іраéçаïалило.
Мовïрокинувсÿ,дивлþсÿ:
Ñелоïо÷орніло,
Áоæенебоãолубеє
Ітеïомарніло.
Ïоãлÿнувÿнаÿãнÿта—
Íемоїÿãнÿта!
Îбернувсÿÿнаõати—
Íемавменеõати!
ÍедавменіÁоãні÷оãо!..
Іõлинулислüоçи,
Òÿæкіслüоçи!..Адів÷ина
Ïрисаміéдороçі
Íедалекоколомене
Ïлоскінüвибирала
Òаéïо÷ула,щоÿïла÷у,
Ïриéшла,ïривітала,
Утираламоїслüоçи
Іïоöілувала...

Íена÷есонöеçасіÿло,
Íена÷евсенасвітістало
Моє...лани,ãаї,сади!..
Іми,æартуþ÷и,ïоãнали
Чуæіÿãнÿтадоводи.

                                       1847 р.
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Äóховнèй роçвèòок ³ жèòòєв³ ц³нноñò³

Ïідлітковиéвік—ваæливиéетаïдуõовноãороçвитку.Цеïораïошуку
самоãосебе ісвоãомісöÿусвіті,усвідомленнÿæиттєвоїмісії,формуваннÿ
основоïолоæниõïринöиïівіæиттєвиõöінностеé.

Цінності—öете,щоєваæливимдлÿлþдини,çадоïомоãоþ÷оãовона
çвірÿєéоöінþєбудü-щоусвоємуæитті,виçна÷аєвласніïріоритети.

Цінностівïливаþтüнанас,нашуïоведінкуівиçна÷аþтüæиттєвиéшлÿõ.
Íавітüÿкщотинедокладешдоöüоãоçусилü,твоÿсистемаöінностеéсфор-
муєтüсÿïідвïливомобставинітвоãоото÷еннÿ:батüків,друçів,телеба÷еннÿ.
Äеõтоöиміобмеæуєтüсÿ.Òаïодумаé,÷инеєöÿсферанадтоваæливоþ,щоб
доçволÿтиіншимлþдÿм÷иобставинамвирішуватитвоþдолþ?

1.Çаïишітü20наéваæливішиõдлÿвасöінностеé.
2.Ïро÷итаéтеïрит÷у«Íаéваæливішіре÷і»(с.147).
Ïоміркуéте:
• ßкіæиттєвіöінностісõоæінавеликекаміннÿ,ÿкі—намале,
аÿкі—наïісок?

• ßквиїõроçріçнÿєте?
• Уÿкомуïорÿдку«наïовнþєтеãле÷ик»наöüомуетаïісвоãо
æиттÿ?

• ßкмоæнабілüшедбатиïро«великекаміннÿ»?

Ц³нно ñ ò³, ÿк³ най ÷аñò³ше 
на çè ва þòü ï³äë³òкè:

• çдоров’ÿсвоєіблиçüкиõ;
• çовнішнÿкраса;
• ïоïулÿрністü;
• вірнадруæба;
• друæнародина;
• усïіõиушколі;
• моæливістüçаéматисÿулþбленоþсïравоþ,
доïомаãатилþдÿм;

• лþбов;
• беçïека;
• душевниéсïокіé;
• öікаведоçвіллÿ;
• ïриãоди;
• баãатоãрошеé;
• модниéодÿã.
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Найважëèв³ш³ ре÷³

Îдинþнакïостіéнонеïокоївсÿçïриводусвоãоæиттÿімаéбутнüоãо.
ßкосü,ãулÿþ÷ибереãомморÿ,çустріввінмудроãостарöÿ.

—Щотебетривоæитü,þна÷е?—çаïитавстареöü.
—Çдаєтüсÿ,ÿнемоæуçбаãнути,щовæиттідлÿмененаéваæливі-

ше,—відïовівþнак.
—Цедуæеïросто,—скаçавстареöü.Âінïіднÿвіççемліïороæнüоãо

ãле÷икаіïо÷авçаïовнþватиéоãокаміннÿмçавбілüшкиçкулак.
Çаïовнившиãле÷икïовінöÿ,çаïитав:
—Цеéãле÷икïовниé,÷инетак?
—Òак,—ïоãодивсÿþнак.
Ñтареöü мов÷ки кивнув, уçÿвæменþ дрібниõ камінöів, кинув їõ у

ãле÷икіçлеãкаïотрусив.Камінöіçаïовнилиïустотиміæвеликимкамін-
нÿм.Âінусміõнувсÿіçаïитав:

—Атеïерãле÷икïовниé?
Юнакстверднокивнув.
Òоді стареöü уçÿв ïриãорщу ïіску і висиïав éоãо у ãле÷ик. Ïісок

çаïовнивïустоти,щоçалишилисÿ.
—Îсü відïовідü на твоє çаïитаннÿ,— скаçав стареöü.—Âелике

каміннÿ—öенаéваæливішіре÷івæитті:родина,коõаналþдина,твіé
дуõовниéроçвиток,мудрістü.ßкщовтратишусе,крімöüоãо,твоєæиттÿ
всеоднобудеïовним.

Âінõвилüкуïомов÷ав,авідтакмовив:
—Äрібнікамінöі—öетакоæваæливідлÿтебере÷і:робота,дім,

матеріалüниé добробут. А ïісок—  дрібниöі, ÿкі насïравді не маþтü
æодноãоçна÷еннÿ.

Юнакслуõавдуæеуваæно,істареöüïродовæив:
—Äеÿкілþдироблÿтüïомилку.Âонисïо÷аткуçасиïаþтüуãле÷ик

ïісок,івнüомунелишаєтüсÿмісöÿдлÿкаміннÿ.Òаківæитті.ßкщо
витра÷атисилинадрібніéнеçна÷ущіре÷і,унüомунебудемісöÿдлÿ
наéваæливішиõöінностеé.Òомуïередусімïодбаéïровеликекаміннÿ,
неçабуваéіïродрібне.Аïісокõвиліæиттÿсамінаб’þтüуïроміæки
міæними.
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Æèòòєв³ ц³нноñò³ ³ çäоров’ÿ

Â÷ені дослідили, ÿк обрані лþдиноþæиттєві öінності вïливаþтü на її
çдоров’ÿ і добробут. Âони ç’ÿсували, що існує кілüка десÿтків öінностеé,
сïілüниõдлÿвсіõлþдеé,неçалеæновідтоãо,ущовонивірÿтüідеæивутü.
Це— лþбов, друæба, оïтиміçм, толерантністü, ÷уéністü, довіра, душевна
щедрістü,самоïоваãатощо.Òакоæдоведено,що,ïокладенівосновуæиттÿ,
такі öінності сïриÿþтü кращому çа середнє çдоров’þ; менш стресовому
æиттþ;білüшіéвïевненостівсобі;стабілüнішомуïодруæнüомуæиттþ;білü-
шіéçасереднþвïливовості;вищомурівнþфінансовоãодобробуту;від÷уттþ
самоïоваãиісенсуæиттÿ.

Ïро те, ÿк ваæливо у твоєму віöі обирати ïравилüні öінності,
çнÿтовеселиéфілüм«Ç13у30»(реæисер ГарріÂінік,виробни-
öтво«КоламбіÿÏік÷ерç»,ÑША,2004рік).
Комуçдів÷атнеõо÷етüсÿбутисõоæоþнакрасунüçобкладинок
модниõæурналів?Уденü,колиÄæеннівиïовнилосÿ13років,її
баæаннÿ раïтом çдіéснþєтüсÿ.Âона ïрокидаєтüсÿ тридöÿтирі÷-
ноþредакторкоþнаéïоïулÿрнішоãомодноãоæурналу.Çодноãо
боку,теïер вонамаєвсе,ïрощомріÿла:шикарниéавтомобілü,
модниé одÿã, десÿтки кавалерів, а ç іншоãо— роçуміє, що на
шлÿõудоöüоãовтратилате,щобулодлÿнеїнаéваæливішим—
теïлістосункиçбатüками,вірноãодруãаісïравæнєкоõаннÿ.

1*.Усе,щомиöінуємо,ïоділÿþтüнате,щомоæнаïридбатиçа
ãроші,éте,÷оãоçаãрошінекуïиш.Íаïриклад:
«Моæнакуïитиліки,танекуïишçдоров’ÿ»;
«Моæнакуïитидім,танекуïишçатишку»;
«Моæнакуïитиліæко,танекуïишсïокоþ».

Ïоміркуéте,ÿкіöінностієваæливішимидлÿвас:матеріалüні÷и
дуõовні?

Ïідлітковиéвік—ïеріодсуттєвиõïсиõолоãі÷ниõçмін,роçвиткуінте-
лектуалüної та емоöіéної сфер, çміни структури ïотреб. Це такоæ

ваæливиéетаïдуõовноãороçвитку—ïошукусамоãо
себе,усвідомленнÿсвоєїмісії,формуваннÿæиттєвиõ
öінностеé.
Цінності — öе те, що є ваæливим длÿ лþдини, çа
доïомоãоþ÷оãовонаçвірÿєéоöінþєбудü-щоусвоєму
æитті,виçна÷аєвласніïріоритети.
ßкщолþдинасïовідуєçаãалüнолþдсüкіöінності,вона
çаçви÷аéвиãрає (маєкращевід середнüоãо çдоров’ÿ,
вищиé рівенü вïливовості тафінансовоãо добробуту,
ïереæиваєменшестресів,від÷уваєбілüшусамоïоваãу
ісенсæиттÿ).
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§ 23. ÄÈВОВÈÆНÈÉ МОЗОÊ

Êëþ÷ äо ефекòèвноãо нав÷аннÿ 

Íашмоçокміститü100мілüÿрдів активниõклітин—неéронів.Коæен
іçнеéронівнабаãатоïотуæнішиéçанаéсу÷аснішиéкомï’þтер.Îднаксïрав-
æнÿвели÷моçкувиÿвлÿєтüсÿувçаємодіїнеéронів.Ïідраõовано,щокілü-
кістüçв’ÿçківміæнеéронамиістотноïеревищуєкілüкістüатомівуÂсесвіті.

ßкосü відомиé у÷ениé, оçираþ÷исü на роки нав÷аннÿ, скаçав: «Умоїé
школісотні ãодинвідводилинаматематику,мовуталітературу,стілüкиæ
÷асу—на ãеоãрафіþ, історіþ, інші науки.Òеïер ÿ çаïитуþ себе: скілüки
ãодинменев÷илитоãо,ÿкïраöþємоÿïам’ÿтü?Ñкілüки÷асуïішлонате,
щобнав÷итименев÷итисÿ?Ñкілüкиãодиннав÷алüноїïроãрамивідводÿтü,
щобïоÿснити,ÿкïраöþєміéмоçок?Âідïовідüодна:ніскілüки!Іншимисло-
вами,менененав÷илиãоловноãо—ÿкïослуãовуватисÿсвоєþãоловоþ».

У öüому é настуïному ïараãрафаõ ти оçнаéомишсÿ, ÿк ïраöþє твіé
моçок, ÿк ефективно використовувати éоãо моæливості длÿ роçвитку інте-
лектуалüниõçдібностеé.Адæеçроçуміти,ÿкïраöþєнашдивовиæниéмоçок,
оçна÷аєçнаéтиклþ÷доефективноãонав÷аннÿ.

Äëÿ ÷оãо ãоëовномó моçкó äв³ ï³вкóë³  

Лþдсüкиéмоçокскладаєтüсÿçдвоõïівкулü,÷отирüоõвідділів,вінфунк-
öіонуєна÷отирüоõріçниõõвилÿõ.

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,ÿкïраöþємоçок,çащовідïовідалüніріçніéоãо
÷астини;

• виçна÷иш,ÿкаçïівкулüãоловноãомоçкувтебеактивніша;
• ïотренуєшсÿстимулþватидіÿлüністüмоçку;
• нав÷ишсÿïравилüноæивитисвіéмоçок.

Мал.55  

Ë³ва ï³вкóëÿ:
• мова;
• лоãіка;
• аналіç;
• об÷исленнÿ.

Права ï³вкóëÿ:
• уÿва;
• ритм;
• рима;
• колüори;
• роçïіçнаваннÿ
об’єктів.
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Коæнаïівкулÿãоловноãомоçкувиконуєïевніфункöії(мал.55).
Лівуïівкулþумовнонаçиваþтü«мислителем»,аïраву—«мит-
öем». Хо÷еш діçнатисÿ, ÿка ç ïівкулü ãоловноãо моçку в тебе
активніша,—виконаéвïравишвидко,неçамислþþ÷исü.

1. Ïоïлескаé у долоні (мал. 56, а). ßка долонÿ çверõу—
ïрава÷иліва?

2. Ñõрестирукинаãрудÿõ(мал.56,б).ßкарукаçверõу—
ïрава÷иліва?

3. Ïереïлетиïалüöірук(мал.56,в).ßкиéïалеöüçверõу—
ïравиé÷илівиé?

4. Âитÿãни вïеред руку і наведи вкаçівниé ïалеöü на будü-
ÿкиéïредмет(мал.56,ã).Âідтакïо÷ерçіçаïлþщуéодне
ідруãеоко.Çаïлþщуþ÷иÿкеоко—ïраве÷иліве—ти
ïомі÷аєш,щоïалеöüïереміщуєтüсÿвідносноïредмета?

ßкщо у білüшості виïадків отримано відïовідü «ïрава», ïровідноþ у
тебеєліва(!)ïівкулÿ,іти—ïереваæномислителü(роçв’ÿçуþ÷иïроблеми,
çосередæуєшсÿнааналіçітаïодробиöÿõ),ÿкщо«ліва»—маєшõудоæнþ,
твор÷унатуру(ïідõодишдороçв’ÿçаннÿïроблемнестандартно).

Íедоліком винÿтково лівоïівкулüноãо мисленнÿ є обмеæена çдатністü
сïриéматинові ідеїтаïристосовуватисÿдоçмін;ïравоïівкулüноãомислен-
нÿ — недостатнüо роçвинені аналіти÷ні çдібності, складністü у доведенні
ïо÷атоїсïравидолоãі÷ноãокінöÿ.

Ç оãлÿду на öе обидві ïівкулі ç’єднані міæ собоþ моçолистим тілом
(мал.55).Цÿскладнаïеремикалüнасистемаміститüсотнімілüéонівактив-
ниõ неéронів. Çавдÿки їé ми сïриéмаємо інформаöіþ ç навколишнüоãо
світу öілісно, а те, над ÷им ïраöþþтü одно÷асно ліва і ïрава ïівкулі,
çаïам’ÿтовуєтüсÿ набаãато леãше. Íаïриклад, коли слуõаємо ïіснþ, слова
сïриéмаєліваïівкулÿ,амелодіþ—ïрава.

Áілüшістü сфер лþдсüкої діÿлüності ïотребуþтü ïоєднаннÿ öиõ двоõ
тиïівмисленнÿ.Îтæе,ÿкщотимислителü,білüшероçвиваéсвоþкреатив-
ністü(твор÷іçдібності),аÿкщомитеöü—ваæливороçвиватилоãі÷немис-
леннÿісамодисöиïліну.

Мал.56

а в

б

г



151

За що в³äïов³äаþòü в³ää³ëè ãоëовноãо моçкó

Головниéмоçокскладаєтüсÿç÷отирüоõвідділів(мал.57).
1. Ñтовбур —контролþєінстинктивніфункöіїтіла,çокремадиõаннÿ,обмін

ре÷овин. Йоãо ще наçиваþтü реïтилüним моçком ÷ереç ïодібністü до
моçкуõолоднокровниõреïтиліé.

2. Лімбі÷насистема,або«моçокссавöів»—відïовідаєçаемоöії,відіãрає
ваæливуролüуçаïам’ÿтовуванні.Òе,щоçумовлþєемоöіéнеïіднесеннÿ
(радістü,çаõват,öікавістü),çаïам’ÿтовуєтüсÿнабаãатокраще.

3. Кораãоловноãомоçку—керуєсïриéнÿттÿм,мисленнÿм,мовоþ,свідо-
мимидіÿми.

4. Моçо÷ок— «маленüкиé моçок». Äонедавна ввваæалосÿ, що він керує
лише координаöієþ руõів та рівноваãоþ. Îднак останні дослідæеннÿ
ïереконливодоводÿтüéоãоу÷астüуïроöесаõçаïам’ÿтовуваннÿ,уваãиі
ïросторовоãомисленнÿ.Îтæе,та÷астинамоçку,щовідïовідаєçаруõ,
відіãраєваæливуролüунав÷анні.Ñтимулþваннÿмоçо÷каçадоïомоãоþ
руõанок ïробудæує інтелектуалüні çдібності. Îсобливо корисними є
оберталüніруõи.Ïоãраéтевãру«Äçиґа»,ÿкадоïомоæеçнÿтинаïруæен-
нÿéосвіæитимоçок.

Ñтанüтенабеçïе÷ніéвідстаніодневідодноãоіïо÷инаéтекруæ-
лÿти ç роçкинутими руками. Цÿ вïрава особливо ефективна,
ÿкщоïід÷асобертаннÿнасïівуватиïротÿæниéçвук«і-і-і».Âін
дієнамоçокÿксвоєрідниéвітамін.
ßкщо ïід ÷ас обертаннÿ в тебе çаïаморо÷иласÿ ãолова — öе
оçна÷ає, що ти обертаєшсÿ надто швидко. Òреба сïовілüнити
руõ,авідтакобернутисÿкілüкараçівуïротилеæномунаïрÿмку.
Äоïомоæе і ïриéом, ÿкиé çастосовуþтü танöþристи: обрати на
рівніо÷еéбудü-ÿкиéïредметіфіксуватинанüомуïоãлÿдïід÷ас
коæноãооберту.



Ñтовбур

Моçо÷ок

Лімбі÷на
система

Корамоçку

Мал.57
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ßк наñòроїòè моçок на ïоòр³бнó хвèëþ

Ïодібнодорадіо-ітелеïередава÷а,нашмоçокïосилаєсиãналинаріçниõ
õвилÿõ.Устаніçбудæеннÿвіндієçоднієþ÷астотоþ,устанісïокоþіроç-
слабленнÿ—çіншоþ.Уріçниõфаçаõснудовæинаõвилüтакоæріçна:

• ãлибокиéсон—0,5—3öиклиçасекунду;
• раннÿфаçасну—4—7öиклівçасекунду;
• стан«роçслабленоїãотовності»—8—12öиклівçасекунду;
• станçбудæеннÿ—13—25öиклівçасекунду.

У стані надмірноãо çбудæеннÿ (страõу або ãніву) в моçку виділÿþтüсÿ
ãормони,ÿкіблокуþтüвищунервовудіÿлüністü.Адреналінïракти÷но«сти-
раєïам’ÿтü»,ітомуïід÷асконтролüноїлþдинамоæеïокаçатиãіршіçнаннÿ,
ніæмає.Ñилüніемоöіїçниæуþтüçдатністüлþдиниïриéматирішеннÿ.

Îднаквартокомусüçасïіватиïіснþ,ÿкото÷уþ÷іодраçуïриãадуþтüїї
слова; роçкаçаниé кимосü æарт, öікава історіÿ викликаþтü у ïам’ÿті беç-
лі÷асоöіаöіé.Цетому,щомуçикатаісторіїнастроþþтüмоçокнадовæину
õвилі,ÿкавідïовідаєстану«роçслабленоїãотовності».Цікаво,щоöеéстан
моçкунаéсïриÿтливішиéдлÿнав÷аннÿ.Йоãомоæнадосÿãтиіçадоïомоãоþ
сïеöіалüниõвïрав.

Íав÷ітüсÿвиконувативïрави,ÿкінастроþþтüмоçокнаïотрібну
длÿефективноãонав÷аннÿõвилþ.Îб’єднаéтесüу3ãруïи,ïід-
ãотуéтесüіïотренуéтесÿвиконуватиїõ.

група 1:вïрава«Ðоçслабленаãотовністü».Ñÿдüтеïрÿмо,ноãа-
ми уïрітüсÿ в ïідлоãу. Çлеãка роçãоéдуéтесü вïеред—наçад
верõнüоþ ÷астиноþ тіла. Âідтак ïереведітü öі руõи в коло-
ві. Моæете çаïлþщити о÷і é ïоексïериментувати ç руõами.
Моæливо,õтосüçаõо÷еруõатисÿінтенсивніше,аõтосüнавïа-
ки—ïриïинитируõ,від÷уваþ÷иéоãовсередині.Утакімиті
ç’ÿвлÿєтüсÿвід÷уттÿçосередæеностітасïокоþ.Моçоквіднов-
лþєтüсÿіводно÷асçалишаєтüсÿактивним.
група 2: вïрава «Ñïлÿ÷а вісімка».Ñÿдüте çру÷но, виïрÿмте
сïинуіроçслабтеïле÷і.Äві÷іãлибоковдиõнітüтак,щобсïо-
÷аткувід÷утисвіéæивіт,аïотім—ãруди.Ïо÷нітüмалþвати
уïовітрікін÷икомносалеæа÷увісімку.
Äумаéте ïро те,що малþєте символ беçкіне÷ності. Çвернітü
уваãу,ÿкувісімкумалþєте—вуçüку÷ишироку.Ðоçфарбуéте
їїуïриємниéколір.Моæнаçмінитинаïрÿмокруõу—ïо÷ати
малþвативïротилеæномунаïрÿмку.Ñтеæтео÷имаçакін÷и-
комноса.Âиконуéтевïравунеменшÿк1õвилину.
група 3: вïрава«Íеïомітніруõи».Ñÿдüтеïрÿмо,роçïравте
ïле÷і, ïіднімітü ãолову. Ñïробуéте ç роçïлþщеними о÷има
çробитиãоловоþмаленüкіруõи—наéменшіçтиõ,ÿкімоæна
ïомітити.Цемоæе бути ïоõитуваннÿ çліва наïраво ÷и руõи
ïідборіддÿмвïеред—наçад,вãору—вниç.
Çаïлþщітüо÷іéсконöентруéтесÿнаöиõмініатþрниõруõаõ.
Коли лþдина настілüки уваæна, що ïомі÷ає наéнеïомітніші
руõи,їїмоçокïраöþєÿкудетектива:вінабсолþтносïокіéниé
імаксималüноçібраниé.
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ßк ïравèëüно жèвèòè моçок

Îбмінінформаöієþміæнеéронамимоçкусуïроводæуєтüсÿелектри÷ни-
миімïулüсами.Ïотуæністüтакоãоімïулüсу—25ват.Цüоãодостатнüодлÿ
увімкненнÿневеликоїламïо÷ки.

Цеïоÿснþєвели÷еçнуïотребумоçкувенерãії.Масамоçкудорослоїлþди-
нистановитüïриблиçно2%масиїїтіла,однаквінсïоæиваєдо20%енерãії.
Äæерелоöієїенерãії—кисенüіïоæивніре÷овини.Ïроãулÿнкинасвіæому
ïовітрітафіçи÷нівïравидоïомаãаþтüнасититимоçоккиснем,аçбалансо-
ванеõар÷уваннÿ—енерãієþéусіманеобõіднимиïоæивнимире÷овинами.
Áудü-ÿкеобмеæеннÿ,сïри÷инененероçумнимидієтами÷идефіöитоммікро-
елементів(éоду,çаліçа),ïриçводитüдоïослабленнÿмоçковоїдіÿлüності.

Ê³ëüка ïораä, ÿк ïравèëüно жèвèòè моçок

• Âранöіобов’ÿçковоснідаé.Íасніданокїæфрукти,баãатіна
каліé і вітамін Ñ (аïелüсини, банани, абрикоси ÷и кураãу,
смородину),іншісеçонніфрукти.

• Îбідïо÷инаéçово÷евоãосалату.
• Äо щоденноãо менþ вклþ÷аé рибу, ãоріõи, рослинні æири,
адæе риб’ÿ÷иé æир  та олії відіãраþтü вирішалüну ролü у
створенні«інформаöіéниõволоконмоçку».Äеннанормасïо-
æиваннÿöиõæирівневелика—одна÷аéналоæка.Îднакбеç
неїмоçоквтра÷аєкоординаöіþ,ïам’ÿтüтаіншісвоїфункöії.

• Äлÿçбаãа÷еннÿмоçкукиснемщоднÿãулÿéнасвіæомуïовітрі,
виконуéфіçи÷нівïрави.

• Ïиé білüше води. 8  склÿнок води, соку, уçвару, трав’ÿноãо
÷аþо÷истÿтüорãаніçмвідтоксинів.Кава,÷орниé÷аé,солодкі
ãаçовані наïої, навïаки,ïриçводÿтüдо çневодненнÿорãаніç-
му.Òомукращеïити÷истудæерелüнуводу.

• ÍабілüшостітериторіїУкраїниіснуєïриродниéдефіöитéоду,
щоçаãроæуєроçвиткуінтелекту.Щобçаïобіãтинеãативному
вïливуéододефіöиту,требавæиватиéодованусілü.

У6-мукласітивив÷ав,ÿккуïувати,çберіãатиівикористовувати
éодованусілü.Ïриãадаéöþваæливуінформаöіþ.

• Як купувати? Йодована сілü має обмеæениé термін
ïридатності—не білüш ÿк 6 місÿöів. Òому куïуé сілü у
невеликиõ уïаковкаõ, щоб використати її до çакін÷еннÿ
öüоãотерміну.Ïеревірöілістüісуõістüуïаковки.

• Як зберігати? Йодовану сілü треба çберіãати щілüно
çакритоþ, в суõому і темному місöі. Ïорушеннÿ умов
çберіãаннÿïриçведедовиïаровуваннÿсïолукéоду.

• Як споживати? Ïри високиõ темïератураõ éод швидко
вивітрþєтüсÿ.Òомудодаваééодовану сілüу стравиïеред
тим,ÿкïодатиїõдостолу.
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Íасититимоçоккиснем,нормаліçуватидиõаннÿ,ïоліïшитиçір і
слуõдоïомоæевïрава«Äæерелоенерãії»:

• сÿдüте,ïокладітüрукиïередсобоþнастілабонаколіна;

• видиõнітü,ãоловуïовілüнооïустітü,щобïідборіддÿторк-
нулосÿãрудеé.Âід÷уéте,ÿкроçслабилисÿм’ÿçиïотилиöі,
ïовністþроçслабтеïле÷і;

• відтакïовілüноïідводüтеãоловуіробітüвдиõ;

• ïовілüновідкинüтеãоловунаçад,щобãруднакліткароçши-
риласüінаïовниласÿïовітрÿм;

• три÷іïовторітüвïраву.

Моçоклþдиниміститü100мілüÿрдівнеéронів.Коæеніçниõнабаãато
ïотуæнішиéçанаéсу÷аснішиéкомï’þтер.Îднаксïравæнÿвели÷ моçку
виÿвлÿєтüсÿувçаємодіїнеéронів.
Íашмоçокскладаєтüсÿçдвоõïівкулü,÷отирüоõвідділів,вінфункöіо-
нуєна÷отирüоõріçниõõвилÿõ.Ðоçуміннÿтоãо,ÿкïраöþємоçок,—
клþ÷ доефективноãонав÷аннÿ.
Коæна çïівкулüмоçкувідïовідає çаïевніфункöії.Ïівкулі ç’єднані
моçолистим тілом. Çавдÿки öüому ми сïриéмаємо світ öілісно, а те,
над ÷им ïраöþþтü одно÷асно ліва і ïрава ïівкулі, çаïам’ÿтовуєтüсÿ
набаãатолеãше.

Моçокскладаєтüсÿç÷отирüоõвідділів:стовбур,лім-
бі÷насистема,кора імоçо÷ок.Âищанервовадіÿлü-
ністüçабеçïе÷уєтüсÿфункöіонуваннÿмкориãоловно-
ãомоçку.
Ïодібнодорадіо-ітелеïередава÷анашмоçокïосилає
сиãнали ç ріçноþ ÷астотоþ. Íаéсïриÿтливішоþ длÿ
нав÷аннÿєдовæинаõвилü,щовідïовідаєстану«роç-
слабленої ãотовності». Íастроїти моçок на ïотрібну
õвилþ моæна çа доïомоãоþ ïевної муçики, öікавої
історіїабосïеöіалüниõвïрав.
Масамоçкудорослоїлþдини—ïриблиçно2%масиїї
тіла,однаквінсïоæиваєдо20%енерãії.Äæерелоöієї
енерãії—кисенüіïоæивніре÷овини.
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§ 24. ÐОЗВÈТОÊ ІНТÅËÅÊТÓАËЬНÈХ НАВÈЧОÊ

Інтелект—öеçдатністüотримувати інформаöіþçнавколишнüоãосвіту
і ефективнооïраöüовувати її,щобвідïовідним÷иномреаãуватина те,що
відбуваєтüсÿ.

Ñереднаéваæливішиõінтелектуалüникнави÷ок—уміннÿв÷итисÿ,ïри-
éматививаæенірішеннÿітвор÷омислити.

Усімив÷имосÿшвидшеікраще,колиïоєднуємоïритаманнінамстилі
нав÷аннÿçïриéомамиефективноãослуõаннÿ,÷итаннÿіçаïам’ÿтовуваннÿ.

Сòèë³ нав÷аннÿ

Існує ï’ÿтü основниõ каналів сïриéнÿттÿ інформаöії ç навколишнüоãо
світу:çір,слуõ,дотик,смак,çаïаõ.Ïереваæномисïриéмаємоінформаöіþ
о÷има,наслуõінадотик.Ціканалисïриéнÿттÿєваæливимидлÿнав÷аннÿ.
Îднакукоæноїлþдинивонимаþтüріçнусилу.Âідöüоãоçалеæитü,ÿкїé
çру÷нішев÷итисÿ.

Äеõтонаéбілüше інформаöії сïриéмаєо÷има.Йомутребавсеïоба÷ити
абоïро÷итатиïроöевкниæöі,ïідру÷нику.Йоãостилüнав÷аннÿ—віçу-
алüниé.

Òим,õтонаéкращесïриéмаєінформаöіþнаслуõ,укоãослуõовиéтиï
нав÷аннÿ, слід уваæно слуõати ïоÿсненнÿ
в÷ителÿ, адæе наéбілüше вони çасвоÿтü у
такиéсïосіб.Їмнабаãатолеãшеïереïитати,
ніæ ïотім вив÷ати öеé матеріал çа ïідру÷-
ником.

Òретіé тиï — кінестети÷ниé. Âласти-
виéтим,õтоотримуєнаéбілüшеінформаöії
÷ереç власні дії. Íаïриклад, щоб викона-
ти вïраву, «віçуалу» достатнüо ïро÷ита-
ти інструкöіþ, «слуõа÷еві» — ïослуõати
ïоÿсненнÿ,а«кінестетику»—виконатиöþ
вïравуïідкерівниöтвому÷ителÿ.Ïотімвін
леãкоïовторитüїїабоіншуïодібнувïраву.

У цьоìу параграôі ти:

• виçна÷ишсвіéстилüнав÷аннÿ;
• ïриãадаєшформулуактивноãослуõаннÿ;
• оçнаéомишсÿçметодамиефективноãо÷итаннÿ
іçаïам’ÿтовуваннÿ;

• ïриãадаєшалãоритманаліçуïроблеміïриéнÿттÿрішенü;
• ïотренуєшсвоþкреативністü.

Ðоçïоä³ë ñòèë³в нав÷аннÿ 
ó òèïовомó кëаñ³:

37%кінестети÷ниé;

34%слуõовиé;

29%віçуалüниé.

Джерело: Ґ. Драйден, Д. Вос 
«Революція у навчанні» 
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1.Âиçна÷,ÿкиéканалсïриéнÿттÿ—віçуалüниé,слуõовиé ÷и
кінестети÷ниé—є ãоловним длÿ тебе.Äлÿöüоãо уÿви, наïри-
клад,море,оçероаборі÷ку.ßкöебуло?Òиïоба÷ивкартинку,
ïо÷увïлескітõвилü÷ивід÷ув,ÿквониторкаþтüсÿтебе?
Уÿкомуïорÿдкуöеïосталоутвоїéуÿві,втакіéïослідовностіти
éсïриéмаєшінформаöіþçнавколишнüоãосвіту.

2*.Ïідраõуéте,ÿкроçïоділеностилінав÷аннÿувашомукласі,
ïорівнÿéтеçроçïоділомдлÿтиïовоãокласу(наïоïередніéсто-
рінöі).

Коæеніçöиõвидатниõлþдеéмаввласниéстилüнав÷аннÿ,відмінниéвід
тиõ,доÿкиõçвиклив÷ителі.ßкщоурокиçдоров’ÿувасïроводÿтüуформі
тренінãів,тобіïощастило,томущовонимаксималüновраõовуþтüіндивіду-
алüністилінав÷аннÿкоæноãоу÷нÿ.

Äалі ÷итаé ïро те, ÿк скористатисÿ унікалüними моæливостÿми своãо
моçкунаіншиõурокаõ:ефективнослуõати,÷итатиіçаïам’ÿтовувати.

    Åфекòèвне ñëóханнÿ: формóëа òрüох «З»

Ïокитинав÷аєшсÿвшколі,çна÷ниéобсÿãінформаöіїотримуєшçïоÿс-
ненüу÷ителів.Òомуваæливороçвиватинави÷киактивноãослуõаннÿ.Ïроöес
слуõаннÿнеïростиé.Âінскладаєтüсÿïринаéмніçтрüоõетаïів,іéоãомоæна
оïисатиформулоþтрüоõ«Ç»:Çосередитисÿ.Çроçуміти.Çаïам’ÿтати.

Зо се ре ди ти ся — оçна÷ає сконöентрувати своþ уваãу, відволіктисÿ від
усüоãо стороннüоãо. Çвісно, ÿкщо роçïовідü у÷ителÿ öікава, çосередитисÿ
неваæко.Òащобстатидобримслуõа÷ем,требанав÷итисÿçосередæуватисüі
натому,щонеçавæдиöікаве.ßкщоçатиïомсïриéнÿттÿтивіçуал,доöілüно
вöеé÷асробитикороткіçаïисиабомалþватисõеми.

Зро зуìіти—оçна÷аєïравилüнороçшифруватиінформаöіþ.Äлÿöüоãо
требанелишеслуõати,аéстеæитиçамімікоþ,æестамив÷ителÿ,старанно
уÿвлÿтите,ïрощовінроçïовідає,ïереéматисÿéоãоïо÷уттÿми.

×и знаєш ти, ùо...
У÷ителі Алüберта Еéнштеéна вваæали, що ç нüоãо ні÷оãо не

виéде, оскілüки своїми çаïитаннÿми õлоï÷ик ïостіéно ïорушував
дисöиïлінувкласі.Îднаквінставодниміçнаéвели÷нішиõнауков-
öіввісторіїлþдства.

Òомаса Едісона в школі шмаãали батоãом і вваæали несïовна
роçуму. Йоãо мати (колишнÿ шкілüна в÷ителüка) çабрала сина çі
школиів÷иласама.Âонароçвинулаунüоãотакиéïотÿãдоçнанü,
щовінставнаéвідомішимвинаõідникомусіõ÷асівінародів.

ÂінстонаЧер÷іллÿтакоæвваæалислабкиму÷нем,вінïоãанороç-
мовлÿв,çаїкавсÿішеïелÿвив.Òаïоïривсеставвидатнимïолітиком
іоратором.
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Інодінероçуміннÿвиникає÷ереçвæиваннÿнеçнаéомиõслів,не÷іткеïоÿс-
неннÿ.Íіколинесоромсÿçаïитати:«Щооçна÷аєöеслово?»абоïереïитаé
те,щонеçроçумів.

За паì’ята ти—оçна÷аєçбереãтиінформаöіþуïам’ÿті.ßкщотиïо÷ув
дату,ïріçвищеабономервïрави,ïовториїõïросебедва,три,÷отирираçи
абоçаïиши.Інакшевонививітрÿтüсÿçãоловивæеçа20секунд.

Ïоãраéтевãру,ÿкадодастüенерãії ідоïомоæесконöентрувати
уваãу:

• ïо÷нітüõодитиïокімнаті,уÿвлÿþ÷исебетиãрами;
• імітуéтеõодуçвірів,çобраçітüїõніéãостриéïоãлÿдітонкиé
слуõ;

• çасиãналому÷ителÿуÿвітü,щовиïоба÷илиçдоби÷;
• накинüтесÿ на неї (уникаþ÷и çіткненü ç іншими у÷нÿми-
«тиãрами»)ісõоïітü.

Навè÷кè ефекòèвноãо ÷èòаннÿ

Îдна, дві, три... Íі÷оãо собі ïара-
ãраф — аæ вісім сторінок! А çавтра ще
темати÷наçісторіїідиктантçукраїнсüкої!
Ïровалþсü, то÷но ïровалþсü. Мені öüоãо
ніçащонеçдолати...

Òобі öе çнаéоме?Моæе, é ти колисü у
роçïа÷ісидівнаддовæелеçнимïараãрафом
інеçнав,ç÷оãоïо÷ати?Абоãодинамив÷и-
тувавсÿ в текст, ïотім намаãавсÿ вив÷ити
éоãо наïам’ÿтü і нарешті роçумів, що öе
беçнадіéно?ßкщотак,сïробуéкористува-
тисÿ всесвітнüо відомим методом ефектив-
ноãо ÷итаннÿ «ÏÇ триÏ».Це скоро÷еннÿ
від слів: Ïереãлÿнü! Çаïитаé! Ïро÷итаé!
Ïерекаæи!Ïовтори!

Îтæе,сïо÷аткуне÷итаé,аïростоПе ре гляньïараãраф:
• çаãоловокіïідçаãоловки;
• ïершиéіостанніéабçаöи;
• ілþстраöіїінаïисидониõ;
• ïідсумки.

Ïід÷асïереãлÿдуЗа пи тай:
• ïро÷итаéусіçаïитаннÿ,щомістÿтüсÿвïараãрафі;
• çаïитаéсебе,щоçнаєшçöієїтеми:ïам’ÿтаєшçроçïовіді
в÷ителÿ,десü÷ув,÷итав,ба÷ивïотелевіçору;

• ïерефраçуéçаãоловкивçаïитаннÿ.

Мè çаñвоþємо:

10%тоãо,що÷итаємо;

20%тоãо,що÷уємо;

30%тоãо,щоба÷имо;

50%тоãо,щоба÷имо
і÷уємо;

70%тоãо,щоãоворимо;

90%тоãо,щоãоворимо
іробимо.
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ÏотімуваæноПро чи тайматеріал.Ïід÷ас÷итаннÿ:
• шукаéвідïовідінаçаïитаннÿ;
• çверниуваãунавиділенеіншимшрифтом;
• сïовілüнþéтемï÷итаннÿнаскладниõмісöÿõ,роçберисÿ
çтим,щонеçроçуміло.

Пе ре ка жиïро÷итане:

По вто ривесüматеріал:

Ïереãлÿдаéкарт-
киудовілüному
ïорÿдку,аæïоки
çаïам’ÿтаєшусе.

Ïередуроком
щераçïереãлÿнü
ïараãрафікартки.

Çаïиши
наéваæливішенакарткаõ.

Íаéбілüшиéефект:
Читаé!Говори!Ñлуõаé!Ïиши!

Ïоставсобіçаïитаннÿ
івãолосдаéвідïовідüнаниõ.
Ïотріéниéефект:
Читаé!Говори!Ñлуõаé!
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ßк äоïомоãòè ñвоїй ïам’ÿò³

Мнеìонічні прийоìи — öе теõніки, ÿкі доïомаãаþтü швидше і краще
çаïам’ÿтовувати.Íиæ÷енаведенокілüкатакиõïриéомів.

1. Використовуй свою уяву.Òилеãшеçаïам’ÿтаєшінформаöіþ,çадіÿвши
обидвіïівкулімоçку.Íаïриклад, ÿкщоõо÷ешçаïам’ÿтати÷ас, коли треба
ïовернутисÿдодому,уÿвивели÷еçниéãодинник,щоïокаçуєöеé÷асікли÷е
тебедодому.

2. Складай ôорìули з перших букв слів. Íаïриклад,длÿïриãотуваннÿ
рибикористуþтüсÿïравиломтрüоõ«Ï»:Ïідкислити,Ïосолити,Ïоïер÷ити.
Ефективне слуõаннÿ оïисуþтüформулоþ трüоõ «Ç», а ефективне ÷итаннÿ
наçиваþтüметодом«ÏÇтриÏ».

3. Використовуй більш як один канал сприйняття. Íаïриклад, ÷итаé
вãолос.Моæеш çаïисати текст на диктофон, а ïотімïослуõатиéоãо ïеред
сном.Çаïишиінформаöіþвçошит÷ивкомï’þтері.Ïокиïисатимеш,мимо-
воліçаïам’ÿтаєш.Моæнаçаïисуватинаклеéкиõïаïірöÿõ,малþватисõемиі
роçвішуватиїõнавидноті,аæïокиçаïам’ÿтаєш.

4. Навчи когось. Íаéкращиéсïосібçаïам’ÿтати—нав÷итиіншулþдину.
ßкщоïору÷нікоãонемає,ïов÷исвоãокота,собаку÷иïлþшевоãоведмеди-
ка.

5. Використовуй знайоìі образи та сильні асоціації.Çãадатикілüкістü
днів у місÿöÿõ доïомаãаþтü кісто÷ки ïалüöів. У вив÷енні іноçемниõ слів
наéкраще доïомаãаþтü асоöіаöії. Íаïриклад, слово «ïідлоãа» анãліéсüкоþ
çву÷итü ÿк «фло» (floor).Щоб çаïам’ÿтати öе, ïідшукаé українсüке слово
çïодібнимçву÷аннÿм,ïриміром«флот».Âідтакуÿви,щоуванніéкімнаті
на ïідлоçі утвориласÿ калþæа, в ÿкіé ïлаває öіла флотиліÿ малесенüкиõ
корабликів(мал.58,а).Òеæсамесловонімеöüкоþçву÷итüÿк«фусбоден»
(Fuβboden).Âоноïодібнеçаçву÷аннÿмдослова«футбол».Òимоæешуÿвити,
ÿккриõітніфутболістиãраþтüуфутболнаïідлоçі(мал.58,б).Колитреба
будеïриãадати,ÿканãліéсüкоþ÷инімеöüкоþскаçати«ïідлоãа»,тимимоволі
çãадаєшöікартинкиіслова.Щонесïодіванішоþікумеднішоþєасоöіаöіÿ,
токращеçаïам’ÿтаєшöеслово.

Мал.58.

а б
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Óм³ннÿ ïрèймаòè р³шеннÿ

Коли ти був маленüким, білüшістü рішенü ïриéмали çа тебе дорослі.
Òеïертобідедалі÷астішедоводитüсÿïриéматиїõсамостіéно.

Îднірішеннÿєпростиìиінеïотребуþтüроçмірковуваннÿ,наïриклад,
ÿкемороçивокуïити,ÿкиéфілüмïодивитисÿ.Інші—çви÷ними(щосüоãодні
вдÿãнути,в÷итиуроки÷иéтиãулÿти).Щоднÿмиïриéмаємодесÿткитакиõ
рішенü.Òомуїõнаçиваþтüùоденниìи. 

Ðішеннÿ,ÿкімоæутüматисерéоçнінаслідки,наçиваþтüскладниìи. Äеÿкі
çниõ,наïриклад,ÿкусïеöіаліçаöіþунав÷анніобрати,моæутüвïлинутина
твоþïодалüшудолþ.

Ïриéмаþ÷и ïрості рішеннÿ, ми çаçви÷аé ïокладаємосÿ на свіé смак,
÷иþсü ïораду, робимо так, ÿк раніше, ÿк ÷инÿтü інші. Адæе öіна такоãо
рішеннÿневисока.

Äеõто çвик так роçв’ÿçувати всі свої ïроблеми. Îднак у білüшості
виïадківкращедіÿтинеімïулüсивно,адобреусвідомлþþ÷инаслідкисвоїõ
в÷инків.Уöüомутобідоïомоæе«ïравилосвітлофора»(мал.59).

Ðоçвèòок креаòèвноñò³

Äлÿ баãатüоõ лþдеé креативністü (твор÷е мисленнÿ) ïов’ÿçана лише
ç мистеöтвом— муçикоþ, æивоïисом, скулüïтуроþ. Îднак су÷асниé світ
ïотребуєнестандартноãомисленнÿвусіõсфераõæиттÿ.

Креативність— одна ç наéваæливішиõ інтелектуалüниõ нави÷ок. Це
çдатністüмислитивілüно,çнаõодитисвіæіідеїтаориãіналüнірішеннÿ,швид-
коïристосовуватисÿдоçмініновиõобставин.

Äекомускладномислитиïоçаçви÷нимïорÿдкомре÷еé.Çдитинстванас
нав÷аþтü,щобілüшістüçавданüмаþтüлишеоднеïравилüнерішеннÿ.Îднак
коли ми ïо÷инаємо ïраöþвати, то ïереконуємосÿ, що уміннÿ ïриéмати
рішеннÿнаосновіаналіçубаãатüоõваріантівöінуєтüсÿдуæевисоко.

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.   

Поäóмай

Вèберè

Зóïèнèñü

Мал.59
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Креативні çдібності доïомаãаþтü роçãлÿнути ïроблему ç ріçниõ боків,
оöінити моæливі варіанти та їõ наслідки, çнаéти ориãіналüні ідеї длÿ
роçв’ÿçаннÿконфліктів,виõодуçкриçовиõситуаöіé.

Коæналþдинаçдатнароçвинутивсобікреативниéïотенöіал,требалише
ïодолати деÿкі ïереïони: çви÷ку мислити штамïами, страõ ïомилитисÿ,
бутироçкритикованоþтощо.

ßкщоуроки çдоров’ÿïроводÿтüуформі тренінãів, в у÷нівроçвиваþтü
креативністü.Адæенатренінãуіснуþтüïравила:«Íекритикувати»,«Коæна
думка має ïраво на існуваннÿ», ÿкі сïриÿþтü усуненнþ ïсиõолоãі÷ниõ
бар’єрів.Òутширокоçастосовуþтüтакіефективніметодикироçвиткукреа-
тивності,ÿкмоçковиéштурм,створеннÿïортфоліотощо.

Ïотренуéте своþ уÿву і креативністü. Îб’єднаéтесü у ïари і
ïоставтеоднеодномуçаïитаннÿ:

• ßкбитиміãволодітирі÷÷þ,ÿкоїнемаєш,щобöебуло?

• ßкбитиміãматирисусуïермена,тоÿку?

• ßкбитиміãçустрітисÿçбудü-ÿкоþлþдиноþçавсþісторіþ
лþдства,õтобöебув?

• ßкбитиміãïереміститисüу÷асі,кудибтиïеремістивсÿ?

• ßкбитиміãïоїõатинавідïо÷инокдоіншоїкраїни,кудиб
тиïоїõав?

Інтелект—öеçдатністüотримуватиінформаöіþçнавколишнüоãосвіту
іефективнооïраöüовуватиїї,щобвідïовідним÷иномреаãуватинате,
щовідбуваєтüсÿ.
Усі ми в÷имосÿ швидше і краще, коли ïоєднуємо ріçні властивості
своãомоçку,втому÷исліéріçністилінав÷аннÿ.
Ïід ÷ас нав÷аннÿ ушколі çна÷ниé обсÿã інформаöії ти отримуєш ç

ïоÿсненüу÷ителів.Òомуваæливороçвиватинави÷ки
активноãослуõаннÿ.
Äлÿ оïраöþваннÿ обсÿãовиõ текстів користуéсÿ все-
світнüо відомим методом ефективноãо ÷итаннÿ «ÏÇ
триÏ».Щобшвидшеікращеçаïам’ÿтовувати,вико-
ристовуéмнемоні÷ніïриéоми.
Âаæливірішеннÿкращеïриéматинесïонтанно,ана
основіаналіçубаãатüоõваріантів.
Креативністü—öеçдатністüвілüномислити,çнаõоди-
тисвіæіідеїтаориãіналüнірішеннÿ,ïристосовуватисÿ
доçмініновиõобставин.
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§ 25. ÊÓËЬТÓÐА ПОЧÓТТІВ

В³ä÷óòòÿ, емоц³ї, ïо÷óòòÿ

Відчуття—наéïростішіïсиõі÷ніÿвища,що
виникаþтüуреçулüтатіïодраçненнÿорãанів÷уттів
таçбудæеннÿвідïовідниõöентрівмоçку.Âід÷уттÿ
ïовідомлÿþтüïровластивостінавколишнüоãосвіту
івнутрішніéстанорãаніçму.

Еìоції — швидкоïлинні ïереæиваннÿ, ïід-
свідома ексïрес-оöінка від÷уттів. Цÿ оöінка не
çавæдиïравилüнаіïотребуєïеревірки.Íаïриклад,
моæна çлÿкатисÿ тіні на стіні, а ïотім çбаãнути,
щоöелишетінüвідæакета.Емоöіїмоæутüбути
викликанінелишереалüними,аéуÿвнимиïоді-
ÿми.Òоé,õтоïобувавуÄÒÏ,щедовãоïереæиває
неïриємніемоöії,çãадуþ÷иïроöе.

Почуття — стіéкі емоöіéні ставленнÿ.
Формуþтüсÿдовшеіçаçви÷аéнеçникаþтüмиттє-
во.Моæнаобраçитисÿнадруãа,щовіннеçателе-
фонував (емоöіÿ), але не ïерестати лþбити éоãо
(ïо÷уттÿ).

1.Îб’єднаéтесüу3ãруïи.Íаçвітüÿкнаéбілüше:
група 1:від÷уттів;
група 2:емоöіé;
група 3:ïо÷уттів.

2.Ïоміркуéте,ÿкіçöиõвід÷уттів,емоöіéіïо÷уттівïереæивати
ïриємно,аÿкі—неïриємно.

3.Íаçвітüвід÷уттÿ,емоöіїіïо÷уттÿріçноїінтенсивності(наïри-
клад, теïло—сïекотно; тривоãа—страõ—ïаніка; симïатіÿ—
лþбов—ïристрастü).

У цьоìу параграôі ти:

• нав÷ишсÿроçріçнÿтивід÷уттÿ,емоöіїіïо÷уттÿ;
• діçнаєшсÿïровçаємоçв’ÿçокïо÷уттівіçдоров’ÿ;
• в÷итимешсÿроçïіçнаватиневербалüнівиÿвиемоöіé;
• ïотренуєшсÿïравилüновисловлþватисвоїïо÷уттÿ;
• роçвиватимешуміннÿïриéматирішеннÿ,çваæаþ÷и
насвоїïо÷уттÿіïо÷уттÿіншиõлþдеé.

В³ä÷óòòÿ:

білü;
ãолод;
сïека.

Åмоц³ї:

страõ;
радістü;
ãнів.

По÷óòòÿ:

 лþбов;
	ïоваãа;
 симïатіÿ.
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По÷óòòÿ ³ çäоров’ÿ

Щоднÿуæиттівідбуваєтüсÿ÷ималоïодіé,ÿкінеçалишаþтüтебебаéду-
æимівикликаþтüріçніемоöіїіïо÷уттÿ.Íебеçïе÷ніïодіїçаçви÷аéïородæу-
þтüнеïриємніемоöії—страõ,ãнів,обраçу.Інавïаки,добріновиниéïодії
викликаþтüçадоволеннÿ,вдÿ÷ністü,öікавістü.

Íаïершиéïоãлÿдçдаєтüсÿ,щонеïриємніемоöії—öевади,іїõтреба
долати.Òаõібанеïо÷уттÿстраõу÷асвід÷асуïоïередæаєнасïронебеçïеку,
втримуєвіднеоба÷ниõкроківабоçмушуєшвидкодіÿти?Âідтоãо,щотакі
емоöіїнеïриємноïереæивати,вониневтра÷аþтüöінності.Емоöії—нена÷е
ïристріé,ÿкиéïовідомлÿє:«Âсеãараçд,тобіні÷оãонеçаãроæує»або:«Îбе-
реæно!Ценебеçïе÷но!».

ЩеЧарлüçÄарвіндовів,щостраõєреакöієþорãаніçму,ÿкадоïомаãає
виæивативумоваõконкуренöії.Òі,õтовід÷уваєстраõ,виæиваþтü,абеç-
страшні—вмираþтü.Îднакстраõмоæеéçашкодитиçдоров’þ.Âінïоро-
дæуєвід÷уттÿбеçïорадності,неçаõищеності,ïараліçуєінтелект,волþ,ïере-
наïруæуєм’ÿçиабороçслаблþєїõ(коливідстраõу«ïідкошуþтüсÿ»ноãи).
Òривалиéстраõвиснаæуєïсиõі÷ніреçервиорãаніçмуісïри÷инÿєнебеçïе÷-
ниéдлÿçдоров’ÿстрес.

Òривоãа — öе ïеред÷уттÿ страõу, стан çбудæеннÿ, нервоçності, ÿкиé
ïосилþєстрес,ïоçбавлÿєвïевненості,çмушуєуникатилþдеéіситуаöіé,що
ïородæуþтüöеïо÷уттÿ.Гнівçниæуєçдатністüлоãі÷номислитиіïриéмати
рішеннÿ,роçïалþєконфліктиіруéнуєстосунки.Âіннеãативноïоçна÷аєтüсÿ
наçдоров’їтоãо,õтоéоãовід÷уває,ітиõ,накоãосïрÿмованиé.

Ïриємніемоöіїіïо÷уттÿ—навïаки,дуæекориснідлÿçдоров’ÿлþдини.
Життєрадісністü,ïоваãадосебе,çадоволеннÿсвоїмæиттÿм,оïтимісти÷ниé
ïоãлÿдумаéбутнєçбілüшуþтüреçервиçаãалüноãоблаãоïолу÷÷ÿ,çабеçïе÷у-
þтüтриваліше іïродуктивнішеæиттÿ,білüшуïоïулÿрністü івïливовістü,
ïідвищуþтüстіéкістüу÷асвиïробуванü,ïосилþþтüкреативністüіефектив-
ністüïроöесуïриéнÿттÿрішенü.

Åмоц³ї òа ³нòеëекò

Усе своєæиттÿмиïеребуваємоïідвïливомтоãо,щодумаємо і від÷у-
ваємо.Ðанішеöідвісфери÷іткороçмеæовували.Äавнів÷енівваæали,що
думки—реçулüтатдіÿлüностімоçку,аемоöіїіïо÷уттÿ—серöÿ.

Íинівæеневикликаєсумнівутоéфакт,щосамемоçоквідïовідаєіçа
емоöіéну,іçаінтелектуалüнудіÿлüністü.Лімбі÷насистемамоçкувідïовідає
çа емоöії, а кора ãоловноãо моçку— çа сïриéнÿттÿ, лоãі÷не é абстрактне
мисленнÿ,çаïам’ÿтовуваннÿ(див.мал.57).

Колилþдинавід÷уваєсилüниéстраõ,ãнів,їїçдатністüв÷итисüіраöіо-
налüномислитиçниæуєтüсÿ,адіїстаþтüïереваæноінстинктивними,виникає
реакöіÿ«боротисÿ÷итікати»,ïроÿкуéтиметüсÿунастуïниõïараãрафаõ.

Устані«роçслабленоїãотовності»таемоöіéноãоïіднесеннÿмоçоквиді-
лÿє ре÷овини, що стимулþþтü інтелектуалüні çдібності. Їõ ще наçиваþтü
«мастилом длÿ ïам’ÿті». Âід неста÷і öüоãо «мастила» виникає õвороба
Алüöãеéмера:сïо÷аткуçабуваþтüте,щосталосÿнещодавно,аïотіміïодії,
щовідбувалисÿраніше.
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Åмоц³ї òа óм³ннÿ ïрèймаòè р³шеннÿ

Уïоïереднüомуïараãрафітиïриãадав«Ïравилосвітлофора»,ÿкедоïо-
маãає ïриéмати рішеннÿ. Îднак длÿ ïриéнÿттÿ наéвиваæенішиõ рішенü
недостатнüо лише лоãі÷ноãо аналіçу.Аналіçуþ÷и коæне моæливе рішеннÿ,
слід çваæатинаïо÷уттÿ,ÿкіöерішеннÿмоæевикликатиу тебе та іншиõ
лþдеé,ÿкиõöестосуєтüсÿ.

Уÿви,ÿкроçвиватимутüсÿïодіїіщотивід÷уватимеш.ßкщоöіïо÷уттÿ
неïриємні,требасïробуватиіншиéваріант.

Але уÿвлÿти власні ïо÷уттÿ недостатнüо.Ïостав себе на місöе тиõ, на
коãовïлинетвоєрішеннÿ.Âміннÿсïівïереæиватидоïомоæеуникатисліві
в÷инків,щообраæаþтüлþдеé,віддалÿþтüїõвідтебе.

Îксанаçнаéшлавшколінаïідвіконнімобілüниéтелефон.Âона
çнає,щотребаçнаéтивласникаіïовернути,однакваãаєтüсÿ,÷и
не вçÿти телефон собі. Äоïомоæи дів÷ині ïриéнÿти ïравилüне
рішеннÿçадоïомоãоþ«Ïравиласвітлофора»(с.160)інаведеної
ниæ÷еблок-сõеми.

Невербаëüн³ вèÿвè емоц³й

Лþдинамоæевиÿвлÿтиіроçумітиïо÷уттÿбеçслів—невербалüно.Коли
вонарадіє,öевидноçблискувїїо÷аõ,çадоволеноãовираçуобли÷÷ÿ,усміш-
ки,навітüçрадісноãоãолосуïотелефону.

Îöіниваріантрішеннÿ
çадоïомоãоþïо÷уттів.
Òвоїïо÷уттÿïриємні?

Уÿви,ÿкуöіéситуаöії
ïо÷уватимутüсÿ інші
лþди.Ціïо÷уттÿïри-
ємнідлÿниõ?

1.Ïошукаé іншиéваріант.
2. Уÿви, ÿк у такому раçі
роçвиватимутüсÿïодії.

Це—виваæене
рішеннÿ.Òвіé
вибірïриéнÿтниé
длÿтебе ідлÿ
ото÷еннÿ.

так

так

ні
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Â усіõ куто÷каõ світу лþди у ïодібниé сïосіб виÿвлÿþтü свої емоöії:
радостіéсуму,öікавостіéãніву.Цедаєçмоãуïороçумітисÿтим,õтороçмов-
лÿєріçнимимовами.Áілüшетоãо,миçдатніроçумітиемоöіїдеÿкиõтварин:
«ç÷итуємо»міміку мавï, виÿви радості, аãресії і страõу в собак. Òварини
такоæвãадуþтüнашіемоöії,наïриклад,çінтонаöії.

1. Îб’єднаéтесü у ïари і ïоãраéте в ãру: «Äçеркало емоöіé».
Ñïо÷атку один іç вас демонструє ïевну емоöіþ, а друãиé
дçеркалüновідтворþєїї.Âідтакмінÿєтесüролÿми.

2.Ïоõодітü ïо класу, çобраæуþ÷ирадістü.Ïродемонструéте її
мімікоþ,æестами,õодоþ,виãуками.

Чиïомітиливи,ÿкімітаöіÿемоöіéвïливаєнанастріé?Коливиусміõає-
тесüіçобраæуєтерадістü,вінмимоволіïоліïшуєтüсÿ.Ðадимокористуватисÿ
öимнескладнимïриéомом.Адæедоведено,щоімітаöіÿемоöіéçмінþєнавітü
фіçіолоãі÷ніïокаçники,çокрема÷астотуïулüсуікров’ÿниéтиск.

Êóëüòóра вèÿвó ïо ÷óò ò³в

Ñтриманістü у ïо÷уттÿõ донедавна вваæаласÿ ÷и не ãоловноþ оçнакоþ
виõованості.Íеïристоéно було на лþдÿõ виÿвлÿти свіé страõ, ãнів, сум і
навітüрадістü.Òеïерлікарі ç’ÿсували,щоõолодні, стриманілþди÷астіше
õворіþтüімаþтüбілüшеïсиõолоãі÷ниõïроблем.Òомувонирадÿтüвідкрито
виÿвлÿтисвоїïо÷уттÿ(мал.60).

Аÿкбутиçвиõованістþ?Хібаöе÷емно—кри÷атинатоãо,õтотебероç-
сердив?Адæе в такиé сïосібне владнати суïере÷ку.Òомулþди çмале÷ку
ïовиннів÷итисÿвиÿвлÿтисвоїïо÷уттÿтак,щобнікоãонеобраæати.

—Íеïла÷.Âиõо-
ванадів÷инкане
ïовиннаïокаçувати,
щодієтüсÿунеїв
душі.

Мал.60

—Íетримаé
усевсобі.
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Ïередусім сліднав÷итисÿ висловлþвати своїïо÷уттÿ,ïоки вонищене
набралисили.Òимоæешçаïитати,÷ому?Уÿви,щоутвіé÷еревикïотраïив
камін÷ик.Ñïершутиéоãомаéæеневід÷уваєші,неçвертаþ÷иуваãи,éдеш
далі.Ïотімвінïо÷инаємулÿти,авідтакбілüïосилþєтüсÿ,стаєнестерïним.
Òискидаєш÷еревиківитрушуєшкамін÷ик.Îднакмоæе,титерïівçанадто
довãоéтомуïоранивноãу?

Òак іçïо÷уттÿми.Коливонищененабралисили,тисïокіéномоæеш
ïоÿснити їõ і ïоïросити лþдеé çваæати на ниõ. А ÿкщо довãо терïів, то,
моæливо,невтримаєшсÿіïосваришсÿçтим,õтоненавмиснообраçивтебе.

Íаéкращиéсïосібïовідомитиïросвоїïо÷уттÿ—використати«ß-ïовідом-
леннÿ».Цере÷еннÿ,ÿкеміститüслова«ÿ»,«мені»,«мене»іïовідомлÿєïро
твоþïроблемуітвоїïо÷уттÿ.

Íаïриклад,виçдруãомдомовилисÿçустрітисüоï’ÿтіé,авінçаïіçнивсÿ
на тридöÿтü õвилин. ßкщо ти ïо÷неш éоãо çвинува÷увати: «ÒÈ не вмієш
дотримуватислова.ÒÈïоãаниéдруã.ÒÈдумаєштілüкиïросебе»,товикли-
÷еш у нüоãо баæаннÿ çаõищатисü і наïадати у відïовідü.Âін, наïриклад,
моæескаçати:«Ñамтакиé»,івиïосваритесü.

Òа÷ивартосваритисÿ?Єкращиéсïосібвисловитисвоїïо÷уттÿ,неçіïсу-
вавшистосунків.ßкщотискаæеш:«МЕÍІбулодуæеïрикро.ßдумав,що
тиçабувïронашуçустрі÷»,твіéдруãïостараєтüсÿçаïевнити,щоöевиéшло
виïадково,івіннеõотівтебеобраçити.Îтæе,требадомовитисü,ÿкдіÿтиу
маéбутнüому,щоб такоãо білüшене траïлÿлосÿ.Íаïриклад, телефонувати
намобілüниé,ÿкщоçаïіçнþєшсÿ.

Ïриãадаéтеïодібнуситуаöіþçісвоãоæиттÿіроçіãраéтеваріант
çвикористаннÿм«ß-ïовідомленнÿ».

Проñò³ ïораäè äëÿ ñамоконòроëþ

А ÿк діÿти, коли бурõливі емоöії, наïриклад ãнів, çаõоïили тебе çне-
наöüка?Ñкаæімо,õтосüïроéшовïередтобоþбеç÷ерãи,молодшиéбратик
уçÿв беç доçволу твоþ рі÷ і çламав її, друã çаãубив твіé улþблениé диск
тощо.Утакиõвиïадкаõдоïомоæутüïриборкатиãнівіçаïобіãтивçаємним
обраçамïевнінави÷кисамоконтролþ.

Установи попереджувальну сигналізацію

• Уÿви,щоутебевãоловісвітлофор.
• Йоãо ÷ервоне світло вмикатиметüсÿ, коли треба
çуïинитисüіïодумати.

• Íеçабуваéïеревірÿтисвіéсвітлофоруситуаöіÿõ,
щовикликаþтüутебеçлістü.

Полічи до десяти (або далі)

• Ïо÷инаéãлибокодиõатиіïовілüнолі÷итиïросебе.
• Íеïровокуéсïівроçмовника,ïокаçуþ÷и,щолі÷иш.
• Ïродовæуéслуõатиоïонента.
• Äивисüéомуво÷і.
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Практикуй саìопереконання

Іноді,щобçасïокоїтисÿ,достатнüоскаçатисобі:
«Ценевïливаєнамене».
«ßмоæуöевладнати».
«Меніïриємно,щоÿтримаþсебеврукаõ».

Зìіни точку зору, поглянь на ситуацію очиìа стороннього спостерігача. 
Подуìай:

• Чивартоãніватисÿ÷ереçöе?
• Чисïравдіöÿлþдинаõо÷етобіçашкодити?
• Чиєіншиéсïосіботриматите,щоõо÷еш?

Ïо÷ерçіïродовæітüфраçу:«Менеоõоïлþєãнів(роçдратуван-
нÿ),коли...»інаçвітüсïосіб,ÿкиéдоïомаãаєçасïокоїтисüутакіé
ситуаöії.

Çадоïомоãоþïантомімиобмінÿéтесÿсимволі÷нимиïодарунками
(наïриклад,ïодаруéтедруçÿмусмішкуабокомïлімент).

Усі від÷уттÿ, емоöії та ïо÷уттÿ є ваæливими. Âони доïомаãаþтü
сïриéматитаоöінþватиінформаöіþçнавколишнüоãосвітуікраще
ïристосовуватисÿдонüоãо.
Îднаксилüниéстраõ,тривоãаіãнівшкодÿтüçдоров’þ,аïоçитивні
емоöіїçбілüшуþтüреçервиçаãалüноãоблаãоïолу÷÷ÿ.

Емоöіéниéстанвïливаєнаінтелектуалüніçдібності
лþдинитаїїçдатністüïриéматививаæенірішеннÿ.
Ñтриманістü у ïо÷уттÿõ донедавна вваæали ÷и не
ãоловноþ оçнакоþ виõованості. Òеïер лікарі ç’ÿсу-
вали,щоõолодні,стриманілþди÷астішеõворіþтü
і маþтü білüше ïсиõолоãі÷ниõ ïроблем. Òому вони
радÿтüвідкритовиÿвлÿтисвоїïо÷уттÿ,алеутакиé
сïосіб,щобнікомунеçашкодити.
Уміннÿ долати ãнів доïомаãає ïриéнÿти виваæені
рішеннÿ, çаïобіãати роçïалþваннþ конфліктів і
стресам.
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§ 26. ПСÈХОËОГІЧНА ÐІВНОВАГА І ЗÄОÐОВ’ß

Що òаке ïñè хо ëоã³÷на р³вно ва ãа

Òивæеçнаєш,щовсінашіïо÷уттÿєваæливими.Òаöенеоçна÷ає,що
нам однаково, ÿкі ç ниõ ми ïереæиваємо. Коæному õо÷етüсÿ ÿкнаéдовше
ïеребуватиуõорошомунастрої.Ïо÷уватисÿçадоволениміщасливимкраще,
ніæïриãні÷енимінещасним.

Äушевноãокомфортумоæнадосÿãтилишевãармоніїемоöіéної,інтелек-
туалüної ідуõовної сфер.Òакиéстаннаçиваþтüïсиõолоãі÷ноþрівноваãоþ
абоïсиõолоãі÷нимблаãоïолу÷÷ÿм.

Ïсиõолоãі÷нарівноваãа—ïокаçникïсиõі÷ноãоçдоров’ÿлþдини.Âіднеї
çалеæатüÿкістüтвоãоæиттÿ,усïіõивнав÷анні,стосункиçбатüкамитадру-
çÿмиі,çвісно,твоєфіçи÷неçдоров’ÿ.

Ïро÷итаéтедіалоãнамал.61.Ïоміркуéте:

• Хтоçдів÷атïеребуваєустаніïсиõолоãі÷ноїрівноваãи?

• Чиєматеріалüниéдобробутçаïорукоþдушевноãокомфорту?

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,щотакеïсиõолоãі÷нарівноваãа;
• ïриблиçнооöінишрівенüсвоєїïсиõолоãі÷ноїрівноваãи;
• ïриãадаєш ïравила, що сïриÿþтü ïсиõолоãі÷ному блаãо-

ïолу÷÷þ;
• в÷итимешсÿроçбудовуватиïоçитивнусамооöінкуіадекват-

нореаãуватинакритику.

ßкосüміæдвомаïодруãамивідбуласÿвідвер-
тароçмова:

—Òищаслива,Маріéко. Òебе всі лþблÿтü,
і ти, çдаєтüсÿ, лþбиш усіõ. У тебе çавæди все
виõодитü,титакавесела.

—Чоãоти,Îксанко?Утебетеæуседобре:
наéкращиéвелосиïед,наéсу÷аснішиéкомï’þтер,
щолітаїçдишвідïо÷иватиçакордон.Мивсіõоті-
либматите,щомаєшти.

—Òавсеæÿ÷астоïо÷уваþсÿнещасливоþ...

Мал.61
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Лþдиçïорушеноþïсиõолоãі÷ноþрівноваãоþïоçбавленідушевноãосïо-
коþ.Âони÷астоïо÷уваþтüсÿïриãні÷еними,неçдатнінасолодæуватисÿæит-
тÿм, мати рівноïравні стосунки ç ото÷еннÿм.Череç невміннÿ сïілкуватисü
і долати труднощі їõнєæиттÿ сïовнене стресами,фіçи÷ними і ïсиõі÷ними
страæданнÿми.

Ïсиõолоãі÷новрівноваæеніïідліткидоброçи÷ливі,вïевненіусобі,наïо-
леãливіудосÿãненнімети,неçаöиклþþтüсÿнаïроблемаõінеãараçдаõ.Їõ
наçиваþтü оïтимістами. Âони çаçви÷аé дуæе ïоïулÿрні серед однолітків,
неïоãанов÷атüсÿ,маþтüтеïлістосункиçбатüками.Їмïо-добромуçаçдрÿтü,
їõнаслідуþтü.Òимоæешçаïитати,у÷омуїõніéсекрет.Òакимтребанаро-
дитисÿ?Íеобов’ÿçково,õо÷адобрасïадковістüі÷удовародинавідіãраþтü
ваæливуролü.Òамаéæекоæенмоæестатитаким.Òвоєбаæаннÿ—осüïер-
шиéкрокнашлÿõудоусïіõу.Äруãиéкрок—об’єктивнаоöінкарівнÿтвоãо
ïсиõолоãі÷ноãоблаãоïолу÷÷ÿівиçна÷еннÿнаïрÿму,вÿкомутребаïраöþва-
тинадсобоþ.

Оç на кè ïñè хо ëоã³÷ної р³вно ва ãè

Âиокремлþþтü такі оçнакиïсиõолоãі÷ної рівноваãи: ïоçитивне ставлен-
нÿдосебе;доброçи÷ливеставленнÿдоіншиõлþдеé;уïевненістüувласниõ
силаõ;уміннÿроçумітиіçадоволüнÿтивласніïотреби,ïереæиватиневда÷і;
керуватистресами.

Çа доïомоãоþ çаïроïонованоãо тесту маєш çмоãу ïриблиçно
оöінити рівенü своãо ïсиõолоãі÷ноãо блаãоïолу÷÷ÿ çа öими
ïокаçниками. Äлÿ öüоãо даé відверті відïовіді на такі çаïи-
таннÿ:

1. Став лен ня до са ìо го се бе.Âваæаєшсебедобрим,ãіднимïоваãи(а)
÷иãадаєш,щоçна÷нокращиé(б)абоãіршиé(в)çаіншиõ?

(а)Цесвід÷итüнатвоþкористü.Ïсиõолоãі÷новрівноваæеналþди-
наïоваæаєілþбитüсебе.

(б)Моæливо, у тебе çавищена самооöінка. Ïам’ÿтаé, що коæна
лþдинаособлива,ãідналþбовітаïоваãи,ÿкіти.

(в)Шкода,щотинедооöінþєшсебе.Шануéсвоþіндивідуалüністü,
вваæаéсебеособливимінеïереæиваé,щоõтосü,ÿктобіçдаєтüсÿ,
ïривабливішиé÷икмітливішиéçатебе.

2. Став лен ня до інших лю дей.Òисимïатиçуєшïереваæніéбілüшості
çнаéомиõісамïодобаєшсÿлþдÿм(а)÷иïодобаєшсÿлишенебаãатüомі
рідкоõтодовïодобитобі(б)?

(а)Ïсиõолоãі÷но врівноваæені лþдидобре ставлÿтüсÿ до себе та
іншиõлþдеéіïереконані,щотівідïовідатимутüїмвçаємністþ.

(б)Äуæеваæливодбатиïродобрістосункиçото÷еннÿм.Íедобро-
çи÷ливістüдоіншиõ÷астосïри÷иненатим,щолþдинанелþбитüі
неïоваæаєсебе.Òобіслідкрити÷ноïереãлÿнутисвоþсамооöінку,
ïраãнутибілüшесïілкуватисüіïоліïшуватистосунки.



170

3. Від чут тя гос по да ря сво го жит тя. Òивваæаєш,що твоїæиттєві
усïіõиіблаãоïолу÷÷ÿçалеæатüïереваæновідтебе,твоїõталантівіçу-
силü(а),÷ивіришудолþ,вирішалüнуролüобставинітомуволієш«ïли-
втиçате÷ієþ»,ненамаãаþ÷исüçмінитиситуаöіþнакраще(б)?

(а)Цесвід÷итüïротвоþактивністü,уïевненістüінеçалеæністü.Òи
тримаєшурукаõкермосвоєїдолі.

(б)Òобі треба бути активнішим.Ïсиõолоãі÷но врівноваæена лþди-
на—достатнüонеçалеæна.Âонасамаïлануєсвоєæиттÿінебоїтüсÿ
труднощів.

4. Уìіння за до воль ня ти власні по тре би. Коли виникаþтü ÿкісü
баæаннÿéïотреби,тиïраãнешçроçумітиіçадоволüнитиїõ(а)÷иïосту-
ïаєшсÿ,намаãаþ÷исüдоãодитиіншимлþдÿм(б)?

(а)Ïравилüно,алеïам’ÿтаé,щоіншітакоæмаþтüінтересиіïотреби.
Òому,відстоþþ÷исвоїïрава,намаãаéсÿнеутискатиïраваіншиõ.

(б)Òоé,õтоïраãнеïсиõолоãі÷ноїрівноваãи,маєнав÷итисÿроçуміти
і ïо çмоçі çадоволüнÿти власні ïотреби. Âідмова від öüоãо робитü
лþдинунещасноþнавітüçаумовиматеріалüноãодостаткуівисокоãо
становищавсусïілüстві.

5. Уìіння пе ре жи ва ти не вдачі. Òиïо-філософсüкиставишсÿдоневда÷
іроç÷аруванü(а)÷ивонинадовãо«вибиваþтüтебеçколії»іçмушуþтü
ïереæиватиістраæдати(б)?

(а) Це свід÷итü ïро твіé високиé рівенü емоöіéноãо блаãоïолу÷÷ÿ.
Лþдÿм властиво роç÷аровуватисÿ ç ïриводу неçдіéсненниõ баæанü.
Алетироçумієш,щонемоæливоçавæдиотримувативсе,÷оãоïраã-
неш.Çрештоþ,роç÷аруваннÿ,ÿкусетим÷асове,швидкоминає.

(б)Інодібуваþтüсилüніроç÷аруваннÿ.Îднакïсиõолоãі÷новрівно-
ваæенілþдиæивутüнаси÷енимæиттÿм.Âонинамаãаþтüсÿ активно
діÿти,анеïасивностраæдати÷и«тоïитиãоре»валкоãоліабонар-
котикаõ.

Çараõовуéсобі1балщораçу,колиобираєшвідïовідü(а).ßкщо
çаÿкоþсüоçнакоþоберешвідïовідü(б)÷и(в),недумаé,що
öесвід÷итüïроïсиõі÷нінеãараçди.Уваæноïро÷итаéïоÿснен-
нÿ—çнатимеш,вÿкомунаïрÿміслідïраöþватинадсобоþ.

Çаãалüнакілüкістüбалів—öеïриблиçнаоöінкарівнÿтвоєїïсиõолоãі÷-
ноїрівноваãиçаï’ÿтибалüноþшкалоþ.ßкщоïраãнешïідвищитиöеéрівенü,
роçбудовуéсамооöінку,в÷исüкеруватистресами(§§27—29)іконструктивно
роçв’ÿçуватиконфлікти(§30).

     Твоÿ ñа мо оц³нка 

Òвоєставленнÿдосамоãосебенаçиваþтüса ìо оцінкою.Ñамооöінкафор-
муєтüсÿ ïід вïливом твоãо досвіду (усïіõів і невда÷) і çалеæитü від тоãо,
ÿктебеоöінþþтüіншілþди.Ðоçріçнÿþтüсамооöінкуçавищену,çаниæенуі
адекватну.
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Çдоровоþ вваæаþтü адекватну ïоçитив-
ну самооöінку: лþдина реалüно оöінþє
себе і ïри öüому вваæає себе унікалüноþ,
неïовторноþ,вартоþлþбові,ïоваãиівсüоãо
наéкращоãовæитті.

Íа відміну від çавищеної самооöінки,
ÿка не÷асто буває у ïідлітків, çаниæена,
навïаки, не рідкістü. Її сïри÷инÿþтü ре÷і,
ÿкимиудоросломуæиттінедуæеïереéма-
þтüсÿ.Цеõарактернілишедлÿïідлітково-
ãовікуïроблемиіççовнішністþтаболісне
сïриéнÿттÿкритикиçбокудорослиõіодно-
літків.

Îтæе, ïо÷немо іç çовнішності. Уïевне-
ністüусвоїéïривабливостідуæеваæлива,
і треба не так уæе é баãато çусилü, щоб
ïовіритиуöесамомуіïереконатиіншиõ.

«ßтовста...ßниçенüкиé...ßдовãотеле-
сиé... У мене страшенно ïрÿме (õвилÿсте)
волоссÿ... Çнову ïрищ...Мої ноãи çанадто
короткі... Íенавидæу свіé кирïатиé ніс...
Чому ÿ не моæу бути нормалüним?Що çі
мноþнетак?»—тивæедесüтаке÷ув?

Амоæе,самщевранöіçостраõомïридивлÿвсÿдосвоãовідобраæеннÿу
дçеркалі?Çміниутвоємуорãаніçмівідбуваþтüсÿтакшвидко,щотиневсти-
ãаєшçвикнутидониõ.Іщораçуроç÷аровуєшсÿ:çновунете,нащосïодівав-
сÿ.ßкæеöüомуçарадити?

Íасамïередïам’ÿтаé:тинеодинтакиé.Усі,÷астонавітüнаéïоïулÿрніші
ïідлітки, страæдаþтü ÷ереç своþ çовнішністü.Коæен çнаéде в ніé ÿкиéсü
недолік.Цетебевтішило?ßкщоні—берисÿдороботи.

Âіçüмиаркушïаïеру іроçділиéоãонавïіл.Äлÿïо÷аткусïро-
буéроçібратисÿ,щотебеневлаштовує.Моæливо,роçмірвçуттÿ,
ÿкиéнемоæешçмінити.Амоæе,öелишеслабкім’ÿçи,ÿкіневаæ-
коé«ïідка÷ати».Улівіé÷астиніаркушаçаïишите,щоçмінити
немоæна,авïравіé—те,щотобіïідсилуçмінити.

Усвідом:те,÷оãонемоæнаçмінити,—öеоçнакатвоєїіндивідуалüності,
ÿка виріçнÿє тебе ç-ïоміæ іншиõ, робитü особливим і неïовторним.Òакоæ
ïам’ÿтаé:тиунікалüниéïередусімсвоїмõарактером,ставленнÿмдолþдеé,
роçумом,анелишеçовнішнімвиãлÿдом.

ßкщо не моæеш ÷оãосü çмінити у своєму тілі, ïодумаé, ÿк виãрашно
«обіãрати» öе одÿãом, çа÷іскоþ, косметикоþ. Íині коæен моæе вдÿãатисü
у те, що éому ли÷итü, створþвати власниé обраç, ïідкреслþвати своþ
індивідуалüністü.

Âідомаросіéсüкасïіва÷каКрістінаÎрбакаéтевïідлітковомувіöіçіãра-
лауфілüмі«Îïудало»дів÷инку,ÿканенавидитüсебеçасвоþçовнішністü.
ÄорослаКрістіна çаïо÷аткувала особливиé стилü, ÿкиé наслідуþтü тисÿ÷і
дів÷ат.Íавітü моделüєри нерідко ãримуþтü манекенниöü «ïідÎрбакаéте»
(мал.62).

П³äë³òкè ³ç çанèженоþ 
ñамооц³нкоþ:

леãкоïіддаþтüсÿ
вïливуоднолітків;

надтоïереæиваþтü
çïриводутоãо,що
ïрониõïодума-
þтü;

ïоводÿтüсÿçуõвало,
щобçамаскувати
невïевненістü;

руéнуþтüсебе,
набуваþ÷ишкідли-
виõçви÷ок;

çаçдрÿтüіневмі-
þтüрадітиусïіõам
друçів.
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Усвідомивши своþ індивідуалüністü, ти çробишïершиé крок до ïідви-
щеннÿ самооöінки. А далі? Âсе дуæе ïросто. Âисоку самооöінку, ïоваãу
(навітüдосамоãосебе)требаçаслуæити:

•Îбãовори ïроблеми, ÿкі ти çаïисав у ïравіé ÷астині аркуша, ç
батüками ÷и лікарем. Уïевнисü, що сïравді їõ маєш, і отримаé
деÿкірекомендаöії.

•Âиïробуéсебеусïорті,мистеöтві,муçиöі.Ðоçвиваéсвоїçдібнос-
ті.Íамаãаéсÿдосÿãтиусïіõувтому,щоробиш.Íедоçволÿéсобі
«ïровалитисÿ»÷ереçлінощі.Ñïриéмаéусïіõÿкналеæнувинаãо-
родуçасвоþïраöþ.Лþдина,ÿканелþбитüсебе,сõилüнаïримен-
шуватисвоїдосÿãненнÿ,вваæатиїõвиïадковими.

•Äеÿкі наші слова і в÷инки ïідвищуþтü самоïоваãу, а деÿкі —
навïаки, çниæуþтü її. Íаïриклад, виконуþ÷и те, що ïообіöÿв
самомусобі,тивід÷уваєш,щоволодієшситуаöієþ.Цеïідвищує
самоïоваãу.Аÿкïорушуєшсвоєслово—від÷уваєшроç÷аруван-
нÿ,ісамоïоваãаçниæуєтüсÿ.

•Ïідвищуþтü самооöінку і сïрави на блаãо іншиõ. Ñаме так, не
дивуéсÿ.Колиробишщосüдлÿ іншиõ,анедлÿсебе,отримуєш
несïодіваниéбонус—÷удовиéнастріéіçадоволеннÿсобоþ.

Íаçвітüïрикладималенüкиõдобриõсïрав,ÿкімоæутüïідвищи-
тисамоïоваãу(çастелитиліæкосестри,винестисміттÿ,çаïисати
дискдлÿдруãа,ïосïілкуватисÿçсамотнüоþбабусеþ,ïостуïити-
сÿмісöемвавтобусі...).

Мал.62 
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ßк ñòавèòèñÿ äо крè òè кè

Критикаçбокуіншиõлþдеé—ïоширенаïри÷инаïорушеннÿïсиõоло-
ãі÷ноїрівноваãиіçаниæеноїсамооöінки.

Ïро÷итаéтедавнþïрит÷у«Âіслþк».Îбãоворітü:
• Читраïлÿлисÿïодібніситуаöіїувашомуæитті?
• ßквитодів÷инили?
• Чиïравилüниéвисновокçробивöеé÷оловік?

В³ñëþк
Східна притча

ßкосüбатüкоçсиноммандрували.Áатüкосидівнавіслþку,асин
вів віслþка çа вуçде÷ку. Ðаïтом вони ïо÷ули, ÿк один ïереõоæиé
каæеіншому:

—Ïоãлÿнüнаöüоãобідноãоõлоï÷ика.Йоãомаленüкініæкиледü
встиãаþтüçавіслþком.Аæорстокиéбатüконеçнаєæалþ.

Чоловікуçÿвöісловаблиçüкодосерöÿ.Âінçліççвіслþкаіçве-
лівсинуїõативерõи.Íеминулоéкілüкоõõвилин,ÿквониçустріли
іншиõïереõоæиõ,ÿкіïо÷алиïокаçуватинаниõïалüöÿмиіõитати
ãоловами:

—ßка ãанüба!Малиé їде верõи, ÿк султан, аéоãобідолашниé
батüкобіæитüслідом.

Хлоï÷ик страшенно çніÿковів і ïоïросив батüка сісти ïоçаду
нüоãо.

— Лþди добрі, ïодивітüсÿ на öе, — çаãолосила æінка ïід
÷адроþ.—ßквониму÷атüнещаснутварину!Унеївæеõребетïро-
вис,астариéімалиéнеробисидÿтüнанüому,ÿкнаканаïі.

Áатüко ç сином мов÷ки çліçли ç віслþка і, ïонуривши ãоло-
ви, ïобрели далі.Çа роãом вони
çустріли іншиõ ïереõоæиõ, ÿкі
ïо÷алинасміõатисÿçниõ:

—Чоãоöевашвіслþкні÷оãо
не робитü, не ïриноситü æодної
користі, навітü не веçе коãосü іç
васнасобі?

Áатüко çітõнув, ïриãостив
віслþкасоломоþіскаçавсинові:

— Хо÷ би що ми робили,
õлоï÷е, обов’ÿçково çнаéдетüсÿ
тоé, õто ç нами не ïоãодитüсÿ.
Гадаþ, ми самі маємо вирішува-
ти,ÿкнаммандрувати.
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Критикабуваєсïраведливоþінесïраведливоþ,висловленоþутактовніé
÷иуïриниçливіéформі.

Íавітü сïраведливе çауваæеннÿ моæе вщент çруéнувати самоïоваãу.
Äеõтотакïереæиваєсвоїневда÷і,щооïускаєруки,немоæеніïрощодума-
ти,ні÷оãоробити.Íаé÷астішеöетраïлÿєтüсÿçтими,õтовусüомуïраãне
досконалості, ставитüсÿдо себенадто вимоãливо,не виçнає çа собоþ(і çа
іншими)ïраванаïомилку.ßкщоöетвоÿситуаöіÿ,çãадаé,щотилишелþди-
на,щокоæен—недосконалиé.

Íесïраведливакритика,çневаæливіреïлікиçïриводутвоїõособистиõ
ÿкостеé,реçулüтатівïраöі÷иіншиõваæливиõдлÿтебере÷еéçдатнісуттєво
вïлинутинасамооöінку.Òа÷ивартотакãострореаãувати?Адæенаéбілüше
критикуþтü ті, õто самвід÷уває своþнеïовноöінністü і намаãаєтüсÿ само-
ствердитисÿ,ïриниæуþ÷иіншиõ.

Інша рі÷, коли тебе несïраведливо ÷и в обраçливіéформі критикуþтü
блиçüкітобілþди—батüкиабодруçі.Щоæробити?Ïоÿсни,щоїõніслова
ранÿтüтебе.Ïоïросиїõïоставитисебенатвоємісöе.Íавітüÿкщотобіне
вдастüсÿïереконатиїõ,тоõо÷абсïробуєшöеçробити.

У 5—6-му класаõ ти вив÷ав оçнаки ріçниõ стилів ïоведінки:
ïасивної, аãресивної і вïевненої. Ïриãадаé ситуаöіþ çі своãо
æиттÿ,колитебенесïраведливокритикували:

• Îïишиöþситуаöіþ.
• ßктитодіïоводивсÿ:ïасивно,аãресивно÷иуïевнено?
• ßкбитиïовівсÿ,оïинившисüутакіéситуаöіїщераç?

ßкщо лþдина ïоваæає себе і добре ставитüсÿ до іншиõ, уïевнена у
власниõсилаõінебоїтüсÿтруднощів,роçумієіçадоволüнÿєсвоїïотре-

би у такиé сïосіб, щоб нікому не çашкодити, вміє
ïереæивати невда÷і é робити висновки ç ïомилок,
вонаïо÷уваєтüсÿïсиõолоãі÷ноблаãоïолу÷ноþ.
Çдоровасамооöінка—основаïсиõолоãі÷ноãоблаãо-
ïолу÷÷ÿ.
Äлÿроçбудовиçдоровоїсамооöінкитребаусвідомити
своþ унікалüністü, роçвивати çдібності é адекватно
ставитисÿдокритики.
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§ 27. СТÐÅС І ПСÈХОËОГІЧНА ÐІВНОВАГА

Понÿòòÿ ñòреñó

Íав÷аннÿ,çанÿттÿсïортом,у÷астüуçмаãаннÿõ,олімïіадаõ,конкурсаõ,
конöертаõ,сïілкуваннÿçдруçÿми,çнаéомимиінеçнаéомимилþдüми,ïодо-
роæі,ïриãоди—складовіöікавоãо,наси÷еноãоïодіÿмиæиттÿ.Òаінодівони
ïорушуþтüïсиõолоãі÷нурівноваãу.

Ïереõвилþвавсÿïередвистуïом,ïосваривсÿçбатüками÷идруãом,çаãу-
бивсÿ ïід ÷ас екскурсії у неçнаéомому місті, ïотраïив у çону стиõіéноãо
лиõа...Цінаïершиéïоãлÿдріçніïодіїмоæутüсïри÷инитистрес.

Стрес — öе стан ïсиõі÷ноãо і фіçи÷ноãо наïруæеннÿ, що виникає ÿк
реакöіÿорãаніçмунаçмінувнутрішнüоãо÷иçовнішнüоãосередовища.

Чинники,ÿкісïри÷инÿþтüстрес,наçиваþтüстресорами.Íаведітü
ïриклади стресорів (несïодіваниé виклик до дошки, виãраш у
лотереþ,ïоãанаоöінка,õвороба,сваркаçдруãом...).

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ,щотакестресіÿкібуваþтüвидистресу;
• нав÷ишсÿроçïіçнаватиоçнакистресу;
• çроçумієш, ÿк виникає ефект самоïідтримки стресу і ÿк він
вïливаєнаçдоров’ÿ;

• ïроаналіçуєш,ÿкіïрофесіїмаþтüвисокиéрівенüемоöіéноãо
виãораннÿ.

×и знаєш ти, ùо...
Уïерекладі ç анãліéсüкої «stress» оçна÷ає «наïруæеннÿ».Часто

стресомнаçиваþтüïсиõолоãі÷ниé стан,що виникає лише внаслідок
ïотрÿсінü,надçви÷аéниõситуаöіé,конфліктів.Алеöенеçовсімтак.

У1936роöіканадсüкиéу÷ениéГансÑелüєнаçвавстресомреакöіþ
орãаніçмунаçмінувнутрішнüоãо÷иçовнішнüоãосередовища.Îтæе,
будü-ÿкі зìіни у твоєму æитті (на краще ÷и на ãірше) çмушуþтü
орãаніçм наïруæуватисÿ, ãотуватисÿ до діé у новиõ умоваõ.Íавітü
уÿвніçміни(особливоті,щосïри÷инÿþтüтривоãу)—öестрес.ßкщо
ти уÿвлÿєш, ÿк ïроваливсÿ на екçамені, або õвилþєшсÿ, що тебе
виæенутüçкомïанії,титакоæïереæиваєшстрес.

Ïомірне наïруæеннÿ ïідвищує ïраöеçдатністü, наïриклад, коли
çбираєшсÿвдороãу÷иãотуєшсÿдоконтролüної.Îднаксилüниéабо
тривалиéстресмоæеïородитиïроблеми.
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Вèäè ñòреñó

Ñтресçаçви÷аéсïриéмаþтüÿкнеãативнеÿвище.Îднакÿкïомірнеемо-
öіéнеіфіçи÷ненаïруæеннÿвіннеобõідниéлþдині.Адæебеçнеïередба÷у-
ваності, çаïланованиõ і неçаïланованиõ çмін, емоöіéниõïереæиванüнаше
æиттÿбулобдуæенудним.

Ïомірне емоöіéне наïруæеннÿ доïомаãає é тоді, коли орãаніçм ïотре-
бує÷іткої і çлаãодæеноїроботи.Íаïриклад, сïортсменуïередçмаãаннÿми
÷иакторуïередвистуïом.Òакиéстреснаçиваþтüïоçитивним,томущовін
мобіліçуєреçервиорãаніçмуінеïриçводитüдоçниæеннÿрівнÿïсиõолоãі÷ної
рівноваãи.

Іншарі÷,колистресєтакимсилüним,щоïерешкодæаєадекватнодіÿти,
÷и триває такдовãо,що виснаæуєреçерви орãаніçму.Лþдинаïеребуває у
станідис тре су—ïеренаïруæеннÿабовиснаæеннÿорãаніçму.

Áуває,щосïортсменïереæиваєтакиéстрес,щонемоæеïокаçатиõоро-
шиé реçулüтат. У такиõ виïадкаõ каæутü, що він «ïереãорів» до старту
(мал.63,а).

Òраïлÿєтüсÿ,щолþдинаïереæиваєïомірниéстрес,алевïродовæтрива-
лоãо÷асу.Íаïриклад,ÿкщоïіслÿнародæеннÿдитиниматерініõтонедоïо-
маãає,вонамаєçабаãатоклоïотівіçамало÷асудлÿвідïо÷инку(мал.63,б).
Ñтресïостуïовонакоïи÷уєтüсÿімоæесïри÷инитиïроблемиçіçдоров’ÿм.

Ðеакц³ÿ орãан³çмó на ñòреñ

Íемаєçна÷еннÿ,щосïри÷инилострес—сïравæнÿçаãроçа÷исловес-
наобраçа,реалüніïодії÷иуÿвні,—орãаніçмçавæдиреаãуєоднаково.Äлÿ
ріçниõстресовиõïодіéöÿреакöіÿвідмінналишесилоþемоöіé—відлеãкої
тривоãидоïаніки,атакоæрівнемфіçи÷ноãонаïруæеннÿ—відïракти÷но
невід÷утноãодо«вистрибуваннÿ»серöÿçãрудеéі«çадубіннÿ»м’ÿçів.

Мал.63.Ñитуаöії,вÿкиõмоæевиникнутидистрес—
ïеренаïруæеннÿ÷ивиснаæеннÿорãаніçму

а б
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На ôізіологічноìу рівніорãаніçммитттє-
вореаãуєнаïотенöіéнунебеçïеку.Цевиÿв-
лÿєтüсÿв інстинктивномубаæанні усунути
ïри÷ину стресу або æ, навïаки, уникнути
çіткненнÿçнеþ.Òомуфіçіолоãі÷нуреакöіþ
на стрес виçна÷аþтü ÿк: «ÁÎÐÎÒÈÑß ÷и
ÒІКАÒÈ».

Âона — ïродукт мілüéонів років ево-
лþöії,вïродовæÿкиõæиттÿлþдеéçалеæа-
ло від їõнüої реакöії на небеçïеку (наïри-
клад, ïоÿву õиæоãо çвіра). Щоб виæити
середдикоїïрироди,орãаніçмлþдиниïови-
ненбувмиттєвоïідãотуватисÿдодії—тіка-
ти÷ивстуïативïоєдинок.

У скрутну õвилину орãаніçм мобіліçує
своїреçерви:миïо÷инаємо÷астішедиõати,
ïрискорþєтüсÿ серöебиттÿ, вивілüнÿєтüсÿ
енерãіÿ,наïруæуþтüсÿм’ÿçи.

Цедуæеваæливовекстремалüниõситу-
аöіÿõ, коли лþдина муситü докласти над-
çви÷аéниõçусилü,діÿтинеãаéно,щобурÿтуватисÿ.Ïротетаксамоорãаніçм
реаãуєінастрес,сïри÷инениéіншими,нетакимикрити÷нимиобставинами:
нанео÷ікувануконтролüну÷исваркуçдруãом.

На пси хо логічно ìу рівні стрес ïородæує у лþдини неïриємні ïо÷ут-
тÿ—тривоãу,страõ,ãнів.Îçнакамистресовоãостануєтакоæçбудæеністü,
від÷уттÿ браку ÷асу, дратівливістü, втрата ïо÷уттÿ ãумору, немоæливістü
çосередитисÿнавиконаннібуденниõсïрав.

Îскілüкивсілþдиріçні,реакöіїнастресріçнÿтüсÿнавітüводнаковиõ
ситуаöіÿõ.

Îöінітüрівенüстресудлÿкоæноїïодії ç тиõ,щовинаçвалиу
стартовомуçавданні(0—винаöевçаãалінереаãуєте,10—у
васöевикликаєдуæесилüниéстрес).Çаéмітüвідïовіднемісöе
наумовніéлінії абоïроãолосуéтекартками (ÿк судді уКÂК).
Áаæаþ÷імоæутüïоÿснитисвоþоöінку.

Åфекò ñа моï³äòрèм кè ñòре ñó

Ñтрес — ïриродниé меõаніçм, ÿкиé у відïовідü на çаãроçу «вмикає»
çаõиснуреакöіþ«боротисÿ÷итікати»(мал.64,а).

Ïроте öÿ реакöіÿ, ÿка ãотувала нашиõ ïредків до неãаéної дії у раçі
небеçïеки,моæеçашкодитису÷асніéлþдині.Адæемине÷астоïотраïлÿємо
вситуаöії,коливіднаïадуабовте÷іçалеæитüнашеæиттÿ.

Íавідмінувідïервісноãосусïілüства,вÿкомуïанував«çакондæунãлів»
івиæивавсилüнішиéтасïритнішиé,усу÷асномусвітілþдикеруþтüсÿне
такïрироднимиінстинктами,ÿкïевниминормамиіïравилами.

У такиõ виïадкаõ стресова реакöіÿ не відбувєтüсÿ ïрироднимшлÿõом
(наïруæеннÿ — активна діÿ — роçслабленнÿ), і моæе виникнути ефект
самоïідтримкистресу(мал.64,б).

Сèмïòомè ñòреñó:
õолодуæивоті;
ïрискоренедиõаннÿ;
серöе«вистрибує»ç

ãрудеé;
тремтіннÿãолосу,

рук,колін;
«çадубіннÿ»м’ÿçів;
ïідкошуваннÿніã;
суõістüуроті;
сïітнілідолоні;
немоæливістüскон-

öентруватисÿ.
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Îсüÿкöевідбуваєтüсÿ.Òривоãа,страõ,ãнівсïри÷инÿþтüм’ÿçовенаïру-
æеннÿ і ïідвищеннÿ в орãаніçмі конöентраöії ãормонів стресу—норадре-
налінутаадреналіну.Âідсутністüнеãаéноїдії(çаçви÷аéфіçи÷ноãонаванта-
æеннÿ)недаєçмоãиïрироднимшлÿõомнеéтраліçуватиöіãормони.

Лþдинароçïа÷ливодумає:«Âсеïроïало»,«Менікінеöü».Цеïосилþє
наïруæеннÿ: страõïереростаєуïаніку,роçдратуваннÿ—уãнів,невдово-
леннÿ—уроçïа÷,тривоãа—увід÷аé.Òобтореакöіÿроçвиваєтüсÿçафор-
мулоþ: наïруæеннÿ—неãативні думки—беçдіÿлüністü ÷инераöіоналüна
ïоведінка— неãативниé реçулüтат— ïосиленнÿ наïруæеннÿ. Òреба в÷ас-
но роçірвати öе çамкнене коло. ßкщо нав÷итисÿ свідомо керувати своєþ
реакöієþнастресори,білüшістüстресівмоæнаïеретворитинаïоçитивні.

Сòреñ ³ çäоров’ÿ

Çусіõвидівстресунаéнебеçïе÷нішимєнакоïи÷ениé(õроні÷ниé)стрес.
ßкщолþдинаïереæиваєстресçастресом,моæевиникнутистан,ïроÿкиé
вонакаæе:«ßïеревтомиласÿ,меневибитоçколії,моєæиттÿçанадтостре-
сове».Цесвід÷итüïростресовеïеревантаæеннÿ.

Устаніõроні÷ноãостресуç’ÿвлÿþтüсÿідеÿкісïеöифі÷нісимïтоми,щоє
оçнакамивиснаæеннÿ(мал.65).

Мал.64

Ðеакöіÿïервісноїлþдинина
ïоÿвуõиæоãоçвіра.Çамитü
требавирішити,щоробити:всту-
ïитивïоєдинок(і çдобути їæу)
÷ивтекти.
Ïіслÿнаïруæеноãодвобоþ(або
çмаãаннÿнасïритністü)лþдина
ïо÷уваєтüсÿвбеçïеöі,від÷уває
роçслабленнÿ івідïо÷иває.

Мирославаçавæдидуæеõвилþєтüсÿ
ïередконтролüними. Іöе їéшкодитü.
Ñтраõïараліçує їїволþтак,щовона
немоæев÷итисÿ.Âãоловіунеїкру-
тÿтüсÿдумки:«Â÷итиму÷инев÷ити-
му—однаковонеçдам»,«ßнеçда-
ра»,«Уменені÷оãоневиéде».
Çкоæнимнастуïнимднемнаïруæен-
нÿïосилþєтüсÿ.Íаконтролüніéстрес
сÿãаєнаéвищоãорівнÿ, ідів÷инане
моæевïоратисÿнавітüçïростими
çавданнÿми.Òомуïіслÿконтролüної
вонавід÷уваєïриãні÷еннÿ іроçïа÷.

а б
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Мал.65.Îçнакистресовоãоïеревантаæеннÿ

Ïроблемиçісном
кілüкаднівïосïілü:
труднощііççасинаннÿм,
÷астеïрокиданнÿсеред
но÷і,ранковавтома.

Çниæеннÿенерãе-
ти÷ноãорівнÿ,çаãалü-
навтома,çнесиленнÿ.

Ñтраæданнÿвід
болþ.Íаé÷астіше
болÿтüãолова,шиÿ,
ïле÷і,сïина,ïоïерек.
Моæеç’ÿвлÿтисÿбілü
івæивоті,ãрудÿõ,
м’ÿçаõ.

Òривоãа,çанеïо-
коєннÿ,думки:«Усі
öідивніçміни.Щоçі
мноþкоїтüсÿ?»

Ïриãні÷еністü,аïа-
тіÿ,çниæеннÿінтересу
довсüоãо,щораніше
öікавило.

Âтратаçдатності
від÷уватирадістü,
отримуватиçадоволен-
нÿ,насолодæуватисÿ
æиттÿм.
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Утакомустаніçростаєриçикçаãостреннÿõроні÷ниõçаõворþванü,çни-
æуєтüсÿімунітет,моæестатисÿсерöевиéнаïад.

Çаãаломлþдинаïерестаєнасолодæуватисÿæиттÿм,втра÷аєçанимкон-
тролü. «Усі öі дивні çміни.Що çімноþкоїтüсÿ?Чому öе сталосÿ саме çі
мноþ?»—такі÷иïодібнідумкиïородæуþтüунеїтривоãуіçанеïокоєннÿ.

Існуþтü ïрофесії, ïов’ÿçані ç високим рівнем стресу (лікарÿ, в÷ителÿ,
рÿтувалüника).Інтенсивниéробо÷иéãрафікіïостіéнароботаçлþдüмиïід-
вищуþтüриçиктакçваноãоемоöіéноãовиãораннÿ(таблиöÿ7).

Таблиця 7

Оçнакè емоц³йноãо вèãораннÿ

Фізичні Емоційні Інтелектуальні

Âтратаенерãії.
Хроні÷навтома.
Частіéтриваліçастуди.
Головніболі.
Ïроблемиçісном.
Ðоçладитравленнÿ.
Âираçкашлунку.
Ðіçкавтратаабонабраннÿваãи.
«Ïоверненнÿ»колишніõõвороб.

Äратівливістü.
Ïосиленіабо
ïослабленіреак-
öії.
Áеçïорадністü.
Äеïресіÿ.

Íав’ÿçливідумки.
Íеãативне(ïесиміс-
ти÷не)мисленнÿ.

Ïроблемиçкон-
öентраöієþуваãи,
вираæеннÿмдумок.

Çниæеннÿïраöе-
çдатності.



Ñтресоçна÷аєнаïруæеннÿ.Ïомірниéстресïідвищуєïраöеçдатністüі
робитüæиттÿöікавиміïовноöінним.
Íадтосилüниéаботривалиéстресïриçводитüдовиснаæеннÿреçервів
орãаніçмуіïорушеннÿçдоров’ÿ.

Фіçіолоãі÷нареакöіÿна стрес«боротисÿ÷и тікати»
виниклауïроöесіеволþöії.Âонадоïомаãаєлþдÿм
виæити в ситуаöіÿõ, коли існує çаãроçа їõнüому
æиттþ,івыдбуваєтüсÿçаформулоþ:наïруæеннÿ—
активнадіÿ—роçслабленнÿ.
У су÷асниõ умоваõ стресові ситуаöії моæутü сïри-
÷инитиефектсамоïідтримкистресу:наïруæеннÿ—
неãативні думки — беçдіÿлüністü ÷и нераöіоналüна
ïоведінка — неãативниé реçулüтат — ïеренаïру-
æеннÿ.
Äеÿкіïрофесіїмаþтüïідвищениéриçикемоöіéноãо
виãораннÿ.
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§ 28. В ÅÊСТÐÅМАËЬНІÉ СÈТÓАЦІЇ 

Сòреñорè екñòремаëüнèх ñèòóац³й

Лþдина моæе ïотраïити в екстремалüну ситуаöіþ ç баãатüоõ ïри÷ин:
çаблукати в лісі, відстати від ãруïи в ïоõоді, стати æертвоþ наïаду çло-
вмисників;автомобілü,ïоїçд,автобус,літак÷икорабелüмоæеïотраïитив
аваріþунеçнаéоміéмісöевості;вонамоæеоïинитисüуçоністиõіéноãолиõа
(õуртовини,ураãану,çемлетрусу,сніãовоїлавини),несïодіваноçаõворіти÷и
отриматитравмудалековідæитла.

Â екстремалüниõ ситуаöіÿõ лþдина від÷уває діþ баãатüоõ стресорів:
страõу,болþ,ïеревтоми,õолоду,сïеки,ãолоду,сïраãи,самотності,çневіри.

Страх — наéïерше ïо÷уттÿ, що ïовідомлÿє ïро небеçïеку, «вмикає»
реакöіþ «боротисÿ ÷и тікати». Âін ïосилþєтüсÿ, ÿкщо лþдина самотнÿ і
неçнає,ÿкуïоратисÿçнебеçïекоþ.Головнеçавданнÿутакомувиïадку—
уникнути ефекту самоïідтримки стресу, ïеребороти страõ, не дати éому
çмоãиïараліçувативолþ,ïереростивïаніку.

Ïро÷итаéтедавнþïрит÷уïроЧуму.Ðоçкаæітüïровідомі вам
виïадки,колистраõçашкодивлþдÿмунебеçïе÷ніéситуаöії.

У цьоìу параграôі ти:

• ïроаналіçуєш,щоçаãроæуєлþдинівекстремалüниõситуа-
öіÿõіщодоïомаãаєїéвиæити;

• вив÷иш ще кілüка ïриéомів, ÿкі доïомаãаþтü оïанувати
себе;

• в÷итимешсÿроçïіçнаватинеãативні(ïесимісти÷ні)думки;
• тренуватимешнави÷киïоçитивноãомисленнÿ.

ÇустрівсÿÿкосüïереõоæиéçЧумоþ.
«Кудиéдеш,Чумо?»—сïитаввін.«Йду
в Áаãдад, — відïовіла Чума. — Хо÷у
çаморитиï’ÿтüтисÿ÷душ».

Çадеÿкиé÷асçустрілисÿвониçнову.
«Òиçбреõаламені.Каçала,щоçамориш
ï’ÿтü тисÿ÷ душ, а çаãинуло ï’ÿтдесÿт
тисÿ÷»,—дорікнувЧумі÷оловік.

«Íі,тиïомилÿєшсÿ.ßçãубилалише
ï’ÿтüтисÿ÷,аіншіïомерливідстраõу».

Давня притча
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Хо лод і спе ка, спра га і го лод — стресори, що ïорушуþтü нормалüну
роботуорãаніçму.Ïершо÷ерãовимçавданнÿмуöüомувиïадкуєçаõиствід
клімати÷ниõ стресорів і çабеçïе÷еннÿ водоþ та õар÷ами.У сïекотну ïору
ïередусімслідïотурбуватисÿïроводу,вõолодну—ïроїæу.

Біль —çаõиснареакöіÿорãаніçмунатравму÷иçаõворþваннÿ.Йоãоне
моæнаіãнорувати,слідÿкнаéшвидшенадатиïотерïіломумеди÷нудоïомоãу.
Îднаквекстремалüніéситуаöіїінодідоводитüсÿçусиллÿмволіïеремаãати
навітüдуæесилüниéбілü,щобвиконатинеобõіднідіїівиæити.

Пе ре вто ìа—наслідокнадмірниõ÷и тривалиõ çусилü.Âона çнесилþє
лþдину,ïослаблþєїїволþ,уваãута іншіваæливіреакöії.Щобуникнути
ïеревтоми, треба раöіоналüно витра÷ати сили, ÷ерãувати фіçи÷ні наванта-
æеннÿçïовноöіннимвідïо÷инком.

Са ìотність ускладнþє виæиваннÿ в екстремалüніé ситуаöії. Îдному
ваæкооблаштуватині÷ліã,ïідтримувативоãонü,çабеçïе÷итинадіéнустра-
õовкуïід÷ас,наïриклад,ïереõодівускелÿõ÷ируїнаõ,÷ереçïрірви,боло-
та. Але наéбілüше самотністü вïливає на ïсиõолоãі÷ниé стан ïотерïілиõ,
сïри÷инÿþ÷идеïресіþ,від÷аé,çневіру.

1

65

4
3

2

Мал.66   
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Зневіра —наéлþтішиéвороã,ÿкиéïоçбавлÿєсил,волі,надіїнаïорÿ-
тунок.Âідомівиïадки,колилþдивмиралибеçвидимиõïри÷инщедотоãо,
ÿкуниõçакін÷увалисÿçаïасиїæііводи.Інавïаки,баãатоõторÿтувавсÿ
лишеçавдÿкивіріуïорÿтунок,всуïере÷несïриÿтливимобставинам.Òомув
екстремалüніéситуаöіїнемоæнаæалітисебеі«роçкисати».

Îб’єднаéтесüуãруïи,роçïоділітüситуаöії,çобраæенінамал.66,
іïридумаéтеісторіїïроте,ÿклþдиоïинилисÿвöиõекстремалü-
ниõситуаöіÿõ.ßкістресориїмçаãроæуþтü?

Що äоïомаãає вè жèòè в ек ñ ò ре маëü н³й ñè òó ац³ї

Ïершаіãоловнаïередумовавиæиваннÿ—öего товність до дій у над-
зви чай них си ту аціях.Âонаïотребуєвідïовідниõçнанü,умінüінави÷ок,а
такоæфіçи÷ноїтаïсиõолоãі÷ноїïідãотовки.

Ïсиõолоãі÷наïідãотовкамаєбутисïрÿмовананаïідвищеннÿтвоєїсамо-
оöінки, налаштованістü на виæиваннÿ.Ïереконуé себе,що ти баãато ÷оãо
вмієшіçнаєш,щотвоÿдолÿутвоїõрукаõ.

Äруãа ïередумова — öе сила во лі. Âона доïомаãає виæити у наé-
складнішиõ умоваõ, коли çдаєтüсÿ, що надіþ вæе втра÷ено. Òа ïо÷инати
çаãартовувативолþтоді,колиоïинивсÿв екстремалüніé ситуаöії, çаïіçно.
Äлÿöüоãоïотрібен÷асіïевніçусиллÿ.

1. Ïо÷ни ç ïодоланнÿ невеликиõ труднощів. Íе доçволÿé собі
відкладати сïрави «на çавтра».Íаïриклад, щоранку біãаé або
виконуéфіçи÷нівïрави.
2. Ïрив÷и себе дотримувати слова. Çвісно, ïриéмаþ÷и ïевне
çобов’ÿçаннÿ,сïо÷аткуçваæсвоїсили.Алеÿкщотищосüвирі-
шив,томусишöеçробити.

Òретÿïередумова— ко лек тивізì.Ïотраïившиунадçви÷аéнуситуаöіþ,
деõтовтра÷аєсамовладаннÿінамаãаєтüсÿçабудü-ÿкуöінуврÿтуватисü,іноді
æертвуþ÷и÷уæимæиттÿм.Òомутребаïам’ÿтати,щоçаïисанимінеïисаним
вселþдсüкимçакономãоловне—çбереãтилþдсüкуãідністü.Унадçви÷аéніé
ситуаöії çавæди сïершурÿтуþтüдітеé,ïоранениõ,усіõ,õтонемоæедати
собіраду.

«Швèä ка äо ïо мо ãа» ïрè ñòре ñах

Òивæеçнаєш,щоінодіреакöіÿ«боротисÿ÷итікати»набуваєтакоїсили,
що лþдина не моæе адекватно, тобто ïравилüно, роçсудливо реаãувати на
стрес.Òакемоæетраïитисüунадçви÷аéніéситуаöії÷иущоденномуæитті:
наïередодніваæливоїïодіїабоколивиникаþтüнесïодіваніïроблеми.Òому,
ïотраïившивкрити÷нуситуаöіþ,ïередусімтребаçасïокоїтисü,оïанувати
бурõливіемоöії.

Ïам’ÿтаéïораду:ÿкщотебещосüïрикровраçило,ïолі÷идодесÿти,ïерш
ніæщосüскаçати÷иçробити.Цеéïриéомнерідкодаєçмоãуçбереãтисïокіé,
утриматисÿвіднеïродуманиõслівів÷инків.
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Ïродемонструéтеіншіïриéоми,щодоïомаãаþтüуãамуватибурõ-
ливіемоöії(див.с.166—167).

Çадоïомоãоþблок-сõемиïриãадаéтеівив÷ітüщекілüкаïриéо-
мівоïануваннÿсебевмоментсилüноãоïотрÿсіннÿ.Îб’єднаéтесü
у 3 ãруïи і ïідãотуéте демонстраöії теõнік самоконтролþ, ÿкі
використовуþтü,колимаþтü:

група 1: лишекілüкасекунд;
група 2: ïриблиçнооднуõвилину;
група 3: неменшÿкï’ÿтüõвилин.

 Сòреñ ³ неãа òèв не мèñ ëен нÿ 

Íеãативні(ïесимісти÷ні)думкиïосилþþтüстресіéоãосамоïідтримку.
Існуєщонаéменшедватиïиöиõдумок.

Òи маєш відреа-
ãуватинастресçа
кілüкасекунд?

1.Глибоковдиõни÷ереçніс і çатримаé
диõаннÿнакілüкасекунд.Äуæе
ïовілüновидиõаéïовітрÿ÷ереçрот.
Ïовторикілüкараçів.

2.Íабери÷ереçротÿкнаéбілüшеïовітрÿ,
авідтакïовілüновиïускаééоãо,на÷е
çітõаєш.Íеïіднімаé іненаïруæуé
ïле÷і.Ïовторикілüкараçів. 

1.Çаïлþщо÷іéуÿвимісöе,детиïо÷уваєшсÿ
çатишно(моæливо,öебереãрі÷ки÷итвоє
ліæко).Глибоковдиõни÷ереçніс і сконöен-
труéсÿнаçобраæенні,щовиниклоутвоїé
уÿві.Äуæеïовілüновидиõаé÷ереçрот.
Íамаãаéсÿçбереãтиçасïокіéливеçобраæеннÿ
усвоїéуÿві.Череçõвилинуроçïлþщо÷і.

2.Гу÷новдиõаé івидиõаéïовітрÿ÷ереçрот,
утворþþ÷иріçніçвуки.Íаïриклад,склади
ãубитак,нібиï’єш÷ереçсоломинку, і ãли-
боковдиõни.Аïотімроçтулиãуби ішвидко
видиõни.Çробитаккілüкараçів,çосередæу-
þ÷исüнаçвукаõ.      

1.Äаéроботум’ÿçам:виконаéкілüка
фіçи÷ниõвïрав,ïробіæисü.

2.Ïроãулÿéсÿнадворі.
3.Ïриéмидушаботеïлуванну.
4.Ïослуõаéïриємнумуçику.

Утвоємуроç-
ïорÿдæенні
лишеодна
õвилина?

Òимаєшуçаïасі
білüшÿкï’ÿтü
õвилин?

так

ні

ні

так

так
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Дуìки першого типувикликаþтüтривоãуістраõ.Âониïосилþþтüстрес
до рівнÿ, коли лþдина вæе не в çмоçі раöіоналüно мислити é адекватно
діÿти:«ßöüоãонеçмоæу,невитримаþ»,«Âсеïроïало.Менікінеöü.ßвсе
çруéнував»;вдаєтüсÿдоçвинува÷еннÿісамоïриниæеннÿ:«Âінтелеïенü»,«ß
дуренü»;висуваєкатеãори÷ніабоçавищенівимоãи:«ßпо ви нен çавæдибути
ïершим»,«Âонизо бов’язаніöеçробити».

Дуì ки другого типуçаïере÷уþтüваæливістüстресора:«Íутоéщо,коãо
öеõвилþє?»,«Менібаéдуæе,ÿкменеоöінÿтü»,«ßкосüвонобуде».Âониõо÷
іïослаблþþтüвïливстресоранаïевниé÷ас,аленесïонукаþтüдодіé,до
роçв’ÿçаннÿïроблеми.Çдебілüшоãоöеïриçводитüдоновиõстресів.

1. Ïро÷итаéте сõідну ïрит÷у: «Âсüоãо лише відобраæеннÿ».
Ïоміркуéте:
• ßкідумкимоæнаïорівнÿтиçсердитимиïсами?
• Чивартоçвертатинаниõуваãу?

2. Íаведітü ïриклади неãативниõ думок, що налаштовуþтü на
ïровал ïеред çмаãаннÿми, контролüноþ, або у виïадкаõ, коли
õо÷еш ç кимосü ïоçнаéомитисÿ, ÷и штовõаþтü на конфлікт ç
батüками,друçÿми,в÷ителÿми.

Вñüоãо ëèше в³äображеннÿ
Східна притча

Королü çбудував вели÷еçниé ïалаö. Â одніé çалі усі стіни було
оçдобленодçеркалами.

Îдноãове÷ора,щедотоãо,ÿкуïалаöіоселилисÿлþди,тудиïро-
бравсÿïес.Âінçаéшовдодçеркалüноїçалиіçавмер,ïоба÷ившинавïро-
тисебекілüкоõсобак.Îçирнувшисüдовкола,çбаãнув,щовониото÷или
éоãоçусіõбоків.

Щобналÿкатиїõ,вінвишкіривçуби.Îднаксобакинеçлÿкалисü,а
теæвишкірилисÿ.Òодівінçаãар-
÷ав, і вони тут æе çаãар÷али у
відïовідü. Ïес ïо÷ав сердито
ãавкати.Алесобакиневідстава-
ли і ãавкали не менш сердито.
Щобілüшеçливсÿïес,толþті-
шимиставалиéоãовороãи.

Âранöі у дçеркалüніé çалі
çнаéшли нещасноãо мертвоãо
ïса. Âін був там один. Íіõто
ç ним не бивсÿ, ніõто éому
не çаãроæував. Âін çлÿкавсÿ
своãо відобраæеннÿ і çаãинув у
боротüбіçсамимсобоþ.
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Поçèòèвне мèñëеннÿ

Òобі ïід силу роçірвати ланöþã самоïідтримки стресу, çмінивши неãа-
тивні думки на ïоçитивні. Ïоçитивне (оïтимісти÷не) мисленнÿ ïослаблþє
емоöіéненаïруæеннÿ,доïомаãаєçнаéтиефективнерішеннÿідіÿтивідïовід-
нодо обставин.Ïриклади тоãо, ÿк çмінитинеãативні думкинаïоçитивні,
наведеновтаблиöі8.

Таб ли ця 8

Цеé невели÷киé крос-тест доïомоæе тобі краще çроçуміти, що
таке ïоçитивне мисленнÿ, і нав÷итисÿ éоãо використовувати.
Уÿвімоситуаöіþ:

1.Череçï’ÿтнадöÿтüõвилинтимаєшвистуïитиïередвеликоþаудиторієþ—
однокласниками,в÷ителÿми,батüками,çнаéомимиінеçнаéомимилþдüми.Òи
добреïідãотувавсÿ,але,ïоба÷ившиïереïовнениéактовиéçал,ïо÷неш:

• наãанÿтинасебестраõ:«Аÿкщоїмнесïодобаєтüсÿміéвистуï?»,
«А що, коли ÿ çабуду слова?», «А ÿкщо вони не слуõатимутü
мене?»(2);

• самоïриниæуватисÿ:«Хтоÿтакиé,щобусіöілþдименеслуõали?
ßневартиéїõнüоїуваãи»(3);

• ïрименшуватиçна÷еннÿïодії:«Íутоéщо?Комуÿкеділо?Ïоду-
маєш,вистуïнашкілüніéсöені!Менібаéдуæе,ÿквонисïриéмутü
öе»(4).

Неãаòèвн³ äóмкè, 
ÿк³ ïоãëèбëþþòü ñòреñ

По çè òèвн³ äóм кè, ÿк³ äо ïо ма ãа þòü 
çбе реã òè ñамокон òроëü 

«Уменені÷оãоневиéде».

«Усеïроïало».

«ßдуренü».

«Âінтелеïенü».

«Менемаловбити».

«Меніобов’язковотребаматиöе».

«ßповиненбутиïершим».

«Âонизобов’язані öеçробити».

«Цебеçнадіéно».

«Íевартоéïо÷инати».

«ßçроблþвсе,щовмоїõсилаõ,
аколиневиéде,ÿöеïереæиву».

«Ценекінеöüсвіту».

«ßïомиливсÿ».

«Âінтакоæлþдина».

«ßвинен,таневбиватиæмене».

«Менібõотілосÿматиöе,алеÿне
обов’ÿçковоматимуте,щоõо÷у».

«Менібõотілосÿстатиïершим».

«Ñïодіваþсÿ,вониöеçроблÿтü».

«Щеневсевтра÷ено».

«Òребаõо÷сïробувати».
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• міркуватиïоçитивно:«Менібдуæеõотілосÿвистуïитиÿкнаéкраще
іщобміéвистуïсïодобавсÿлþдÿм.ßдобреïідãотувавсÿ.Òомуне
вартоõвилþватисÿ.Íавітüÿкщоïровалþсÿ,менібуденеïриємно,
ïрикро,однакöенеæаõливо»(5).

2.Íедивно,ÿкщоïіслÿкілüкоõõвилинтакиõміркуванüутебеçатремтÿтü
колінаітиçаïанікуєш(1).

3.Ñамокритикавтакиéмоментнедоре÷на,адæенедодастüтобівïевненості
éнеïоліïшитüреçулüтат(1).

4.Çневаæливеставленнÿдоіншиõлþдеéіïрименшеннÿçна÷еннÿïодії—
ïрикладнеãативноãомисленнÿ(1).

5.Ïравилüно.Òиïриãадавмету,ÿкоїïраãнешдосÿãти,уïевнивсÿ,щоçро-
бивусе,щовідтебеçалеæало.І,нарешті,çастраõувавсÿнавиïадокневда÷і,
ïовірив,щоïровал—öелишеïрикрістü,анеïривіддлÿвід÷аþ,самоïри-
ниæеннÿ, çневаãи до себе ÷и до іншиõ.Моæливо, ти троõи ïоõвилþєшсÿ
ïередвистуïоміроç÷аруєшсÿ,ÿкщовистуïбуденевдалим,аленедоçволиш
собіïанікувати,вïадатиувід÷аé÷иïрименшуватиçна÷еннÿïодії.

Îтæе,формула ïоçитивноãо мисленнÿ çву÷итü ïриблиçно так: «Áуло б
добре,ÿкбимиçавæдиотримувалите,щоõо÷емо.Миробимодлÿöüоãовсе
моæливе.Òаÿкщо,ïоïринашіçусиллÿ,баæаннÿнеçдіéснþþтüсÿ,миïо÷у-
ваємосÿ троõироç÷арованими, алене вïадаємоу від÷аé,неïанікуємо,не
çневаæаємосебе÷иіншиõлþдеé».

Ïоміркуéте,ÿкмоæнаçмінитинеãативнідумки(ÿківинаçивали,
виконуþ÷иçавданнÿ2нас.185)наïоçитивні.

Âекстремалüниõситуаöіÿõналþдинудіþтüбаãатостресорів:страõ,
õолод,сïека,ãолод,сïраãа,білü,ïеревтома,самотністü,çневіра.
Ïсиõолоãі÷нимиïередумовамивиæиваннÿвöиõситуаöіÿõєãотовністü
додії,силаволіéколективіçм.

Îïануватисебев екстремалüніéситуаöії і çаïобіãти
виникненнþефектусамоïідтримкистресудоïомаãа-
þтüïриéомисамоконтролþ.
Ïесимісти÷нідумкиïосилþþтüстрес,ітомуваæливо
нав÷итисÿçмінþватиїõнаïоçитивні.
Ïоçитивне (оïтимісти÷не) мисленнÿ ïослаблþє
емоöіéне наïруæеннÿ, доïомаãає çнаéти ефективне
рішеннÿідіÿтивідïовіднодообставин.
Формулаïоçитивноãомисленнÿдає çмоãуналашту-
ватисüнаусïіõ,докластиçусилüдлÿéоãодосÿãнен-
нÿ,авраçіневда÷і—невïадатиувід÷аé,ïаніку,
çневіру.
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§ 29. ÊÅÐÓВАННß СТÐÅСАМÈ

Ïриãадаéтематеріалïоïередніõïараãрафів:

• ßкієвидистресу?
• ßкіоçнакисвід÷атü,щолþдинаïереæиваєстрес?
• Щотакеефектсамоïідтримкистресу?

Íаси÷енеïодіÿмиæиттÿнемоæливебеçстресів.ßкщоïомірнеемоöіéне
абофіçи÷ненаïруæеннÿтриваєнедовãоі÷ерãуєтüсÿçïовноöіннимвідïо÷ин-
ком,вононешкодитüлþдині.Òавæиттітраïлÿþтüсÿïеріодивиïробуванü
іïідвищеноãостресовоãонавантаæеннÿ.

Сòре ñо ва ñò³йк³ñòü 

Îрãаніçмлþдинидуæевитривалиé,аæïокистресовенавантаæеннÿïере-
вищитüïевнумеæу—стре со ву стійкість.Цемоæнаïорівнÿтиçроботоþ
складноãомеõаніçму,щоïостіéноïраöþєнамеæісвоєїïотуæності.Ðано÷и
ïіçноунüомущосüламаєтüсÿ.Щосаме«çламаєтüсÿ»ворãаніçмілþдини,
çалеæитüвідїїсïадковиõособливостеéістануçдоров’ÿ.

Коæенмає ïевну вродæену стіéкістü до стресів.Âона не çалеæитü від
нашоãо баæаннÿ, сили волі ÷и õарактеру. Але так само, ÿк наïолеãливоþ
ïраöеþмоæнароçвинутиінтелектуалüніçдібності÷итренуваннÿмиïоліïши-
тифіçи÷нуформу,моæнаïідвищитиістіéкістüдостресів.Âисокиéрівенü
çаãалüноãо блаãоïолу÷÷ÿ ãарантує максималüні реçерви такої стіéкості, а
ниçüкиéробитüлþдинунабаãатоураçливішоþ.

П³äë³òкè, хрон³÷нèй ñòреñ ³ ñòèмóëÿòорè

«У ïідлітків не буває стресів. У ниõ самі роçваãи. Моæе, невели÷кі
неïриємності,аленестрес.Âідстресівïотерïаємоми!»—нерідковваæаþтü
дорослі.Іïомилÿþтüсÿ.Життÿïідлітківдоволістресове.Âониінтенсивно
нав÷аþтüсÿ,ïереæиваþтüïеріодстатевоãодоçріваннÿ,долаþтüтруднощіу
стосункаõçбатüками,друçÿмиіïротилеæноþстаттþ.

У цьоìу параграôі ти:

• діçнаєшсÿ, що таке стресова стіéкістü орãаніçму та ÷ому
боротисÿçістресомçадоïомоãоþстимулÿторівнебеçïе÷но
длÿçдоров’ÿ;

• оçнаéомишсÿçфіçи÷ними,емоöіéнимиідуõовнимисïосо-
бамикеруваннÿстресом;

• в÷итимешсÿçменшуватиçаãалüнестресовенавантаæеннÿ.
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Òі,õтоусïадкувавниçüкустіéкістüдостресів,ïотерïаþтüвідниõуæе
в ïідлітковому віöі. Âони нерідко ïеребуваþтü у деïресивному стані,ста-
þтüдратівливими,втра÷аþтüçдатністüнасолодæуватисÿæиттÿм.Усеöе—
наслідкиãормоналüноãодисбалансу,сïри÷иненоãонадмірнимстресом.

Íеçнаþ÷и,ÿкïоліïшитисамоïо÷уттÿ,ïідліткимоæутüвикористовува-
тиçöієþметоþстимулÿтори.Ñïо÷аткусолодкінаïої,шоколад,телевіçор,
комï’þтернііãри÷ироçваãи«доранку»,ïотім—сиãарети,ïиво,іншіслабо-
алкоãолüні наïої, а çãодом— міöниé алкоãолü і наркотики. Íавітü ÿкщо
комусü ïощастило уникнути наéстрашнішоãо — наркотиків, стимулÿтори
лишеïоãіршатüéоãосамоïо÷уттÿ.Òак,вонимоæутüдоïомоãтинакороткиé
÷ас, алешкодÿтü уïерсïективі.Ïсиõолоãі÷нарівноваãане відновлþєтüсÿ,
ïоãлиблþþтüсÿемоöіéніроçлади,руéнуþтüсÿстосункиçбатüками,в÷ителÿ-
ми,давнімидруçÿми.

Існуєщонаéменшетриïри÷ини,çÿкиõнемоæнавæиватистимулÿтори
длÿïодоланнÿõроні÷ноãостресу(мал.67).

Пер ша — діÿ стимулÿторів çанадто силüна. Âідновити баланс ç їõ
доïомоãоþтаксамоваæко,ÿкіïолаãодитимініатþрниéãодинникçа
доïомоãоþмолота(мал.67,а).
Дру га —діÿстимулÿторанетривала.Лþди,ÿківæиваþтüстимулÿ-
тори, ïереæиваþтü ÷асті çміни настроþ.Ñüоãодні вони натõненні é
енерãіéні, а çавтра—деïресивні é тривоæні.Ïо÷уваþтüсÿ тощас-
ливими, тонещасними імаéæеніколи—сïокіéними і врівноваæе-
ними(мал.67,б),униõдуæениçüкиéрівенüïсиõолоãі÷ноãоблаãо-
ïолу÷÷ÿ.
Тре тя —немину÷ашвидкаадаïтаöіÿ(ïристосуваннÿ)орãаніçмудо
діїстимулÿторів.Щобдосÿãтибаæаноãоефекту,лþдинамуситüвæи-
ватищораçубілüшудоçу(мал.67,в).Òоé,комусолодощідоïомаãа-
þтüïо÷уватисÿкраще,набираєçаéвуваãу.Òоé,õтоïалитüсиãарети
і вæиває алкоãолü—втра÷ає çдоров’ÿ, а тоé, õто вæиває токси÷ні
ре÷овини÷инаркотики—щораçуриçикуєсвоїмæиттÿм.

Їõдіÿçанадтосилüна,
щобвідновититонкиé
біоõімі÷ниé балансмоçку

Âонидіþтüнедовãо, і
çаïіднесеннÿмнемину÷е
настаєсïаддощениæ÷оãо
рівнÿ

Òривалевæиваннÿ
стимулÿторівсïри÷инÿє
çалеæністüта інші
ïроблеми

Мал.67.Íеãативнінаслідкивæиваннÿстимулÿторів

а б в
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Що òаке керóваннÿ ñòреñамè

Íащастÿ,існуєбаãатоефективниõіöілкомбеçïе÷ниõсïособівкеруван-
нÿстресами,ÿкідоïомаãаþтüдолатисилüністресиіçаïобіãативиникненнþ
õроні÷ниõстресів.Керувати—оçна÷аєвïливати,контролþвати,çмінþвати
вбаæаномунаïрÿмі.

Уміннÿдолатитруднощі,ÿкіçаçви÷аéвиводÿтüçрівноваãи,даруєлþдині
неçрівнÿннеçадоволеннÿ,ïідвищуєсамоïоваãу,додаєенерãії,çбаãа÷уєæит-
тєвиéдосвід. Існуþтüфіçи÷ні, емоöіéні ідуõовні сïособикеруваннÿстре-
сом.

Ф³çè÷н³ ñïоñобè конòроëþ çа ñòреñом

Цеïередусімфіçи÷нівïрави,çбалансованеõар÷уваннÿ,ïовноöінниéвід-
ïо÷инокіïлануваннÿ÷асу.

Фізич ні впра ви— ефективниé сïосіб боротüби çі стресом.Âони доïо-
маãаþтüмаéæеодраçу.Íавітü20õвилинфіçи÷ноїактивностіщоднÿçна÷но
ïоліïшуþтüсамоïо÷уттÿ.

Äуæекориснимиєïлаваннÿ,сïортивнііãри:руõливііãриçдруçÿмина
свіæомуïовітрі(уфутбол,волеéбол,теніс,бадмінтон).

Раціональне харчування. Ïерервані обіди, недостатнÿ кілüкістü води,
æирнаїæаабоãолоднідієтинерідкосïри÷инÿþтüõар÷овиéстрес.Лþди,ÿкі
ïеребуваþтü у стані õроні÷ноãо стресу, ÷асто вæиваþтü надмір солодощів.
Цедоïомаãаєїмïідтримуватирівенüöукрувкрові,щокомïенсуєослаблену
стресомфункöіþãормонів.

Îднакнабаãатокориснішетаефективнішесïоæиватискладнівуãлеводи
(õліб,круïи,картоïлþ,макароннівироби).Корисноїстиово÷ітафрукти,у
ÿкиõмістÿтüсÿнеобõіднідлÿïодоланнÿстресувітамінитамінералüніре÷о-
вини.

Відпочинок і сон. Ïершими симïтомами стресовоãо ïеревантаæеннÿ є
ïорушеннÿсну:вве÷ерілþдинадовãонемоæеçаснути,вно÷і÷астоïроки-
даєтüсÿ,авранöіïо÷уваєтüсÿçнесиленоþ.Цеоçна÷ає,що«çламавсÿ»їїбіо-
лоãі÷ниéãодинник.Äлÿéоãовідновленнÿçнадобитüсÿïриблиçнотритиæні.
Щове÷оратребалÿãатисïативодинітоéсамиé÷ас.Ïередсномслідïро-
вітритикімнату,ïриéнÿтитеïлуваннуівиïитисклÿнкутрав’ÿноãо÷аþабо
молокаçлоæе÷коþмеду.

Уìіння планувати час і розставляти пріоритети. Òиïеревантаæениé
сïравамиіні÷оãоневстиãаєш?Ïроаналіçуé,÷ому.Моæливо,маєшçви÷ку
всþди çаïіçнþватисü і робити все в останнþмитü?Амоæе, çабаãато ÷асу
витра÷аєшнателевіçор,комï’þтернііãри÷ителефонніроçмови?

Íави÷ки ïлануваннÿ ÷асу — наéнеобõідніша складова ïрофілактики
стресів.Îрãаніçованалþдинаробитüнабаãатобілüше,ніæтоé,õтодієõао-
ти÷ноіõаïаєтüсÿодраçуçакілüкасïрав.

Ïлануþ÷исвіé÷ас,неçабуваé,щотобітребасïатинеменшÿк8ãодин
надобу,три-÷отирираçинаденüõар÷уватисÿ,дві-триãодинищоднÿбувати
насвіæомуïовітрі,виконуватифіçи÷нівïрави.
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Ïам’ÿтаєшдавнþïрит÷уïроãле÷икікаміннÿ(с.147)?Âонадоïомаãає
виçна÷итисÿ ç ïріоритетами не лише у твоїõ öінностÿõ, а é у щоденному
æитті.

Çаïишите,щоõо÷ешçробитинастуïноãотиæнÿ.Âиçна÷ кілüка
наéваæливішиõсïрав(наïриклад,ïідãотуватисÿдоконтролüної,
õодити на тренуваннÿ, ïривітати бабусþ ç днем народæеннÿ).
Це—«великекаміннÿ».
Âідтакоберисïрави,ÿкітеæваæливі,õо÷ ні÷оãострашноãоéне
станетüсÿ,ÿкщонаниõçабракне÷асу(наïриклад,щоднÿãулÿти
çдруçÿми,ïисатищоденник).Це—«дрібнекаміннÿ».
Ðешта—«ïісок»,сïрави,ÿкимимоæнаïоæертвувати(телефонні
роçмови,відвідуваннÿкомï’þтерноãоклубутощо).
Щоднÿ аналіçуé, ÷и вдаєтüсÿ тобі дотримуватисÿ своãо ïлану.
Чи,моæе,вартоінодіïомінÿтиïріоритети,адæеæиттÿкориãує
нашіïлани.

Åмоц³йн³ ñïоñобè керóваннÿ ñòреñом    

Щобусïішнодолатистреси,щоднÿробидещоçтоãо,щотобіïодобаєтü-
сÿ.Хтосüлþбитüмуçику,іншиé—куõоварити,деõтоçнаõодитüдушевниé
сïокіéусïоãлÿданніïрироди.Коæналþдинамаєсвоїсекретирелаксаöіїта
відïо÷инку(таблиöÿ9).

Таблиця 9

Зäоров³ ñïоñобè оòрèманнÿ çаäовоëеннÿ

Ïодивисüнасõідсонöÿ.
Çасïіваéïіснþ.
Ïослуõаéмуçику.
Âиïиé÷ашку÷аþ.
Устанüрано-вранöі.
Ïосадиквітку.
Çаïалисві÷ку.
Ïриéмиванну.
Ïоïлаваéвоçері.
Ïоãулÿéçсобакоþ.
Âидуéбулüбашки.

Çробикомïлімент.
Ïоãовориçдруãом.
Ïоïросите,щоõо÷еш.
Уникаéнеïриємниõ
лþдеé.
Ðоçставïріоритети.
Âстановимеæі.
Ïоïросидоïомоãи.
Çробиöеçараç!
Ïоïрактикуéтерïіннÿ.
Ïомолисü.

Çасміéсÿãолосно.
Ïробіæисüуïарку.
Ðоçкаæи або ïослуõаé
анекдот.
Усміõнисÿ.
Ïоãулÿé.
Òроõиïосïи.
Ïодивисüфілüм.
Ïо÷итаé.
Ïолеæнасонöі.
Ïроéдисÿбосоніæ.

Ïо÷ерçіïродемонструéтеïантомімоþ,ÿквамïодобаєтüсÿïро-
водити вілüниé ÷ас,щоïриноситü çадоволеннÿ, доïомаãає роç-
слаблÿтисüівідïо÷ивати.
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ßктілüкивід÷уєшсимïтоми,çобраæенінамал.65(с.179),нама-
ãаéсÿ çниçити стресове навантаæеннÿ. У öüому тобі доïомоæе
наведенаниæ÷еблок-сõема.

Òи ïо÷уваєшсÿ виснаæе-
ним ïіслÿ наïруæеноãо
ïеріоду — нав÷алüноãо
року, ісïитів,çмаãанü?

Òинав÷аєшсÿ÷иïраöþєш
білüшÿк40ãодиннатиæденü?

Òинещодавно
ïереністривале
çаõворþваннÿ÷и
ïсиõі÷нутравму?

Çвернисÿдолікарÿ,
ïсиõолоãа÷иïсиõоте-
раïевта.Âонидоïомо-
æутüтобіÿкнаéшвид-
шеïроéтифіçи÷ну÷и
ïсиõолоãі÷нуреабілі-
таöіþ.

Ïіслÿ наïруæеної ïраöі ïотрібен
тривалиéвідïо÷инок.
Ñïілкуваннÿ ç ïриродоþ, дру-
çÿми, руõливі іãри на свіæому
ïовітрі, ïовноöінне õар÷уваннÿ і
сон,öікавікниæки,веселіроçва-
ãишвидковідновлÿтüтвоїсили.

ßкщотидуæестаранниé
у÷енü,доведетüсÿçниçити
темï.Âід÷увшиïереванта-
æеннÿ÷ереçте,щоïраöþєш
ïіслÿшколи,відмовсÿвід
ïідçаробітку—ãрошіне
вартітвоãоçдоров’ÿ.
Òим÷асовоçменшищоденне
навантаæеннÿ.Íеçабуваé
ïровідïо÷инок.Ценероç-
кіш,анеобõіднаскладова
твоãоæиттÿ.

ßкщо ти не виçна÷ив ïри÷ину ïоãаноãо самоïо÷уттÿ çа доïомоãоþ öієї сõеми або
ïротÿãом місÿöÿ марно намаãавсÿ ïодолати стрес, çвернисü до лікарÿ. Адæе оçнаки
стресовоãо ïеревантаæеннÿ моæутü свід÷ити і ïро ïриõоване çаõворþваннÿ: щито-
ïодібної çалоçи, анеміþ, діабет, õворобиïе÷інки, нирковунедостатністü, авітаміноç,
ãормоналüніïорушеннÿ,деÿкіïсиõі÷ніçаõворþваннÿ.

так

так

так

ні

ні

ні
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Äóховн³ ñïоñобè керóваннÿ ñòреñом

Ïідліткиïраãнутüçбаãнутисвоєïриçна÷еннÿ,÷астоçамислþþтüсÿнад
сенсом буттÿ, ïроблемами сïраведливості, ÷и є æиттÿ ïіслÿ смерті. Òакі
думки моæутü ïосилþвати стрес. Òі, õто усвідомив своє ïриçна÷еннÿ або
віритüубеçсмертÿдуші,ïростішеïереæиваþтüïеріоддуõовноãостановлен-
нÿ.Їмтакоæлеãшеçасïокоїтисÿ,ïереæившивиïробуваннÿ,траãі÷ніïодії,
тÿæкіçаõворþваннÿ,навітüсмертüблиçüкиõ.

Лþдиçнаõодÿтüéіншідуõовнісïособикеруваннÿстресами,ÿк,
наïриклад,уïрит÷іïроïерстенüöарÿÑоломона.Ïро÷итаéтеöþ
ïрит÷уіïоміркуéте,щооçна÷аєнаïиснаïерсні.

Перñòенü царÿ Соëомона

ЦарÑоломон,ïравителüІçраїлþ,уславивсÿсвоєþмудрістþ.Îдноãо
раçу він ïоïросив радників çробити éому ïерстенü ç наïисом, ÿкиé
міã би ïовертати силüні емоöії у
ïротилеæниéбік—втішативãорі
é«оïускатинаçемлþ»в÷аситрі-
умфу.

Ðадники довãо роçдумували
надçавданнÿмÑоломонаіçрештоþ
ïринеслиéомуïерстенü, на ÿкому
бувнаïис:«Іöевсемине...»

Уæиттієïеріодивиïробуванüіïідвищеноãостресовоãонавантаæеннÿ.
Îрãаніçмлþдинидуæевитривалиé,вінмаєïевнустіéкістüдостресів.
Âисокиéрівенüçаãалüноãоблаãоïолу÷÷ÿãарантуємаксималüніреçерви
стресовоїстіéкості.

Òі,õтоусïадкувавниçüкустіéкістüдостресів,ïотер-
ïаþтüвідниõуæевïідлітковомувіöі.Äеõтомоæе
вæивати стимулÿтори (солодощі, каву, сиãарети,
алкоãолü).Îднаквонилишеïоãіршуþтüсамоïо÷ут-
тÿ.Ñтимулÿторимоæутüдоïомоãтинакороткиé÷ас,
ташкодÿтüуïерсïективі.
Існуþтüефективніéöілкомбеçïе÷нісïособикеруван-
нÿстресом:фіçи÷ні,емоöіéніідуõовні.
Уміннÿ долати труднощі, що çаçви÷аé виводÿтü ç
рівноваãи, дарує лþдині неçрівнÿнне çадоволеннÿ,
ïідвищуєсамоïоваãу,додає енерãії, çбаãа÷уєæиттє-
виéдосвід.
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§ 30. ÊОНФËІÊТÈ І ЗÄОÐОВ’ß

Понÿòòÿ конфë³кòó

У ïерекладі ç латини конфлікт (conflictus) оçна÷ає «çіткненнÿ».
Конфліктивиникаþтüтоді,коливсуïере÷ністüвстуïаþтüінтересиібаæан-
нÿоднієїлþдини(наïриклад,ÿкщовонаодно÷асноõо÷еïодивитисÿöікавиé
філüміïідãотуватисüдоконтролüної)абоінтересиібаæаннÿдвоõ÷ибілüше
лþдеé,соöіалüниõãруï.

Конфлікти лþдини іç собоþ — внутрішні конфлікти, а міæ ріçними
лþдüмиабоїõãруïами—çовнішні.Çовнішніконфліктимоæутüвиникати
міæдвомаабобілüшеособами(міæособистісні),особоþіãруïоþосіб(осо-
бистісно-ãруïові)абоміæдвома÷ибілüшеãруïами(міæãруïові).

Íаведітü ïриклади міæособистісниõ конфліктів (ïосваривсÿ
ç друãом, батüки контролþþтü коæен крок, у÷ителü ïоставив
несïраведливуоöінку...).

Уміннÿконструктивнороçв’ÿçуватиконфліктиєоçнакоþçрілоїособис-
тості.Âонодоïомаãаєроçбудовуватиçдоровістосункиіïідтримувативисо-
киéрівенüблаãоïолу÷÷ÿ.

Прè÷èнè вèнèкненнÿ конфë³кò³в

Моæливо, ти вваæаєш,що конфлікти—винÿтково неãативне ÿвище, і
томунамаãаєшсÿçабудü-ÿкуöінууникатиїõабо,ïокиєçмоãа,невиçнавати
їõіснуваннÿ.Алеöенеïравилüно.

Конфлікти—невід’ємна ÷астиналþдсüкиõ стосунків.Âиникаþтü вони
÷ереç те,що коæна лþдина є унікалüноþ і неïовторноþ: має відмінні від
іншиõ ïоãлÿди, уïодобаннÿ і ïереконаннÿ, власні інтереси і баæаннÿ, ÿкі
моæутüвстуïатиусуïере÷ністüçінтересамиіншиõ.

Коли лþди сïілкуþтüсÿ міæ собоþ, раçом нав÷аþтüсÿ, ïраöþþтü або
відïо÷иваþтü, іноді ç’ÿсовуєтüсÿ, що вони ïо-ріçному роçуміþтü, що є
необõідним,ваæливим÷иïравилüним,абоїõніінтересинеçбіãаþтüсÿ.

Áуває,щоколилþдимаþтüріçнувіру,ïереконаннÿабоїмïодобаþтüсÿ
÷инеïодобаþтüсÿïевніре÷і(одÿã,муçика,футболüнакоманда),вониніби

У цьоìу параграôі ти:

• ïриãадаєш,щотакеконфлікт,ÿкііснуþтüвидиконфліктів;
• усвідомишвідмінністü,щоіснуєміæконфліктамиïоãлÿдіві
конфліктамиінтересів;

• оçнаéомишсÿ ç основними стадіÿми роçвитку конфліктів і
ріçнимисïособамиїõроçв’ÿçаннÿ;

• ïотренуєшсÿконструктивнороçв’ÿçуватиконфлікти.
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сïілкуþтüсÿріçнимимовами.Òе,щодлÿодноãо«добре»,моæебути«ïоãа-
ним»длÿіншоãо;те,щоодномуïодобаєтüсÿ,віншоãомоæевикликативідра-
çу.Утакомураçіміæнимимоæутüвиникнутиконфліктиïоãлÿдів.

Ðоçв’ÿçаннÿтакоãоконфліктунеоçна÷ає,щоéоãоу÷асникимаþтüçміни-
тисвоþвіру÷иïереконаннÿ.Їмдоре÷нобудеïриãадатинароднумудрістü:
«Ïросмакинесïере÷аþтüсÿ».

Äуæе ваæливо роçвинути в собі толерантність — уміннÿ виçнава-
ти і ïоваæатиïраво іншої лþдинина власну, відмінну від твоєї, думку і
ïам’ÿтати,щотолерантністü—öеïошуктоãо,щооб’єднує,анероç’єднує
лþдеé.

Çіткненнÿінтересівріçниõлþдеéабоіãноруваннÿоднієþособоþінтересів
іïотребіншої—друãаãруïаïри÷ин,çÿкиõвиникаєïереваæнабілüшістü
конôліктів інтересів.ßкщолþдидіþтüбеçураõуваннÿöüоãо,тонавітüу
виïадкуïримиреннÿконфліктневи÷ерïуєтüсÿімоæетриватироками.

ßкіçнаçваниõвамиустартовомуçавданніконфліктівєконфлік-
тамиïоãлÿдів,аÿкі—конфліктамиінтересів?

Сòаä³ї роç вèò кó конфë³кò³в 

Уроçвиткуконфліктіввиділÿþтüï’ÿтüстадіé:виникненнÿконфліктної
ситуаöії; усвідомленнÿ конфлікту; ïо÷аток відкритоãо ïротистоÿннÿ; еска-
лаöіÿконфлікту;çавершеннÿконфлікту.
1. Ви ник нен ня конôліктної си ту аціївідбуваєтüсÿïриçіткненнідвоõабо

білüшелþдеé,інтереси÷иïереконаннÿÿкиõістотновідмінні.
2. Усвідо ìлен ня конôліктунастаєтоді,колиõо÷абодиніçéоãоу÷асників

ïо÷инаєвід÷уватидискомфортусïілкуванні ç іншими,крити÷но іне-
доброçи÷ливодумаєïрониõабоуни-
каєконтактівçними.

3. По ча ток відкри то го про ти сто ян ня—
момент, коли один ç у÷асників нава-
æуєтüсÿнаçаÿвуабоïоãроçу.Іншиéу
відïовідü такоæ ïо÷инає діÿти: çаõи-
щатисÿ÷инаïадати.

4. Ес ка лація конôлікту. Íаöüомуетаïі
сторони відкрито çаÿвлÿþтü ïро свої
ïоçиöії та висуваþтü вимоãи. Âони
моæутü і не усвідомлþвати власниõ
інтересів, не роçуміти ãлибинної суті
конфлікту. Ñторони ÷асто вдаþтüсÿ
доконôліктогенів—слівабодіé,що
роçïалþþтüконфлікт.

5. За вер шен ня конôлікту моæливе у
раçіéоãороçв’ÿçаннÿ(досÿãненнÿком-
ïромісу), çãасаннÿ конфлікту ÷ереç
втрату çаöікавленості у÷асників до
ïредмета ïротистоÿннÿ або відсторо-
неннÿодноãоçоïонентів.

Êонфë³кòоãенè:

• обраçи;

• çневаæливеставленнÿ;
• висміþваннÿ;
• виõвалÿннÿ;
• катеãори÷нісудæеннÿ;
• ïов÷аннÿ;
• не÷есністü,нещирістü;
• ïорушеннÿïравил
етикету(невітатисÿ,
іãнорувати÷иþсüïри-
сутністü,ïеребивати);

• деÿкіуçаãалüненнÿ:«ти
ніколи»,«тиçавæди»,
«ÿніçащо»,«öебеç-
надіéно».
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Сïоñобè роçв’ÿçаннÿ конфë³кò³в

Існуþтü ріçні сïособи роçв’ÿçаннÿ конфліктів (мал. 68). У білüшості
ситуаöіé наéкраще роçв’ÿçувати конфлікти шлÿõом ïереãоворів. Îднак
інодікращевідсторонитисÿвідконфліктуабоïітинаïостуïки÷ирішу÷е
відстоþватисвоþïоçиöіþ.

Коли варто відсторонитися від конôлікту:
• коливсімтребаçасïокоїтисÿ;
• колитребаïродуматиарãументи;
• колинемаєшансівуладнатисуïере÷ку.

Мал.68.Ñïособироçв’ÿçаннÿконфліктів

Агресивно боротися:
• домінувати;
• тиснути;
• ïоãроæувати;
• лаÿтисÿ;
• битисÿ.
Усіïроãраþтü.Íавітüÿкщо
õтосüдумає,щовиãрав,
насïравдівінтакоæïроãрав.

Поступитися:
• іãнорувативласні інтереси;
• навсеïоãодæуватисÿ;
• робитите,щоõо÷утü інші.
Хтосüмоæевиïадкововиãрати
çараõунок іншоãо.

Відсторонитися від конôлікту:
• іãноруватиïроблему;
• çволікатиç їїроçв’ÿçаннÿм;
• роçірватистосунки.
Усіïроãраþтü.

Доìовлятися:
• слуõати,роçуміти,ïоваæати

однеодноãо;
• намаãатисÿçроçумітиïри-

÷инуконфлікту(ç’ÿсувати,
çіткненнÿÿкиõ інтересів
ïриçвелодонüоãо);

• шукатирішеннÿ,ÿке
влаштуєобоõ,абоïітина
вçаємніïостуïки.

Усівиãраþтü(ïовністþабо
÷астково).
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Коли варто поступитися:
• колироçумієш,щонеïравиé;
• коли ïредмет суïере÷ки набаãато ваæливішиé длÿ іншиõ, ніæ длÿ
тебе;

• коли роçумієш, що втратиш від öüоãо конфлікту білüше, ніæ
çдобудеш;

• колинебеçïе÷небудü-ÿкеçаãостреннÿстосунків.

Коли варто рішуче боротися:
• ÿкщо роçв’ÿçаннÿ конфлікту в іншиé сïосіб моæе çашкодити тобі ÷и
блиçüкимабооïонентмоæеçдобутинесïраведливіïереваãи;

• колидаєшвідсі÷çловмисникам.  

Êон ñò рóк òèв не роçв’ÿçа ннÿ конфë³кò³в

ßкщоконфліктнаситуаöіÿвæевиниклаітиöеусвідомлþєш,конст-
руктивнороçв’ÿçатиїїдоïомоæутüïорадиïсиõолоãів«Шістüкроківдо
роçв’ÿçаннÿконфліктів»,çÿкимитивæеоçнаéомивсÿу6-мукласі:

Крок 1.Îïануéсебе:
• Глибоковдиõни.
• Ïолі÷идодесÿти(абодалі).
• Ñкаæисобі,щотиволодієшситуаöієþ.

Крок 2.Çасïокоéоïонента:
• Ñкаæи,щонеõо÷ешсваритисÿ.
• Çаïроïонуéобãоворитиситуаöіþ.

Крок 3. Çастосуéнави÷киактивноãослуõаннÿ:
• Äивисüво÷іоïоненту.
• Ïідтримуéроçмову,каæи:«Òак»,«ßроçуміþ».
• Íеïеребиваééоãо.
• Äо÷екаéсÿ,коливінçакін÷итü,іçаïитаé:«Цеïравда?»

Крок 4.Ïоводüсÿасертивно(ãідно,уïевнено):
• Користуéсÿ «ß-ïовідомленнÿми», роçкаæи, що ти думаєш і від-
÷уваєш.

• Ñтіéïрÿмо,ãоворисïокіéно.
• Уникаéконфліктоãенів.
• Íевідïовідаéконфліктоãеномнаконфліктоãен.

Крок 5.Âисловлþéïоваãу:
• Ïоваæаé ãідністü оïонента, не критикуé éоãо особисті ÿкості
(обãоворþéïроблему,анелþдину).

• Ïоãодæуéсÿ,ç÷иммоæеш.
• ßкщовід÷уваєшïровину,ïоïросивиба÷еннÿ.
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Крок 6.Ðоçв’ÿçуéтеïроблему:

• Çаïроïонуéçмінитиïоçиöіþ«ß—ïротитебе»наïоçиöіþ«Ми
раçом—ïротиïроблеми».

• Çаïроïонуéсвіéваріантрішеннÿ.
• Çаïитаéоïонента,ÿківінмаєïроïоçиöії.
• Ðоçãлÿнüтеіншімоæливіваріантитаїõнаслідки.
• Îберітüте,щовамïідõодитü.
• Äомовтесÿвиконуватиöерішеннÿïевниé÷ас (наïриклад, тиæ-
денü), а ïотім ïовернутисÿ до роçмови і ç’ÿсувати, ÷и ви ним
çадоволені.

Пракòè÷на робоòа № 6
Сïоñобè конñòрóкòèвноãо роçв’ÿçаннÿ конфë³кò³в

1. Ðоçãлÿнüте малþнок 69 і виçна÷те, на ÿкіé стадії ïеребуває конфлікт.
Îбãоворітü:

• Чомуõлоïöінемоæутüдіéтиçãоди?

• Щосïриÿлороçïалþваннþконфлікту?

• Щоїмтребаçробити,абивладнатиконфлікт?

• ßк ви роçумієте індіансüку ïрикаçку: «Щоб çроçуміти лþдину,
требаïроéти15милüуїїмокасинаõ»?

Мал.69

— Це шість! — Ні,  йолопе,   
це дев’ять!
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2.Ïро÷итаéтеïрит÷у«Äавнÿмріÿ».Ïоміркуéте:
• Ïро ÿкиé вид конфлікту в ніé ідетüсÿ—конфлікт ïоãлÿдів ÷и
конфліктінтересів?

• Íаÿкіéстадії30роківïеребувавöеéконфлікт(див.с.195)?
• ßкиé сïосіб роçв’ÿçаннÿ конфлікту обрало ïодруææÿ
(див.мал.68)?

Îб’єднаéтесü у ïари, роçïоділітü ролі é роçіãраéте, ÿк би ви
ïовелисÿнамісöікоæноãоçниõтоãоднÿ,колидруæинасïекла
ïершубулку.

Äавнÿ мр³ÿ

Чоловікідруæинаïроæилираçом30років.Уденüþвілеþдру-
æина,ÿкçавæди,сïекланасніданокбулку—вонаïеклаїїщоранку,
öе було сімеéноþ традиöієþ. Çа сніданком роçріçала булку навïіл
і вæе çбираласÿ, ÿк çавæди, ïодати ÷оловікові верõнþ її ÷астину.
Òа раïтом ïередумала: «У денü нашоãоþвілеþ ÿ õо÷у сама ç’їсти
öþрум’ÿнускоринку.Âрешті-решт,ÿöеçаслуæила:тридöÿтüроків
доãлÿдаланашдім,народилаівиõоваланашиõсинів,увесüöеé÷ас
çберіãала÷оловіковівірністü,лþбилаіïоваæалаéоãо».

І вона тремтÿ÷оþ рукоþ ïередала ÷оловікові ниæнþ ÷астину
було÷ки.Атоé,уçÿвшиїї,скаçав:«ßкиéнеоöіненниéдарунок,лþба.
Âæетридöÿтüроківÿнеївсвоєїулþбленоїниæнüоїïоловинибуло÷-
ки,томущоçавæдивваæав,щовонаïоïравуналеæитüтобі».
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3. Користуþ÷исü алãоритмом «Шістü кроків до роçв’ÿçаннÿ конфліктів»
(с.197—198),наïишисöенаріéтвоєїïоведінкивтакиõситуаöіÿõ:

Ситуація 1
Òвіéнаéкращиéдруãобіöÿвусуботуïітиçтобоþвмаãаçин,деïро-
даþтüвідеофілüмиікомï’þтернііãри.Òиçнетерïіннÿм÷екавöüоãо
днÿ, ïодаровані на денü народæеннÿ ãроші вæе «ïроïалили» тобі
кишенþ.Колитиçаéшовïонüоãо,друãскаçав,щонемоæеïітиç
тобоþ,боіншіõлоïöіçаïроïонувалиéомуçаéвиéквитокнафілüм,
ÿкиéвіндуæеõо÷еïодивитисÿ.

Ситуація 2
Äів÷инаçтвоãокласунеïриÿçноставитüсÿдотебе.ßкосüçïортфелÿ
твоãооднокласникаçникмобілüниéтелефон.Цÿдів÷инаскаçала,що
ба÷илатебебілÿéоãоïартиіщоöе,наïевно,сïраватвоїõрук.

Ситуація 3
Òиéдешдодомуçішколи.Òебеïерестрілитроєïідлітківçïаралелü-
ноãокласу.Âониаãресивноçвинува÷уþтüтебевтому,щороçïускаєш
ïроодноãоçниõïлітки.Òиçнаєш,щоöенеïравда.

Конфлікти—невід’ємна÷астиналþдсüкиõстосунків.Âонивиникаþтü
÷ереçте,щокоæналþдинаєнеïовторноþособистістþ.
Íеçбіãаннÿöінностеé,смаків,уïодобанüсïри÷инÿєконфліктиïоãлÿ-
дів.Їõтребароçв’ÿçуватинаосновітолерантності.
Çіткненнÿінтересівріçниõлþдеéабоіãноруваннÿоднієþçосіб інте-

ресів і ïотреб іншої ïриçводитü до конфліктів інте-
ресів.Їõнаéкращероçв’ÿçуватишлÿõомïереãоворів
длÿïошукувçаємовиãідниõрішенü.
Уроçвиткуконфліктувиділÿþтüï’ÿтüстадіé:виник-
неннÿконфліктноїситуаöії;усвідомленнÿконфлікту;
ïо÷атоквідкритоãоïротистоÿннÿ;ескалаöіÿконфлік-
ту; çавершеннÿ конфлікту. Íаéкраще роçв’ÿçувати
конфліктинастадіїїõусвідомленнÿ.
Уміннÿ конструктивно роçв’ÿçувати конфлікти —
оçнакаçрілоїособистості.Щобéоãонабути,требане
лишеçнати,ÿкöеробити,аéïрактикуватисÿ.
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ПІСËßМОВА

Îсüіçавершуєтüсÿщеодиннав÷алüниéрік.Òиітвоїоднокласникидобре
ïоïраöþвали,вив÷аþ÷ибаãатошкілüниõïредметів.Îдніçниõïодобаþтüсÿ
вамбілüше,інші—менше.Îöінітüсвоєставленнÿдоуроківосновçдоров’ÿ,
виçна÷ившиїõреéтинã.Äлÿöüоãонеõаéкоæенçвас:

1.Çаïишенакарткаõнаçвивсіõшкілüниõïредметів.
2.Âіçüмекарткуçісвоїмулþбленимïредметоміïокладеїїçліва
відсебе.
3.Âідтаквіçüмекарткуçнаéулþбленішимïредметоміçтиõ,що
çалишилисÿ,іïокладеїїïорÿдçвідібраноþраніше.
4.Âиконуéтеïункт3доти,аæïокироçкладетеулініþвсікарт-
ки.
5.Ïо÷ерçіскаæітü,наÿкомумісöіувашомуреéтинãуïредмет
«Îсновиçдоров’ÿ»,іïоÿснітü,÷ому.
6.Ïоміркуéте,щомоæеçробитиöеéïредметщеöікавішим.Адæе
ïоçитивне ставленнÿдоуроківоснов çдоров’ÿ çаоõо÷уєдо çдо-
ровоãосïособуæиттÿ.

Òивæеçнаєш,щоналеæишдоïершоãоïоколіннÿукраїнсüкиõшколÿрів,
ÿкінав÷аþтüсÿæиттєвимнави÷камнаурокаõосновçдоров’ÿ.Ïідру÷никиі
ïосібники,çаÿкимитинав÷авсÿу5—7-õкласаõ(мал.70),ïроõодÿтüаïро-
баöіþ.Òобтоïрониõçбираþтüвідãукивсіõ,õтоçнимиïраöþє:в÷ителів,
у÷нів,батüків.

Мал.70
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Минулоãорокуавториотримали÷ималолистів.Âонивдÿ÷нівсім,õтоїõ
надіслав.Òеïер ітимаєшнаãодуçробитивнесокуроçбудовуновоãоïред-
мета.

ßкщоõо÷еш,сам÷иçбатüкаминаïишилистаавторамïідру÷ни-
ка.Áудüласка,даéвідïовідінаçаïитаннÿ:

• ßкутвоємукласіïроводÿтüурокиосновçдоров’ÿ—ÿк
çви÷аéні÷иуформітренінãів?

• Щотобінаéбілüшеçаïам’ÿталосÿçöиõуроків?
• Чибуливоникорисними?
• ßкіçавданнÿбулолеãковиконувати?
• Уïроöесівиконаннÿÿкиõçавданüтиçіткнувсÿçтрудно-

щами?
• Що тобі сïодобалосü у ïідру÷никаõ і çошитаõ ç «Îснов

çдоров’ÿ»?
• Щовартобулобуниõçмінити?

Íадішли листа на адресу видавниöтва: 01034,Київ-34, вул.ßрославів
Âал,14-Г,ÇАÒ«Алатон».ßкщомаєшфотоãрафіїçвашиõтренінãів,ïоклади
їõуконверт:моæливо,ïоба÷ишöіфотоводномуçнастуïниõвиданüïід-
ру÷ника.

Ïоïереду в тебе літні канікули, ïід ÷ас ÿкиõ треба добре відïо÷ити.
Ðадимотобіçаéнÿтисÿулþбленимисïравами,доÿкиõнедоõодÿтüрукиïро-
тÿãомнав÷алüноãороку.Щобçнаéтисобікомïаніþвöиõсïраваõ,ïоãраéте
вãру«Áінãо».

1.Âіçüмітüаркушіïаïеруіроçділітüїõна9клітин.Çаïишітüу
öіклітинисïрави,ÿкимиïлануєтеçаéнÿтисÿвлітку.
2. Âідтак ïо÷инаéте шукати тиõ, õто має ті самі баæаннÿ.
Çнаéшовшикоãосü, çаïишітü éоãо у відïовідніé клітині (ÿкна
мал.71).
3.Òоé,õтоçаïовнивусіклітини,виãукує:«Áінãо!»
4.Граçакін÷итüсÿ,колиöеçроблÿтüщонаéменшетроє їїу÷ас-
ників. 

Мал.71

Вирощувати квіти
Валя

Оксана

Фотографувати
Сергій

Плавати
Валя

Богдан
Танцювати
Таня
Костя

Грати на музичному 
інструменті

Яна

Малювати
Віка
Женя

Кататися на  
роликових ковзанах

Діма
Рита

Спілкуватися з друзями

Усі

Читати
Гліб
Женя
Яна
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СËОВ НÈ ЧОÊ ТÅÐМІНІВ

Абстинентний синдроì, або лоìка —фіçи÷ні страæданнÿ, ÿкі настаþтü,
колинаркоçалеæниéнеïриéмає÷ерãовоїдоçинаркотику.
Акселерація —ïрискореннÿфіçи÷ноãороçвиткуïідлітків.
Анорексія —ïорушеннÿаïетитувнаслідоквідмовивідїæі.
Відчуття — наéïростіші ïсиõі÷ні ÿвища, що виникаþтü у реçулüтаті
ïодраçненнÿ реöеïторів орãанів ÷уттів і çбудæеннÿ відïовідниõ öентрів
ãоловноãомоçку.
Горìони — õімі÷ні ре÷овини в орãаніçмі, своєрідні «ïосланöі», що конт-
ролþþтüïроöесиросту,роçвиткутаобмінуре÷овинворãаніçмі.Ðоçносÿтüсÿ
кров’þ.
Дерìа —  ниæніéшаршкіри,щоміститüïотові ісалüніçалоçи,болüові і
теïловіреöеïтори,волосÿніфолікули,кровоноснісудини.
Дискриìінація —словесніобраçи,обмеæеннÿ÷иïоçбавленнÿïравçастате-
воþ,расовоþ,етні÷ноþ,реліãіéноþабоіншоþоçнакоþ.
Дистрес —ïеренаïруæеннÿабовиснаæеннÿорãаніçмувнаслідокдуæесилü-
ноãо÷инакоïи÷еноãостресу.
Доìінантний —ïершо÷ерãовиé,ãоловниé.
Еìоції —швидкоïлинніïереæиваннÿ,ïідсвідомаексïрес-оöінкавід÷уттів
абодумок.
Епідерìіс —верõніéшаршкіри,ÿкиéïостіéнооновлþєтüсÿ.
Естроген і прогестерон —ãормони,щовідіãраþтüвирішалüнуролüустате-
вомудоçріваннідів÷инки.
Життєві або психосоціальні навички — уміннÿ, ÿкі доïомаãаþтü лþди-
ні адаïтуватисü у су÷асному світі é долати труднощі щоденноãо æиттÿ.
Âаæливимидлÿçдоров’ÿæиттєвиминави÷камиє:самоконтролü,крити÷неі
твор÷емисленнÿ,ïриéнÿттÿрішенü,ефективнесïілкуваннÿ,конструктивне
роçв’ÿçаннÿконфліктівтощо.
Канцерогени —ре÷овини,щосïри÷инÿþтüвиникненнÿçлоÿкісниõïуõлин.
Конôліктогени —словаабодії,ÿкіïровокуþтü÷ироçïалþþтüконфлікт.
Конôлікт інтересів —çіткненнÿ інтересів, ïотреб ÷и баæанü, ÿкі моæна
çадоволüнитиçараõуноксïілüниõресурсів.
Конôлікт поглядів — çіткненнÿ, сïри÷инене роçбіæностÿми у ïоãлÿдаõ,
смакаõ,уïодобаннÿõлþдеé.
Креативність (творче ìислення) — çдатністü відõодити від стереотиïів,
çнаõодитисвіæіідеїтаориãіналüнірішеннÿ.
Мнеìонічні прийоìи — теõніки, ÿкі доïомаãаþтü швидше і надіéніше
çаïам’ÿтовуватитаефективнішеïриãадуватиінформаöіþ.
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Наркотична залежність —неконтролüоване вæиваннÿ наркоти÷ниõ ре÷о-
вин.
Підшкірний шар —шаршкіри,щоскладаєтüсÿçæировиõклітинівеликої
кілüкостікровоносниõсудин.
Поведінковий стереотип — çви÷ниéсïосібïоведінкиувідïовідниõобста-
винаõ.
Почуття —стіéкіемоöіéніставленнÿдосебе,іншиõлþдеéтанавколиш-
нüоãосвіту.
Психоактивні речовини — ре÷овини, ÿкі вïливаþтü на ïсиõіку лþдини:
наркотики,алкоãолü,тþтþновівироби,деÿкіïреïаратиïобутовоїõімії.
Психологічна залежність — свідоме або ïідсвідоме баæаннÿ ïовернутисÿ
довæиваннÿïсиõоактивниõре÷овин.Ïроÿвлÿєтüсÿнарівніïо÷уттівіïід-
свідомиõïоведінковиõстереотиïів(коли«рукасаматÿãнетüсÿ»досиãарети,
÷арки÷ишïриöа).
Ризик —çаãроçаæиттþ,çдоров’þ÷идобробутулþдеé.Існуєтривидириçи-
ку:фіçи÷ниé,ïсиõолоãі÷ниéісоöіалüниé.
Саìооцінка — ставленнÿлþдинидосебе.Формуєтüсÿïідвïливомдосвіду
іставленнÿіншиõлþдеé.
Спеціальні навички —нави÷кибеçïе÷ноїïоведінки,користуваннÿïобутови-
миïриладами,особистоїãіãієни,наданнÿневідкладноїдоïомоãитощо.Äлÿ
ïорівнÿннÿдив.Життєві або психосоціальні навички.
Стигìа, або тавро —ïереконаністü,ÿкаіснуєвсусïілüствіщодотоãо,що
ïевніÿкостілþдеéабоїõнÿïоведінкаєãанебними÷иаморалüними.
Стрес —станïсиõі÷ноãоіфіçи÷ноãонаïруæеннÿ,щовиникаєÿкреакöіÿ
орãаніçмунаçмінувнутрішнüоãо÷иçовнішнüоãосередовища.
Тестостерон —ãормон,ÿкиéвідіãраєвирішалüнуролüустатевомудоçрі-
ванніõлоï÷иків.
Толерантність —çдатністü ïоваæатиïраво іншої лþдинина власну, від-
міннувідтвоєї,думку.
Толерантність до наркотику — çвиканнÿ до наркотику, çменшеннÿ сили
éоãодії,внаслідок÷оãоорãаніçмïотребуєщораçубілüшоїдоçи.
Фізична залежність —ïотребаорãаніçмувïсиõоактивниõре÷овинаõ,що
виникаєвнаслідокïриãні÷еннÿïриродниõбіоõімі÷ниõïроöесів.
Цінності —те,щоєваæливимдлÿлþдини,çадоïомоãоþ÷оãовонаоöінþє
іçвірÿєбудü-щоусвоємуæитті,виçна÷аєвласніïріоритети.
×инники ураження — дæерела риçику. Ðоçріçнÿþтü дæерела риçику,
ïов’ÿçаніçвласноþïоведінкоþ,іті,щоïов’ÿçаніçнавколишнімсередови-
щем(соöіалüним,ïриродним,теõноãенним).
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