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ËÞ ÁÈÉ ÄÐÓ ÆÅ!

У 6-му класі ти ïродовæиш вив÷ати «Îснови çдо-
ров'ÿ». Мета öüоãо ïредмета — доïомоãти тобі стати
самостіéнішим, дорослішим і вïевненішим у власниõ
силаõ,атакоæвинаõідливимівïравнимуситуаöіÿõ,ÿкі
çаãроæуþтüтвоємуæиттþтаçдоров'þ.

Òивæеçнаєш,щоусу÷асномусвітібутиçдоровим—
ïрестиæно.Моданаçдоровиéсïосібæиттÿєвикликом
÷асу.Ñüоãоднітоé,õтоïо÷уваєтüсÿівиãлÿдаєçдоровим,
маєбілüшешансівçнаéтироботуідосÿãтиусïіõу.Адæе
відïовідалüне ставленнÿ до çдоров'ÿ ïоçитивно õарак-
териçує лþдину, свід÷итü ïро її çдатністü бути відïові-
далüнимïраöівником÷иділовимïартнером.

Îднакдеÿкіïідліткимаþтüсõилüністüдоневиïравда-
ниõ риçиків.Цим користуþтüсÿ тþтþнові та алкоãолüні
комïанії,ÿкіçаманþþтüмолодüбреõливиминатÿкамита
обіöÿнками.Моæливо,õтосüіçтвоїõдруçівïотраïитüдо
ниõнаãа÷окіïо÷несõилÿтидоöüоãоéтебе.Щобïроти-
стоÿтинеãативномувïливурекламиéото÷еннÿ,ваæливо
набути баãатüоõ умінü. Ïередусім — ïоçитивноãо став-
леннÿдосебе та своїõæиттєвиõïерсïектив.Òакоæтобі
необõіднокрити÷номислити,ïриéматививаæенірішеннÿ,
усвідомлþватиöінністüродиниісïравæнüоїдруæби.

Äеÿкі теми ïідру÷ника стосуþтüсÿ ïроблем беçïеки.
Адæе твої ровесники÷асто стаþтü свідками, у÷асниками
і навітü æертвами небеçïе÷ниõ ситуаöіé. Òе, ÿк лþдина
вïораєтüсÿçнебеçïекоþ,çалеæитüвідїїуміннÿçнаõоди-
тивиõід çі скрутноãо становища,надаватиïершумеди÷-
нудоïомоãу,викликатирÿтувалüників.Âідöüоãонерідко
çалеæитü æиттÿ баãатüоõ лþдеé. Òому намаãаéсÿ добре
ïідãотуватисÿ до коæноãо уроку і виконати ÿкнаéбілüше
ïракти÷ниõçавданü.

Óñï³õ³â òîá³! 

ßк ïра цþ ва òè ç цèм ï³äрó÷ нè ком
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ßк ïрацþваòè ç ï³äрó÷нèком

Ïідру÷никскладаєтüсÿçівстуïуі÷отирüоõроçділів.

Âñòóïïрисвÿ÷еноïовтореннþбаçовиõïонÿтüïредмета«Îснови
çдоров'ÿ»:çдоров'ÿ,беçïекаæиттєдіÿлüності,æиттєвінави÷ки.

Рîзд³л 1—«Лþдинаідовкіллÿ»—роçкриваєïроöесвçаємодії
лþдиниçнавколишнімсередовищем.

Рîзд³л 2—«Çдоров'ÿ іроçвитокïідлітка»—оçнаéомитü тебе
ç фіçіолоãі÷ними та ïсиõолоãі÷ними особливостÿми раннüоãо
ïідлітковоãо віку, ïринöиïами раöіоналüноãо õар÷уваннÿ та
особистоїãіãієни.

Рîзд³л 3  — «Áеçïекаіçдоров'ÿ»—міститüдвіãлави.
Уãлаві1—«Ïрофілактикариçикованоїïоведінки»—тив÷и-

тимешсÿïриéматирішеннÿ іïротидіÿтинеãативномусоöіалüному
тиску щодо тþтþноïаліннÿ, вæиваннÿ алкоãолþ é наркотиків.
Òакоæïродовæишвив÷атиïроблемуÂІЛ/ÑÍІÄу.

У ãлаві 2 — «Áеçïека щоденноãо æиттÿ» — çдобуватимеш
нави÷ки беçïе÷ної ïоведінки в ситуаöіÿõ щоденноãо æиттÿ. Òи
діçнаєшсÿ,ÿккористуватисÿкомуналüнимивиãодами,оçнаéомиш-
сÿ ç ïравилами ïроæиваннÿ ïоблиçу ïромисловиõ ïідïриємств.
Ïродовæишвив÷атиÏравиладороæнüоãоруõу,в÷итимешсÿкори-
стуватисÿ велосиïедом, надавати ïершу доïомоãу ïотерïілим і
вçаємодіÿтиçрÿтувалüнимислуæбами.

Рîзд³л 4 — «Школа сïілкуваннÿ» — в÷итиме уникати
неïороçумінü, çнаéомитисü і уïевнено сïілкуватисÿ ç ріçними
лþдüми,долатисором'ÿçливістü,çаïобіãатиконфліктаміроçв'ÿçу-
ватиїõ,обиратидруçівікомïаніþ.

Ïідру÷никïроïонуєтобінелишекориснуінформаöіþ,аéбаãа-
то öікавиõ ïракти÷ниõ çавданü, ïриçна÷ениõ длÿ відïраöþваннÿ
ваæливиõдлÿтвоãоæиттÿумінüінави÷ок.Ñïодіваємосÿ,щоуроки
çдоров'ÿутвоємукласівідбуватимутüсÿуформітренінãів.Òаколи
ні або ти çаõо÷ешïростоïо÷итатиïідру÷ник,моæешвиконувати
тренінãовівïрависамостіéно,раçомçдруçÿми÷ибатüками.

Коæен ïараãраф ïідру÷ника ïо÷инаєтüсÿ çі стартовоãо
çавданнÿ.Âиконуþ÷иéоãо,тидіçнаєшсÿ,ÿкіéтеміïри-
свÿ÷еноурок,ïриãадаєш,щотивæеçнаєшçöієїтеми,
ç'ÿсуєш,÷оãощеõотівбинав÷итисÿ.



5

Укоæномуïараãрафітиçнаéдеш÷ималоöікавиõвïрав.
Òакïоçна÷енокрос-тест,вÿкомутобіçаïроïонуþтüроç-
ãлÿнутиситуаöіїімоæливіваріантитвоїõдіé.Òимаєш
обратиïравилüниé(натвоþдумку)варіантіïереéтидо
ïункту,номерÿкоãовкаçановдуæкаõïіслÿнüоãо.
Крос-тест—нелишеöікаваãра,аéдæерелокорисної
інформаöії.ßкщоуçви÷аéномутесті,відïовідаþ÷иïра-
вилüно,тивиãраєш,тоукрос-тестікорисноіïомилÿти-
сÿ.Òому,долаþ÷икрос-тест,неõитруé,неïідãлÿдаéу
відïовіді.

Áлок-сõеми ти çустрінеш, вив÷аþ÷и ïравила ïоведінки
уситуаöіÿõ,наблиæениõдореалüниõ,колимоæнав÷и-
нити ïо-ріçному, і обрати наéкращиé варіант нелеãко.
Âиконуþ÷иçавданнÿçадоïомоãоþблок-сõем,слідруõа-
тисüувкаçаномустрілкаминаïрÿмку.

Òак ïоçна÷ено çаïитаннÿ і çавданнÿ длÿ самостіéноãо
виконаннÿ. Çавданнÿ ïідвищеної складності ïоçна÷ено
«*».

Çавданнÿöієїрубрикиïриçна÷енодлÿобãовореннÿ.Це
моæебутимоçковиéштурм,коликоæенïроïонуєвласні
ідеї, обãовореннÿ в ãруïаõ, аналіç æиттєвиõ ситуаöіé,
дебати,бесідаçбатüками.

Уваæноïоставсÿдоінформаöіїöієїрубрики.Òакïоçна-
÷ено çастереæеннÿ ïро особливо небеçïе÷ні ситуаöії, а
такоæуміннÿ,ÿкітребаретелüновідïраöþвати.

Òакимсимволомïоçна÷еноіãриівïрави,ÿкідоïомоæутü
вамроçім'ÿтисüіïоліïшатüнастріé.

Ïідöієþрубрикоþтобімоæутüçаïроïонувативиконати
ïроектсамостіéно÷ираçомçдруçÿми.

Цÿрубрикаïроïонуєïро÷итатиöікавукниæку,щосто-
суєтüсÿтеми.

А öÿ— ïодивитисÿ öікавиé філüм. Касету ÷и диск ç
філüмоммоæнауçÿтивïрокатіабоïридбатиусклад÷ину
çдруçÿми.
ßкщоутебевдома÷ившколієïідклþ÷ениéдоІнтер-
нетукомï’þтер,моæешïошукатидодатковуінформаöіþ
çанаданимиадресами.
Çустрівшислова,виділеніòà êèì øðèô òîì,çвернисÿдо
словни÷канас.196.
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ÂÑÒУÏ

ÆÈÒÒßІÇÄÎÐÎÂ’ßЛÞÄÈÍÈ

Про æèòòÿ

Усе æиве народæуєтüсÿ, щоб æити. Òа лише лþдина çдатна
осмислþватиéöінуватиæиттÿ.Милþбимоæиттÿ.Áуваþтüмиті,
колиöевід÷уттÿособливоãостре—відлаãідноãодотикурукимате-
рі,ãолосівдруçів,шумудощу,щебетуïтаõів,коливід÷уваєш,ÿк
наïруæуþтüсÿтвоїм'ÿçи,насолодæуєшсÿмріÿми...

Ïоділітüсÿ своїми мріÿми і сïодіваннÿми ç друçÿми.
Ïо÷инаéтесловами:«ßсïодіваþсÿ,що...».  

Про áеçïекó ³ неáеçïекó

Безïеêà— öе відсутністü çаãроçи твоємуæиттþ, çдоров'þ ÷и
добробуту.ßкщо комусü çаãроæує небеçïека, öе виводитü éоãо ç
рівноваãи,бентеæитü,нервує,æаõає,ïоçбавлÿєснуéаïетиту.
Áеçïеканалеæитüдобаçовиõлþдсüкиõïотреб.Коæненастуïне

ïоколіннÿ усïадковує від ïоïереднüоãо нави÷ки ïодоланнÿ
небеçïек.Уïрадавні÷асиöебулиуміннÿçаõиститисÿвідõиæиõ
çвірів, несïриÿтливиõ ïоãодниõ умов. Çãодом — від çаãроç,
ïов'ÿçаниõ іç діÿлüністþ самиõ лþдеé: небеçïеки на дороãаõ, у
ïобуті, на виробниöтві. Òому в наш ÷ас ãоворÿтü не лише ïро
беçïекуæиттÿ,аéïроáезïеêó æèòòºд³ÿлüíîñò³ лþдини.

Çаïлþщітüо÷іéуÿвітüсебетам,девиïо÷уваєтесüуöіл-
ковитіé беçïеöі.Це моæе бути ваша кімната або ÿкасü
малüовни÷амісöевістü.Íамаãаéтесü усе добре роçдиви-
тисÿ,ïо÷утиçвукиівід÷утиçаïаõи.Ïосидüтеõвилинку,
аïотімроçкаæітüïроöемісöетасвоїïо÷уттÿ(сïокіé,
радістü,теïло,çадоволеннÿ,роçслабленнÿ...).

Ó âñòóï³ òè:  

ïовториш,щотакебеçïекаiçдоров'ÿ;

сïробуєшуÿвитивiд÷уттÿблаãоïолу÷ноїлþдини;

діçнаєшсÿ,ÿкдосÿãтивисокоãорівнÿблаãоïолу÷÷ÿ і
длÿ÷оãоïотрібніæиттєвінави÷ки.
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Про çäоров'ÿ

Колисüлþдиïотерïаливідбаãатüоõõвороб,іїõнєæиттÿбуло
набаãатокоротшим,ніæтеïер.Òодіçдоровимвваæаликоæноãо,õто
не бувõворим.Çãодом çдоров'ÿïо÷алиототоæнþвати çфіçи÷ним
блаãоïолу÷÷ÿмлþдини.
Ç середини ÕÕ ст. Âсесвітнÿ орãаніçаöіÿ оõорони çдоров'ÿ

(ÂÎÎÇ)ïроãолосила,щоздîðîâ'ÿ —öестанïовноãофіçи÷ноãо,
ïсиõолоãі÷ноãоісоöіалüноãоблаãоïолу÷÷ÿ.
Âідтодіçдоров'ÿлþдиниïов'ÿçуþтüнелишеçтим,ÿквонадбає

ïросвоєтіло,аéçусімаіншимивимірамиїїблаãоïолу÷÷ÿ:рівнем
дуõовності і моралüності, вміннÿм у÷итисü і ïриéмати рішеннÿ,
сïілкуватисüідбатиïроіншиõлþдеé,роçумітиівиÿвлÿтиïо÷уттÿ,
долатиневда÷ітастреси(мал.1).

Щоти
наéбілüшеöіну-

єші÷оãоïраãнеш,
ÿкставишсÿдосебета

іншиõлþдеé.

ßкти
руõаєшсÿ,

õар÷уєшсÿ,відïо-
÷иваєшідоãлÿдаєш

çасвоїмтілом.

ßк
тироçумієш
своїïо÷уттÿі
виÿвлÿєшїõ,ÿк
долаєшневда÷іта

стреси.

Мал.1.Ï'ÿтивимірнамоделü—«квіткаçдоров’ÿ»

ßк
тиладнаєшç

ріçнимилþдüми,
умієшдруæитиіïра-
öþвативкоманді.

ßк
тинабуваєш

іçастосовуєшсвої
çнаннÿ,ÿкумієш
ïриéматививаæені

рішеннÿ.
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Про в³ä÷óòòÿ áëаãоïоëó÷÷ÿ

Що æ оçна÷ає бути блаãоïолу÷ним? Ñïробуé ïриãадати öе
від÷уттÿ. Âранöі ти ïрокидаєшсÿ бадüорим, сïовненим сили і
ïеред÷уттÿ,щовтебеïоïереду÷удовиéденü.

Ушколі тобіöікаво.Íавітüколиïредметдаєтüсÿнелеãко,öе
лишеïосилþєбаæаннÿçасвоїтиéоãо.

Ïообідіутебетренуваннÿабоçанÿттÿвõудоæніé÷имуçи÷ніé
школі.Òистараєшсÿнеïроïускатиїõ,адæевонитобіïодобаþтüсÿ.
Çвісно,тимоæешматиéіншіінтереси,аленамаãаєшсÿнемарнува-
ти÷асу,æитиöікавимісïовненимïодіÿмиæиттÿм.Уве÷ері,коли
всеïороблено,ãотовіуроки,тирадосïілкуєшсÿçбатüками.Âони
роçïитуþтüтебеïродруçів ішколу,ати—ïроїõнісïрави.Âи
ïлануєтевиõідні.Колинастає÷ас,тисïокіéноçасинаєш.

Îïишиодинденüсвоãоæиттÿ,колитиïо÷увавсÿнелише
фіçи÷но,аéсоöіалüнотаïсиõолоãі÷ноблаãоïолу÷ним.

ßк äоñÿãòè вèñокоãо р³внÿ áëаãоïоëó÷÷ÿ

Çвісно, коæному õотілосÿ б мати
öікавеæиттÿ, добриõ друçів, коæен
ïраãнеçаéматисÿулþбленоþсïравоþ
і досÿãти у ніé усïіõу. Âисокиé
рівенü блаãоïолу÷÷ÿ çалеæитü від
баãатüоõобставин.

Äеÿкі ç ниõ ïеребуваþтü ïоçа нашим контролем (наïриклад,
ïоãанасïадковістü÷иçабрудненедовкіллÿ).Аленашеблаãоïолу÷÷ÿ
насамïеред çалеæитü від нашої ïоведінки. ßкщо лþдина увесü
÷ас ïереæиває стреси, має шкідливі çви÷ки і сõилüністü до
невиïравданиõриçиків, їїçдоров'ÿïоãіршуєтüсÿ.Аколидбаєïро
себе іæивев ãармонії çнавколишнімсвітом, тоçаçви÷аéдосÿãає
високоãорівнÿблаãоïолу÷÷ÿ.

Про æèòòºв³ навè÷кè 

У народі каæутü: «Æиттÿ ïроæити— не ïоле ïереéти».  Це
тому, що на своєму віку коæен çустрі÷аєтüсÿ ç викликами і
ïереïонами,ÿкіçдатнівивестиéоãоçрівноваãиінеãативновïли-
нути на çдоров'ÿ.Уміннÿ,що доïомаãаþтü лþдині адаïтуватисÿ,
долати труднощіщоденноãоæиттÿ іïідтримувативисокиéрівенü
блаãоïолу÷÷ÿ,наçиваþтü сïриÿтливимидлÿ çдоров'ÿæèòòºâèìè 
íàâè÷êàìè. 

Блàãîïîлó÷÷ÿ— öе
çадоволеннÿвід
öікавоãоінаси÷еноãо
ïодіÿмиæиттÿ.
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Äо ниõ налеæатü нави÷ки, ÿкі доïомаãаþтü лþдині ладнати
ñàì³é ³з ñîáîþ(нави÷кироçбудовисамооöінки,керуваннÿстресами,
ïостановкимети ідосÿãненнÿусïіõутощо),атакоæті,щосïри-
ÿþтüïороçуміннþç³íøèìè лþдüìè(нави÷кисамоконтролþ,ãідної
ïоведінки,ефективноãосïілкуваннÿ,колективноїроботи,лідерства,
роçв'ÿçаннÿ конфліктів, ïротидії насиллþ та неãативному вïливу
ото÷еннÿ).
Áілüшістü лþдеé набуваþтü öиõ нави÷ок ç власноãо досвіду,

ïереваæно«методомïробіïомилок».Алетиналеæишдоïершоãо
ïоколіннÿукраїнсüкиõшколÿрів,ÿкімаþтüçмоãувідïраöüовувати
їõнаурокаõçдоров'ÿ,тобтонабаãатоïовнішетаефективнішеãоту-
ватисебедобеçïе÷ноãоéïовноöінноãоæиттÿ.

1*.Ïриãадаé іроçшифруéформулубеçïе÷ноїæиттєді-
ÿлüності:«Уникати.Çаïобіãати.Äіÿти».

2*.Ïриãадаé і роçшифруéформулу çдоровоãо сïособу
æиттÿ:«Çберіãати.Ðоçвивати.Âідновлþвати».

3*. Ïриãадаé, ÿкі æиттєві нави÷ки ти роçвивав у 5-му
класі.

Підсумêè

Òвоє æиттÿ тілüки ïо÷инаєтüсÿ, воно сïовнене надіé і
ïланів. Áеçïека і çдоров'ÿ— дуæе ваæливі длÿ çдіéсненнÿ
твоїõмріé.

Ñу÷аснеуÿвленнÿïробеçïеку іçдоров'ÿвідмінневідтиõ,
ÿкібулираніше.

Íині лþдÿм треба дбати ïро беçïеку не лишеæиттÿ, а é
своєїдіÿлüності,тобтоïробеçïекуæиттєдіÿлüності.

Òеïер çдоров'ÿ роçуміþтü не ÿк відсутністü õвороб, а
ÿк стан ïовноãо фіçи÷ноãо, ïсиõолоãі÷ноãо і соöіалüноãо
блаãоïолу÷÷ÿ.

Äосÿãненнÿблаãоïолу÷÷ÿнаéбілüшоþміроþçалеæитüвід
самоїлþдини,їїïоведінкиісïособуæиттÿ.

Æиттєвінави÷кидоïомаãаþтüлþдÿмïідтримувативисокиé
рівенüдієçдатностітаблаãоïолу÷÷ÿнавітüускладниõæиттє-
виõобставинаõ.



ÐÎÇÄІЛ1

ЛÞÄÈÍАІÄÎÂКІЛЛß



11

§ 1. СВ²Т ÍÀВÊÎËÎ ТÅÁÅ

Äовк³ëëÿ

Усе,щотебеото÷ує—ґрунти,ïовітрÿ,вода,рослини,тварини,
лþдиіте,щовонистворили,—наçиваþтüíà âêî лèøí³ì ñе ðе дî âè
ùеì,абодîâê³ллÿì.Åлементидовкіллÿмоæутüбутиïриродними
абошту÷ними(створенимилþдüми).

Ïо÷ерçінаçвітüïоодномуïриродномуішту÷номуеле-
ментудовкіллÿ.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш,щотакедовкіллÿ;

 нав÷ишсÿроçріçнÿтиïриродне,теõноãеннетасоöіалüне
середовища;

 ïроаналіçуєшïоçитивниé інеãативниéвïливисоöіалü-
ноãосередовищанаçдоров'ÿлþдини;

 ïриãадаєшçасобиçаõистувідкриміналüниõнебеçïек.

Мал.2.ßкіçöиõелементівдовкіллÿєïриродними,аÿкі—шту÷ними?
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Прèроäне, òехноãенне ³ ñоц³аëüне ñереäовèùа

ßкщовдовкілліïереваæаþтüïриродніскладові,éоãонаçиваþтü
ïðè ðîд íèì ñе ðе дî âè ùеì.Це,наïриклад,ліс,стеï÷иболото.
Òаïрироднесередовище÷астоçаçнаєçмін.Ñтеïïеретворþþтü

на родþ÷у ниву, луки çабудовуþтü. І тоді ïриродне середовище
стаєòеõ íî ãеí íèì. Çвісно, не слід вваæати, що õатинка лісника
ïеретворитüліснатеõноãеннесередовище.Âонаістотноневïливає
надовкіллÿ.Іншарі÷ãреблÿ,ÿканелишеутворþєводоéму,аé
çмінþєïрироднесередовищенатеõноãенне.
Лþдинанемоæеæитисамаïособі. ¯ї çавæдиото÷уþтüрідні,

друçі, çнаéомі та неçнаéомöі. Ðаçом вони утворþþтü ñîц³àлü íе  
ñе ðе дî âè ùе(від«соöіум»—«сусïілüство»).

1.Ïроаналіçуéмал. 3 (а, б, в).Íаçви види довкіллÿ,
çобраæенінаниõ.Ïоÿснисвоївідïовіді.

2.Íаведиïрикладиïриродноãоітеõноãенноãодовкіллÿ
там,детиæивеш.

Мал.3

а
в

б
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Скëаäов³ ñоц³аëüноãо ñереäовèùа

Ñïробуé уÿвити, що ти — ÿк у фантасти÷ному філü-
мі—останнÿлþдинанаÇемлііщовöіломусвітінемає
нікоãо,крімтебе.ßкіöемоæематинаслідки(тобініç
кимбудеïоãоворити,немаєвкоãосïитатиïоради,ÿкщо
çтобоþщосüтраïитüсÿ,нікомубудедоïомоãти...)?

Âимушена самотністü — одне ç наéваæ÷иõ виïробуванü длÿ
лþдини. Íа щастÿ, коæен іç нас æиве серед лþдеé, і твоє
соöіалüнесередовищеєдæереломбаãатüоõблаã.

Îб'єднаéтесüуãруïиіçадоïомоãоþмал.4наçвітü:

ãðóïà 1: щовамдаєродина?

ãðóïà 2: ÷оãоваснав÷аєшкола?

ãðóïà 3:длÿ÷оãоïотрібнідруçі?

ãðóïà 4: ïрощодбаþтüдерæаваімісöеваãромада?

ãðóïà 5: ÿкакористüлþдÿмвідрадіо,телеба÷еннÿ,
Інтернету,ïреси?

Мал.4.Åлементисоöіалüноãосередовища

ÇÌ²:

ті,çÿкиõти
діçнаєшсÿïро
ріçніïодії.

Äерæавн³ орãанè: 

ті,õтоïриéмає
çакониіçабеçïе÷ує
дотриманнÿтвоїõ
ïрав.

Ì³ñцева 
ãромаäа:

ті,õтодбає
ïродобробут
увашомумісті
абоселі.

Шкоëа:

ті,õтотебе
нав÷аєі
в÷итüсÿраçом
çтобоþ.

Äрóç³:

ті,çким
тобіïриємно
ïроводити
вілüниé÷ас.

Ðоäèна:

ті,õтодбає
ïротвоєæиттÿ
іçдоров'ÿ.
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Мал.5.Криміналüнінебеçïекисоöіалüноãосередовища

Ïîãðàáóâàííÿ 
êâàðòèð, 
îô³ñ³â, áàíê³â.

Çдèðíèцòâî.
Âимаãаннÿãрошеé,
ре÷еé—çло÷ин,
æертвамиÿкоãо
нерідкостаþтüдіти
твоãовіку.

Êðàд³æêè.
Äоволіïоширеними
єкрадіæки
велосиïедів,мобілü-
ниõтелефонів,
ãрошеé,ре÷еé,
домашніõтварин,
дрібнікрадіæки
умаãаçинаõ.

Øàõðàéñòâî.
Âиманþваннÿãрошеé
не÷еснимсïособом(вули÷ні
лотереї,вороæіннÿ). 

 Âèêðàдеííÿ, 
зàìàõè íà æèòòÿ. 

Õóл³ãàíñòâî, 
âàíдàл³зì. 
Íаé÷астіше їõ
скоþþтüлþдиу
станіалкоãолüноãо
сï'ÿніннÿ.
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Õо÷а çаãалом соöіалüне середовище сïриÿє твоєму çдоров'þ та
блаãоïолу÷÷þ,однаквономоæебутиідæереломнебеçïек,çокрема
êðèì³íàлüíèõ(мал.5).

1.ßкііççобраæениõнамал.5небеçïекнаéбілüшеçаãро-
æуþтüïідліткам?

2.Ïриãадаéте ïравила беçïе÷ної ïоведінки, ÿкі ви ви-
в÷али у 5-му класі. Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи і складітü
ïам'ÿтку:

ãðóïà 1: ÿк ïравилüноïоводитисÿ, коли çалишаєшсÿ
вдомасам;
ãðóïà 2: ÿкïоводитисÿбеçдорослиõнадворі;
ãðóïà 3:ÿкідокоãомоæнаçвернутисÿïодоïомоãув
раçіïотреби.

3*.Ïоміркуéте, від ÷оãо çалеæитü ваша беçïека.Ïоді-
літüсÿ своїми думками ç друçÿми. Ïо÷инаéте словами:
«Моÿбеçïекаçалеæитüвідтоãо...».

4*.Ïрощоіçнаçваноãовамимаєïіклуватисÿдерæава,
школа,вашібатüки,аïрощо—висамі?

5*. Îбãовори ç батüками çасоби çаõисту особистоãо
маéна:
а)квартири÷иïриватноãобудинку(укріïлþþтüдвері,
встановлþþтüçамки,ві÷ка,тримаþтüсобаку...);
б)автомобілÿ(ãараæ,ïротиуãоннасиãналіçаöіÿ...);
в)велосиïеда(неçалишаþтüбеçнаãлÿду,використо-
вуþтüсïеöіалüниéçамок,çберіãаþтüïідçамком...).

Підсумêè

Усе, що тебе ото÷ує, є навколишнім середовищем, або
довкіллÿм.Âиділÿþтüтривидидовкіллÿ:ïриродне,теõноãенне
ісоöіалüне.

Äовкіллÿ дає тобі все необõідне длÿæиттÿ.Але водно÷ас
воноєдæереломбаãатüоõнебеçïек.

Òвоє соöіалüне середовище (родина, друçі, в÷ителі,
телеба÷еннÿтаіншіçасобимасовоїінформаöії)беçïосереднüо
÷и оïосередковано вïливаþтü на твоє çдоров'ÿ, ïоведінку і
сïосібæиттÿ.
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§ 2. ПÐÈÐÎÄÀ ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Прèроäне ñереäовèùе ³ çäоров'ÿ

Ïрирода — дæерелоæиттÿ на Çемлі.Íемоæливо уÿвити себе
ïоçаïрироднимсередовищем.Адæеöе—ïовітрÿ,ÿкимдиõаємо;
вода,ÿкуï'ємо;çемлÿ,ÿкаãодуєнас,наÿкіéçводимоæитлоіÿка
даєвсеіншедлÿæиттÿ.

1. Çа доïомоãоþ ãодинника іç секундноþ стрілкоþ
вимірÿé÷ас,наÿкиéмоæешçатриматидиõаннÿ.Ñкілüки
витримуєш? 30секунд, 1 õвилину ÷и, ÿк досвід÷ениé
ïірналüник,2—3абонавітü4õвилини?Òавбудü-ÿко-
му раçі беç ïовітрÿ ти не витримаєш і ï’ÿти õвилин.
Áеçводилþдинамоæеïроæитилишекілüкаднів,абеç
їæі—кілüкатиæнів.

2. У 5-му класі ти вив÷ав ïроöедури оçдоровленнÿ і
çаãартовуваннÿсонöем,ïовітрÿміводоþ.Ïðèãàдàé, ÿê³ 
ñàìе. 

3. Інодіæиттþ і çдоров'þлþдинимоæутü çаãроæувати
ïрироднінебеçïеки(мал.6).Ïðèãàдàé,  ÿê³ з цèõ íеáез
ïеê òè âèâ÷àâ ó 5ìó êлàñ³.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïроаналіçуєш ïоçитивниé вïлив ïриродноãо
середовищанаçдоров'ÿлþдинитаїїсамоïо÷уттÿ;

 ïриãадаєш і ïоïовниш свої çнаннÿ ïро небеçïеки
ïриродноãосередовища;

 діçнаєшсÿ,ÿкдоïомоãтиорãаніçмуïристосуватисÿ
доçміниïриродниõумов;

 нав÷ишсÿдобиратиодÿãвідïовіднодоïоãоди.
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Мал.6.Íебеçïекиïриродноãосередовища

Ñòèõ³éí³ лèõà.
ßк івдавні÷аси,
лþдÿмçаãроæуþтü
стиõіéнілиõа:
çемлетруси,öунамі,
ураãани,лісові
ïоæеæі,виверæеннÿ
вулканів.

Ãеîãðàô³÷íе 
ïîлîæеííÿ 
òà ðелüºô 
òеðèòîð³¿.
Æителÿмãір
çаãроæуþтü
сніãовілавини,
науçбереææі
океанумоæе
статисÿöунамі,
удолинаõрі÷ок
буваþтüïовені.

Òâàðèííèé ñâ³ò.
Æиттþ іçдоров'þ
лþдеéмоæутü
çаãроæувати
дикіçвірі, çмії,
комаõи,çбудники
інфекöіéниõõвороб.

¥ðóíòè.Íебеçïеку
длÿлþдеéмоæутü
становитиçсуви і
ïровалиґрунтів.
Íиçüкародþ÷істü
ґрунтів(наïриклад,
уïустелі)сïри÷инÿє
ãолодудеÿкиõ
країнаõсвіту.      

Ïîãîдí³ óìîâè.Çаãроçуçдоров'þ
лþдинистановлÿтüнесïриÿтливі
ïоãодніумовиабонавітüïросто
ïереїçддо іншоãоклімати÷ноãо
ïоÿсу.Лþдиïоõилоãовіку і
ті,õтомаєслабкиé імунітет,
страæдаþтüнаметео÷утливістü.

Рîñлèííèé ñâ³ò, ãðèáè.
Äеÿкірослини і ãрибиє
отруéними.   
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Àáеòка манäр³внèка

Ïриïустімо, тимаєшнаãоду на çимовиõ канікулаõ ïобувати в
Австралії.Òамуöеé÷аснаéсïекотнішаïорароку.Ïереїõавшиіç
çимивліто,тиïотраïишуçовсім іншіïриродні умови.

Çмінÿтüсÿ атмосферниé тиск, темïе-
ратура і волоãістü ïовітрÿ, ÷асовиé
ïоÿс, õімі÷ниé склад води та їæі. Òвіé
орãаніçмçмушениéбудеïристосовуватисÿ
до öиõ çмін. Цеé ïроöес наçиваþтü
àêл³ìàòèзàц³ºþ.
Що білüше ріçнÿтüсÿ ïриродні умови,

то триваліша і складніша акліматиçаöіÿ.
Уникнути баãатüоõ ïроблем моæна, ÿкщо ïідібрати відïовідниé
одÿã,ïравилüноорãаніçуватисвіéïобут,õар÷уваннÿ,реæимднÿта
обмеæитинавантаæеннÿïід÷асакліматиçаöіїнановомумісöі.
Äіçнаéсÿбілüшеïроçви÷киіïобутмісöевиõæителів.Адæевони

вïродовæтисÿ÷олітüïристосовувалисÿдосвоїõклімати÷ниõумов.
Íаïриклад, у країнаõ іç æарким кліматом ïоширена традиöіÿ

сієсти: унаéсïекотніші ãодиниднÿніõтоне виõодитü ç дому,не
ïраöþþтüофісиімаãаçини.Місöевіæителіносÿтüïросториéодÿã
іãоловніубориçнатуралüниõтканин,ÿкінадіéноçаõищаþтüїõвід
ïалþ÷оãо сонöÿ.Âиõодÿ÷и ç дому, вони берутü іç собоþïлÿшку
води або соку. Òрадиöіéні страви ãотуþтü ïереваæно ç ово÷ів і
фруктів.Усеöе—оçнакиïристосуваннÿдомісöевиõклімати÷ниõ
умов.
Âирушаþ÷и до іншої країни, ïоöікавсÿ її кулüтурними та

реліãіéними традиöіÿми. Адæе çви÷ниé длÿ нас курортниé одÿã
(шорти, сарафани, тоïіки) моæе бути неãативно сïриéнÿтиé,
наïриклад, мусулüмансüкоþ ãромадоþ. А в сукні ÷и в соро÷öі ç
рукавамитивиÿвишïоваãудореліãіéниõïо÷уттівмісöевиõæите-
лівіуникнешнеãативноãоставленнÿçїõнüоãобоку.

1*.Чимоæнаобãоріти,колинебоçатÿãнутеõмарами?

2*. Õто білüше риçикує обãоріти на сонöі: блондин іç
світлоþшкіроþ÷исмаãлÿвиéбрþнет?

ßкùо çáèраºøñÿ в ãорè

Âирушаþ÷и в ãори, маєш ïам'ÿтати ïро деÿкі особливості
акліматиçаöії.Адæевãораõçниæуєтüсÿатмосферниéтиск,уïовітрі
çменшуєтüсÿ конöентраöіÿ киснþ, çбілüшуєтüсÿ інтенсивністü
сонÿ÷ноãовиïромінþваннÿ,особливоулüтрафіолетовоãо.

Аêл³ìàòèзàц³ÿ— 
ïристосуваннÿ
орãаніçмудоçмін
унавколишнüому
середовищі.
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У нетренованої лþдини öе моæе сïри÷инити ãірсüку õворобу.
Ïерші її оçнаки — кисневе ãолодуваннÿ: ç'ÿвлÿþтüсÿ слабкістü,
çаïаморо÷еннÿ,ãоловніболі,ïорушуєтüсÿкоординаöіÿ,виникаþтü
çадишка, серöебиттÿ. Лþдина стає надміру çбудæеноþ або, нав-
ïаки,çаãалüмованоþ,моæенесïодіваноçнеïритомніти.
Ïід ÷ас адаïтаöії до ãірсüкиõ умов треба добре õар÷уватисÿ,

сïоæивати білüше вітаміну Ñ, ïовноöінно відïо÷ивати, доçувати
фіçи÷нінавантаæеннÿ.

Мал.7.ßкіособливостіодÿãу,æитла,трансïорту
õарактернідлÿріçниõклімати÷ниõумов?   
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Пракòè÷на роáоòа № 1
Äоá³р оäÿãó çа ñеçоном ³ ïоãоäоþ

Уÿви на õвилинку,що ти ïотраïлÿєш у сïекотну ïустелþ, де
темïератураïовітрÿсÿãає50°Ñутіні.Âæеïіслÿкілüкоõõвилин
ïеребуваннÿнасонöістаєваæкодиõати,тіловкриваєтüсÿïотом,
відкритіділÿнкишкіриобãорÿþтüіболÿтü.
АтеïерïеренесімосüукриæануïустелþАнтарктики—однеіç

наéõолоднішиõ місöü ïланети. Ñтовï÷ик термометра ïокаçує тут
–65°Ñ. Âід õолоду çабиває ïодиõ, швидко ïо÷инаþтü мерçнути
щоки,вуõа,ноãи.Âіддиõаннÿутворþєтüсÿïара,щовкриваєінеєм
обли÷÷ÿ.

1. Ïроведітü у класніé кімнаті умовну лініþ, ÿка
символіçує ставленнÿ до сïекотної ïоãоди. Íа одному
кінöі лінії стаþтü ті, кому ïодобаєтüсÿ сïека, а на
друãому— ті, õто її не лþбитü. Ðешта обираþтü собі
місöеблиæ÷едотоãо÷иіншоãокраþ.Òаксамовиçна÷те
своє ставленнÿ до õолодної ïоãоди. Áаæаþ÷і моæутü
висловитисÿ,÷омувониобралисаметакемісöе.

2. Îб'єднаéтесü у 4 ãруïи (літо, осінü, çима, весна).
Íаçвітüõарактернідлÿöиõсеçонівнесïриÿтливіïоãодні
умови(çливи,оæеледиöÿ,туман,õуртовина...).

3. ßкі небеçïеки длÿ æиттÿ і çдоров'ÿ лþдеé вони
становлÿтü?Íаïриклад,÷ереçõолоднуідощовуïоãоду
ïоширþþтüсÿçастудаіãриï.

4. ßкиé одÿã і вçуттÿ доïомаãаþтü çменшити вïлив
несïриÿтливоїïоãодинаçдоров'ÿ?

Підсумêè

Ïрироднесередовище—необõіднаумоваіснуваннÿлþдини
іçбереæеннÿїїçдоров'ÿ.Âодно÷асвоноєдæереломнебеçïек,
çокрематиõ,щосïри÷иненікліматоміïоãодоþ.

Ïереїçд до іншої клімати÷ної çони ïов'ÿçаниé іç ïристо-
суваннÿморãаніçмудоновиõумов.Òомуслідоçнаéомитисÿç
особливостÿмиклімату,релüєфу,місöевимитрадиöіÿми.

Íесïриÿтливі ïоãодні умови маþтü ïереваæно сеçонниé
õарактер.Äіþсïеки,õолоду, вітру, волоãимоæна çменшити,
ïідібравшивідïовідниéодÿã.
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§ 3. ÇÄÎÐÎВ'ß ² ТÅХÍ²ЧÍÈÉ ПÐÎГÐÅС 

Уÿви куто÷ок ïрироди—ïрекрасне місöе, де тобі доводилосÿ
бувати раніше ÷и ба÷ити ïо телевіçору або ÷итати ïро нüоãо в
книæöі.Ñïробуéвиçна÷ити,щоробитüöемісöеособливим.Îïиши,
ÿкиéвономаєвиãлÿд,éоãоçвуки іçаïаõи.Атакоæïо÷уттÿ,що
виникаþтü,колитиïотраïлÿєштудиабоуÿвлÿєшéоãо.

1.Îб'єднаéтесüуãруïиïо5—6осібікороткооïишітü
однеодномуте,щовиуÿвили.

2.Ïоміркуéте,щомоæеçіïсуватикрасуісïокіéöиõïре-
красниõ куто÷ків ïрироди (стиõіéне лиõо, çабрудненнÿ
ïобутовимсміттÿм,вирубуваннÿлісу...).

3.Ðоçïоділітüöіфакторинаті,щоïіддаþтüсÿконтролþ
çбокулþдеé,іті,щонеçалеæатüвідниõ.

Мал.8

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 усвідомиш,ÿкçмінилосÿтеõноãеннесередовищелþдини
вïродовæостаннüоãостоліттÿ;

 дослідиш ïоçитивні та неãативні наслідки теõні÷ноãо
ïроãресу;

 діçнаєшсÿïродеÿкіеколоãі÷ніïроблемидовкіллÿ.
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Техн³÷нèй ïроãреñ ³ çäоров'ÿ ëþäèнè

Íавідмінувідрештиæивиõістот,лþдеéнеöілкомçадоволüнÿє
те, що моæе дати ïрирода. Â усі ÷аси вони намаãалисÿ çробити
своєæиттÿçру÷нішим,комфортнішим,створþþ÷исвоєтеõноãенне
середовище.Алемаéæевсідосÿãненнÿлþдствамаþтüсвіéçворот-
ниéбік.Целеãкодовести.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи і наçвітü ïереваãи досÿãненü
теõні÷ноãоïроãресу:

ãðóïà 1:трансïорту;
ãðóïà 2: æитла;
ãðóïà 3: çасобівçв'ÿçку;
ãðóïà 4: ïобутовиõïриладів.

2. У тиõ самиõ ãруïаõ виçна÷те небеçïеки, ïов'ÿçані ç
öимидосÿãненнÿми(мал.9).

3.Íаçвітü досÿãненнÿ теõні÷ноãо ïроãресу,що доïома-
ãаþтüрÿтуватиæиттÿіçдоров'ÿлþдеé.

4.Ïриãадаéтеïереваãиінедолікикомï'þтера,Інтернету.

5.Ç'ÿсуéте«ïлþси» і«мінуси»длÿлþдини ідовкіллÿ
ïобутовоїтеõніки(наïриклад,õолодилüника).

Ðоçвèòок òехноëоã³й

У давнину теõнолоãії роçвивалисÿ надçви÷аéно ïовілüно.
Íаïриклад,ç÷асіввинаéденнÿколесалþдибаãатовіківкористува-
лисÿвоçами.

Унашіднітеõні÷ниéïроãресстрімконабираєтемï.Íеминулоé
століттÿç÷асуствореннÿïершиõсамоõідниõекіïаæів(автомобілів),
ÿклþдинавиéшлавкосмосіïобуваланаМісÿöі.

1*.ÂиконаéдослідæеннÿïророçвитоктеõнолоãіéуÕÕ
столітті.Äлÿöüоãо:

а) роçïитаé своãо дідусÿ ÷и бабусþ ïро теõніку
(автомобілі, ïобутові ïрилади, çасоби çв'ÿçку) в
÷асиїõнüоãодитинства;

б)роçïитаéïроöеісвоїõбатüків;

в)ïорівнÿéсу÷аснітеõнолоãіїçтими,ïроÿкітобі
роçïовіли,інаïишиïроöе÷инамалþé.
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Мал.9.Íебеçïекитеõноãенноãосередовища

Íеáезïеêè íà дîðîãàõ 
³ òðàíñïîðò³.
Уçв'ÿçку іçневïинним
çбілüшеннÿмкілüкості
автомобілівнадороãаõщороку
çростає÷ислодороæнüо-
трансïортниõïриãод.

Ïîæеæ³. Ïобутовіïоæеæі
наé÷астішетраïлÿþтüсÿçвини
лþдеé —÷ереçнеобереæне
ïоводæеннÿçвідкритим
воãнемтаелектроïриладами.

Óðàæеííÿ елеêòðè÷íèì 
ñòðóìîì.Ïорушеннÿïравил
користуваннÿелектроïриладами
моæеïриçвестидоураæеннÿ
електри÷нимструмом.  

Õ³ì³÷í³ îï³êè, îòðóºííÿ.
Çаãроçуæиттþ іçдоров'þ
лþдинистановлÿтüлікиіçасоби
ïобутовоїõімії,ÿкщоними
неïравилüнокористуватисÿ.

Аâàð³¿ íà ïðîìèñлîâèõ 
ï³дïðèºìñòâàõ çаãроæуþтü
æиттþіçдоров'þïраöівниківта
мешканöівïрилеãлиõтериторіé,
атакоæмоæутüсïри÷инити
çабрудненнÿдовкіллÿ. 
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Åкоëоã³÷н³ ïроáëемè äовк³ëëÿ

Òи,наïевно,÷асто÷уєшслова«еколоãіÿ»,«еколоãі÷наситуаöіÿ»,
«еколоãі÷ніïроблеми».ßкіасоöіаöіївиникаþтüуçв'ÿçкуçними?

Еêîлîã³ÿсïершубулаãалуççþбіолоãії,щовив÷аєвçаємоçв'ÿçок
æивиõорãаніçмівіïриродноãосередовища.Унаш÷асöимтерміном
ïоçна÷аþтüнаукуïровçаємовïливлþдиниідовкіллÿтаïроçасади
раöіоналüноãоïриродокористуваннÿ.
Âïливлþдининаïрироднесередовищестаєдедалівід÷утнішим.

Йоãо вæе моæна ïорівнÿти ç іншими ãлобалüними ïриродними
силами.Íаïриклад,лþдствощорокувидобуваєçнадрçемлі5км3
ïороди.Целишевтри÷іменшевідтоãо,щовиносÿтüвокеанусі
рі÷киïланети.Äуæенебеçïе÷нимєвïливлþдининаатмосферу.

У÷ені вваæаþтü, що беçконтролüні викиди в атмосферу ïро-
дуктів çãорÿннÿ,що çдіéснþвалисÿ ïротÿãом останнüоãо століттÿ,
сïри÷инилиïотеïліннÿнавсіéïланеті.Цемоæеïриçвестидоïере-
твореннÿстеïівнаïустелþ,таненнÿкриãинаïолþсаõ,ïідвищеннÿ
рівнÿокеану,çатоïленнÿниçинтабаãатüоõіншиõнеïередба÷уваниõ
наслідків.

Ðадимоïереãлÿнутикінострі÷ку«Ïіслÿçавтра»(реæисер
ÐоландÅммеріõ,кіностудіÿ20thCenturyFox,2004р.,
ÑША). У ніé çобраæено один іç моæливиõ сöенаріїв
катастрофи,ÿкуçдатниéсïри÷инитиïарниковиéефект.

×è зíàºø òè, ùî...

ÎднеçнаéкрасивішиõмістАмерики—Лос-Андæелес—
роçташованевкотловині,ото÷еніéçтрüоõбоківãорами.Òут
ïереваæнобуваєтеïла,сонÿ÷наібеçвітрÿнаïоãода.Äесÿтки
тисÿ÷автомобілівщоднÿвикидаþтüуïовітрÿïонадтисÿ÷у
тоннтокси÷ниõре÷овин.

У місті ÷асто утворþєтüсÿ смоã, що роç’їдає о÷і. Цеé
туманæовто-сіроãоколüорутакінаçвали—лос-андæелесü-
киéсмоã.

Âлітку1954року,колиотруéниéтуманвисівнадмістом
ïонадтритиæні,віднüоãоçаãинулобілüшÿк300лþдеé.А
çаõворілитисÿ÷і.
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Мал.10.

Çабруднені території
у курортніé çоні ïоблиçу
м.Ñевастоïолÿ о÷ищуþтü іç
çастосуваннÿм сïеöіалüної
теõніки.

Äо роботи на ваæкодо-
стуïниõ длÿ комуналüни-
ків ділÿнкаõ çалу÷аþтü
ентуçіастів і волонтерів ç
÷исла школÿрів, студентів,
туристів.

Òак, туристи÷ні çаãони
ïрибрали уçбереææÿу раéо-
ні мису Аÿ. Áуõту Îмеãа
о÷истилиу÷нішколи№32і
ãімнаçії№2м.Ñевастоïолÿ.
Áалаклавсüкі школÿрі ïос-
тіéнодоãлÿдаþтüбереãиïри-
леãлоїбуõти.

Çібране сміттÿ відïрав-
лÿþтüнаïереробку÷и çаõо-
роненнÿ.Ïерероблÿþтüвиро-
биç÷орниõіколüоровиõмета-
лів,ãан÷ір'ÿ,ïаïір.

У баãатüоõ раéонаõ міс-
та встановлено сïеöіалüні
контеéнери длÿ çбору ïлас-
тиковиõ ïлÿшок і уïаковок.
Адæеïластикєöінноþсиро-
виноþ, ç ÿкої виãотовлÿþтü
ïобутові ïредмети та іçолÿ-
öіéніматеріали.

Ã. Ñ.Беðеæíÿê

ßк ïрèáèраþòü ï³ñëÿ кóрорòноãо ñеçонó

Ïро÷итаéтенаведененамал. 10ïовідомленнÿ.Îбãово-
рітü, що ви моæете çробити длÿ çаõисту ïрироди у
вашомунаселеномуïункті.

Підсумêè

Òеõні÷ниé ïроãрес робитü æиттÿ лþдини комфортнішим,
сïриÿєçбілüшеннþéоãотривалостітаÿкості.

Âін çвілüнÿє лþдину від ваæкої та одноманітноїфіçи÷ної
ïраöі,даєçмоãуроçвиватисÿінтелектуалüноідуõовно,сïриÿє
ïідтриманнþвисокоãорівнÿблаãоïолу÷÷ÿ.

Ïроте теõні÷ниéïроãрес ïородæуєнові небеçïеки ÿк длÿ
окремоїлþдини,такідлÿлþдстваçаãалом.Âïливлþдинина
атмосферуÇемлімоæематинеïередба÷уванінаслідки.



ÐÎÇÄІЛ2

ÇÄÎÐÎÂ'ßІÐÎÇÂÈÒÎК
ÏІÄЛІÒКА
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§ 4. ÐÎÇВÈТÎÊ П²ÄË²ТÊÀ

Ðоçвèòок ëþäèнè

Äеÿкі істоти народæуþтüсÿ маленüкими коïіÿми дорослиõ і
відраçуæдаþтüсобіраду—літаþтü,біãаþтü,ïлаваþтü,ïовçаþтü,
шукаþтüкорм.Щоïримітивнішоþєïсиõі÷наорãаніçаöіÿтварини,
токоротшиéïеріодїїроçвитку.
І навïаки, високоорãаніçовані істоти, ïоведінка ÿкиõ çалеæитü

від набутоãо досвіду, народæуþтüсÿ немі÷ними і маþтü тривалиé
ïеріодроçвитку.
Лþдині, щоб стати фіçи÷но, ïсиõолоãі÷но і соöіалüно çрілоþ,

необõідноаæ18років.Алеéïіслÿтоãо,ÿкїїïо÷инаþтüвваæати
дорослоþ,роçвитокнеïриïинÿєтüсÿ.Адæелþдиростутüïриблиçно
до23—25років,аїõніéïсиõолоãі÷ниéісоöіалüниéроçвитоктриває
усеæиттÿ.
ßкæедіçнатисÿ,щотиростешіроçвиваєшсÿ?Моæе,çаодинрік

тивирісçусüоãосвоãоодÿãу,÷итобіскаçалаïроöебабусÿ,ÿкане
ба÷илатебеçминулоãоліта,÷и,моæе,теïертиçнаєшабовмієш
те,÷оãонеçнавіневмівраніше,амоæе,ïереставбоÿтисÿтемрÿви
÷ибілüшенесоромишсÿкуïуватищосüумаãаçині?

1.Îбмінÿéтесÿçïриводуöüоãосвоїмидумкамиçдруçÿми.
Ïо÷инаéтесловами:«ßдумаþ,щоросту(роçвиваþсÿ),
томущо...».

2*. ßкі ç öиõ çмін стосуþтüсÿ вашоãо фіçи÷ноãо, а
ÿкі — ïсиõолоãі÷ноãо (емоöіéноãо, інтелектуалüноãо,
дуõовноãо)÷исоöіалüноãороçвитку?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, ÷им роçвиток лþдини відмінниé від
роçвиткуіншиõæивиõістот;

 усвідомиш,щоçміни—öенормалüнеÿвище,ікоæна
лþдинамаєвласниéбіолоãі÷ниé«календарçмін»;

 дослідишроçвитоклþдсüкиõïотреб.



28

Ô³çè÷нèй ³ ïñèхоëоã³÷нèй роçвèòок ï³äë³òка

Фіçи÷ниé роçвиток — öе çміни у çрості лþдини, її ваçі,
ïроïорöіÿõтафункöіÿõтіла.Ïеріодвід10до13роківнаçиваþтü
раннімïідлітковимвіком.Уõлоï÷иківвінïо÷инаєтüсÿнаодин-два
рокиïіçніше,ніæудів÷аток.

Ïо÷атокöüоãоïеріодуõарактериçуєтüсÿдеÿкимçбілüшеннÿммаси
тіла.Íевартоïереæивати÷ереçöе—тактвіéорãаніçмãотуєтüсÿ
до«стрибкаçросту»,ïід÷асÿкоãовитра÷аþтüсÿнакоïи÷еніçаïаси.
Адæеçаріктимоæешінколивиростина8—10сантиметрів.

Ðісттілавідбуваєтüсÿнерівномірно.Íеïанікуé,ÿкщов11ро-
ківроçміртвоãовçуттÿстанемаéæетаким,ÿкумами÷итата.Це
öілком нормалüно.Íевдовçі стоïи ïерестанутü рости, а натомістü
«стартуþтü»інші÷астинитіла.Алевонитакоæростутüнерівномірно.
Çаçви÷аéкінöівкивидовæуþтüсÿшвидшеçатулуб.Òомуïідлітки
нерідкомаþтüнеïроïорöіéнодовãіноãитадеÿкіïорушеннÿкоор-
динаöії руõів.Це влу÷нооïисано вромані відомоãоукраїнсüкоãо
ïисüменникаÂсеволодаÍестаéка«ÒореадориçÂасþківки»,уривок
çÿкоãонаведенониæ÷е(мал.11).

Âалüка ïо÷ала танöþ-
вати.Істаласÿдивнаçміна.
Íеçãрабна öибата Âалüка
вмитü ïеретвориласÿ на
стрімку летþ÷у ïташину,
коæенруõÿкої çливавсÿ ç
муçикоþ.

Іöибиїї,отісамітонкі
öиби, на ÿкиõ, çдавалосÿ,
не моæна навітü встоÿти
(от-от уïадеш), оті öиби,
ледüторкаþ÷исüçемлі,на÷е
весü ÷ас були у ïовітрі, у
ïолüоті—стрункі,міöніé
ïруæинисті.

Мал.11 
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Îтæе,тивстуïаєшуïеріодшвидкиõçмін.Çмінþþтüсÿнелише
çріст,ïроïорöіїіформатвоãотіла.Çмінþєтüсÿстаншкіриіволоссÿ,
ÿкітеïерïотребуватимутüособливоретелüноãодоãлÿду.

Òи від÷уєш çміни і своãо емоöіéноãо стану. Äеõто ç ïідлітків
ïотерïаєвідтривоãи,інші—відïереïадівнастроþ.Áілüшістüтвоїõ
однолітківтурбуєïроблема їõнüої«нормалüності».Îднідумаþтü,
щоростутüнадтошвидко,друãі—щонадтоïовілüно,треті—що
вниõуçаãалівсенеÿкулþдеé.

Ïам'ÿтаé, що öі фіçіолоãі÷ні та емоöіéні çміни є öілком
нормалüнимиіïриродними.Ате,щовідбуваþтüсÿвониïо-ріçному,
неïривід,щобïереæиватиабонасміõатисÿçтиõ,õтороçвиваєтüсÿ
швидше÷иïовілüнішеçаіншиõ.

Пракòè÷на роáоòа № 2
Вèçна÷еннÿ р³внÿ ф³çè÷ноãо роçвèòкó

Íа мал. 12 наведено ïокаçники фіçи÷ноãо роçвитку твоїõ
однолітків. Ïорівнþþ÷и їõ çі своїми, не ïереæиваé, ÿкщо твої
ïокаçники дещо відріçнÿþтüсÿ. Íасïравді коæен має власниé
біолоãі÷ниé «календар роçвитку». Âін çаïроãрамованиé ãенети÷-
но,іöим«календарем»тибілüшесõоæиéнасвоїõбатüків,ніæна
однокласників÷иіншиõоднолітків.

Ðоçïитаéмаму,тата,іншиõроди÷ів,ÿквонироçвивалисü
уïідлітковомувіöі.Íакоãоçниõтинаéбілüшесõоæиé?
ßк вони ïо÷увалисÿ, коли були ïідлітками, що їõ наé-
білüшеöікавилоітурбувало?

Мал.12.Ñереднüостатисти÷ніïокаçникифіçи÷ноãороçвитку
дів÷ат іõлоïöів11—12років

Äів÷ата

Çріст140—161см

Âаãа32,2—50,8кã

Õлоïöі

Çріст140—157см

Âаãа31,3—51,7кã
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Тво¿ ïоòреáè

Òеïер ïоãоворимо ïро твої
ïотреби. Щоб çроçуміти, ïро що
éдетüсÿ, роçãлÿнü малþнок 13, на
ÿкомуçобраæеноïірамідуïотреб.

Äлÿ ïо÷атку çауваæимо, що
÷имало лþдеé і досі ïереконані,
що ïро власні ïотреби дбаþтü
тілüки еãоїсти. А добра лþдина,
мовлÿв,ïовиннаïіклуватисÿлише
ïроіншиõ.

Моæливо, так думає і õтосü
іç твоїõ çнаéомиõ. Але öе велика
ïомилка. Адæе тоé, õто неõтує
своїми ïотребами, ніколи не
ïо÷уватиметüсÿфіçи÷ноіïсиõоло-
ãі÷ноблаãоïолу÷ним.

Мал.13.Áаçовілþдсüкіïотреби(çаА.Маслоу)

Фіçіолоãі÷ніïотреби:
уõар÷уванні,одÿçі,æитлітабеçïеöі.

Ñоöіалüніïотреби:
усïілкуванні іналаãодæенні

стосунківç іншимилþдüми,лþбові,
друæбі,налеæностідоãруïи,усïіõу,виçнанні.

Ïіçнавалüні,
естети÷ніïотреби,

ïотребау
самореаліçаöії.

Чомó òреáа 
äáаòè ïро вëаñн³ ïоòреáè

Òинав÷ишсÿроçуміти
сïравæніïри÷инисвоїõ
баæанü.

Çмоæешкращеïоÿснити
своїïо÷уттÿ.

Ïо÷нешкращероçуміти
ïо÷уттÿ ібаæаннÿ
іншиõ.

ßкщоміæтобоþ
та іншоþлþдиноþ
виникнеконфлікт,
тобілеãшебуде
çаïроïонуватирішеннÿ,
ïриéнÿтнедлÿвас
обоõ.
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Ðоçвèòок ïоòреá

Ïотребилþдиниçмінþþтüсÿçвіком,томущонаріçниõетаïаõ
своãоæиттÿвонаïотребуєріçноãоõар÷уваннÿ,відïо÷инку,іãрашок,
çнарÿдüïраöітощо.Çмінþþтüсÿіїїсоöіалüніïотреби.
У ïевні ïеріоди æиттÿ деÿкі ïотреби вимаãаþтü çадоволеннÿ

у ïершу ÷ерãу. Òак, длÿ немовлÿти ваæливо, щоб éоãо добре
ãодувалиідоãлÿдали,лþбили.Òодівоноïо÷уваєтüсÿубеçïеöіé
роçвиваєтüсÿнормалüно.
Çãодомдитинуïо÷инаєöікавитинавколишніéсвіт,вонадослідæує

дім,іãрашкиéте,щоçнимимоæнаробити.
Ïриблиçно у 6 років діти вæемаþтüïотребу в÷итисÿ—вони

öікавлÿтüсÿ книæками, олівöÿми та іншимшкілüним ïриладдÿм,
õо÷утü ітидошколи.Ушколіïраãнутüдосÿãтиусïіõу,отримати
õорошуоöінку,ïоõвалув÷ителÿ.
У ïідлітковому віöі нав÷аннÿ, ÿк і раніше, є ваæливим, але

ç'ÿвлÿєтüсÿщеоднаïотреба—матидруçів,сïілкуватисÿçними,
çаслуæитиїõнþïоваãуівиçнаннÿ.

1.Ðаçоміçбатüкамивиçна÷клþ÷овіïодіїсвоãоæиттÿ.
Çаïиши,колитиïо÷авõодити,ãоворити,ÿкимбулотвоє
ïерше слово. Ïриãадаéте моменти, коли çмінþвалисÿ
твоїïотреби.

2*.Аÿкіïотребимаþтüінші÷ленитвоєїродини—батü-
ки,брати,сестри?

3*. ßкі особливі ïотреби маþтü лþди ïоõилоãо віку,
наïриклад,твоїдідусüібабусÿ?Чимоæештидоïомоãти
çадоволüнитиїõ?

4*.Ïоміркуé,÷иïотребиібаæаннÿ—öеçавæдиодне
éтесаме?

Підсумêè

Ïідлітковиéвікïо÷инаєтüсÿçішвидкоãо«стрибкаçросту»,
ïід ÷ас ÿкоãо çмінþþтüсÿ ïроïорöії тіла, стан шкіри і
волоссÿ.

Âідбуваþтüсÿ çміни емоöіéноãо стану, ç'ÿвлÿþтüсÿ нові
ïотреби,çокремаïотребаусïілкуванніçдруçÿми.

Усіфіçіолоãі÷ні таïсиõолоãі÷ні çміни,щовідбуваþтüсÿç
тобоþ,єöілкомïрироднимиінормалüними.
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§ 5. СÀÌÎÎЦ²ÍÊÀ ² ÇÄÎÐÎВ'ß ËÞÄÈÍÈ

Самооц³нка

Îдноãораçув÷ителüкаïринесладокласускринüкуіскаçала:
«Çаçирнувши до öієї скринüки, ви ïоба÷ите своãо наéкращоãо
друãа». ßк ти думаєш, що у ніé було? Книæка, іãрашка, фото
ïреçидента...?Íі,тамлеæалолþстерко.Òому,çаçирнувшивсере-
дину, коæен ïоба÷ив себе. «Лþбітü ішануéте своãо наéкращоãо
друãа»,— скаçала в÷ителüка.Îдна у÷ениöÿ çаïитала: «Õібами
неïовиннішанувати іншиõ, алишесебе?»Â÷ителüкаïоÿснила:
«Щираïоваãадоіншиõлþдеéçавæдибаçуєтüсÿнаïоваçідосамо-
ãосебе».

У5-мукласітивæедіçнавсÿ,щотакесамооöінка,ів÷ивсÿста-
витисÿ до себе ÿк до унікалüної осо-
бистості. Але öüоãо не доситü. Адæе
ïоваãу (навітü до самоãо себе) треба
çаслуæити.Òомувöüомуïараãрафіти
діçнаєшсÿ,від÷оãоçалеæитüтвоÿсамо-
оöінкаіÿкмоæнаїїïідвищити.

Ç ÷оãо ñкëаäаºòüñÿ ñамооц³нка       

Íаша самооöінка складаєтüсÿ ç тоãо, ÿк ми оöінþємо себе у
ріçниõ ситуаöіÿõ: у нав÷анні, сïорті, у сïілкуванні ç друçÿми.
Íаïриклад,мимоæемовваæатисебеõорошимсïортсменом,алене
доситüвïравнимдекламатором.

Ïоãраéте ç друçÿми в ãру «Õто ÿ?». Âона доïомоæе не лише
білüшедіçнатисÿоднеïроодноãо,аéкращеусвідомититаоöінити
самиõсебе,ïоба÷ити,ÿкудçеркалі,своїсилüнііслабкісторони.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш,щотакесамооöінка;

 діçнаєшсÿ,ÿкформуєтüсÿсамооöінка,ÿквонавïливаєна
ïоведінкулþдинитаїїçдоров'ÿ;

 тренуватимешæиттєві нави÷киïостановки і досÿãненнÿ
мети.

Ñàìîîц³íêà —öе
ставленнÿлþдини
досамоїсебе
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Íа аркушаõ ïаïеру çаïишітü öифри від 1 до 5 і
ï'ÿтü раçів даéте відïовідü на çаïитаннÿ: «Õто ÿ?».
Âіçüмітüдоуваãирисиõарактеру,своїінтереси,вміннÿ.
Íаïриклад:
1.ßвеселиé.
2.ßлþблþ÷итати.
3.ßдобреïлаваþ.
4.ßвміþкуõоварити.
5.ßнедуæесилüниéуматематиöі.

Âідтак ïришïилітü аркуші собі на ãруди і ïо÷инаéте
õодитиі÷итати,щонаïисалиïросебеіншідіти.

ßк формóºòüñÿ ñамооц³нка  

Коли ти був малим, то у
ставленні до себе керувавсÿ думкоþ
дорослиõ. Ñïробуé ïриãадати: ÿкщо
тебе ïідõвалþвали, ти вваæав себе
õорошим,аÿксварили—ïоãаним.

Çãодом тиïо÷ав робити висновки
самостіéно,ïорівнþþ÷исебеçіншими
дітüми, такоæ ïід вïливом власноãо
досвіду—твоїõусïіõівіневда÷.

Ñамооöінка буває çавищеноþ,
çаниæеноþіадекватноþ.Òоé,коãонеçаслуæеноçаõвалþþтü,кому
доçволÿþтüробити,щоçаманетüсÿ,моæематиçавищенусамооöінку,
беçïідставно вваæати себе наéкращим, ïриниæувати ото÷уþ÷иõ
çверõнім ставленнÿм. Іншому, навïаки, ïриділÿþтü мало уваãи
÷иставлÿтüсÿдонüоãо çанадтовимоãливо.Цемоæеïриçвестидо
формуваннÿ çаниæеної самооöінки.А тоé, õто ïоваæає і реалüно
оöінþєсебе,маєадекватнусамооöінку.

1. Шестикласник Ñерãіéко нещодавно çаïисавсÿ до
басеéну, і тренер  вваæає éоãо талановитим. Õо÷а він
çаéмаєтüсÿ ïлаваннÿм не так давно, та вæе виãрав
çмаãаннÿ. Але õлоï÷ик думає, що тренер  ïомилÿєтüсÿ
щодо éоãо çдібностеé, а своþ ïеремоãу у çмаãаннÿõ
вваæає виïадковістþ. ßку самооöінку має õлоï÷ик—
çавищену,çаниæену÷иадекватну?

2.Ïро÷итаéтедавнüоãреöüкулеãендуïроþнакаÍарöиса,
ÿкиé çакоõавсÿ у самоãо себе.ßку самооöінкумав öеé
ïерсонаæ—çавищену,çаниæену÷иадекватну?

Ñамооöінка
формуєтüсÿна
основідосвіду—
усïіõів іневда÷.

Âонаçалеæитü івід
тоãо,ÿкдотебе
ставлÿтüсÿ інші
лþди.
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ßк ñамооц³нка вïëèваº на ïовеä³нкó ³ çäоров'ÿ ëþäèнè

Âæе давно ïомі÷ено: ÿк лþдина ставитüсÿ до себе, так вона і
ïоводитüсÿ.Îтæе,самооöінкавïливаєнате,щомиробимоіÿкми
öеробимо.ÏовернімосÿдоситуаöіїçÑерãіéком.Òе,щовінневіритü
у себе, моæе вïлинути на éоãо ïоведінку.Âінміркує: «Äлÿ ÷оãо
старатисÿ,всеодновменені÷оãоневиéде».Аÿкщонетренуватисü
іналаштовуватисÿнаïровал,шансівнаïеремоãунабаãатоменше.
Îтæе,÷ереçсвоþçаниæенусамооöінкуõлоï÷икриçикуєостато÷но
роç÷аруватисÿвсобі.

Трен³нã æèòòºвèх навè÷ок: ïроекò ñамовäоñконаëеннÿ 

Îскілüкисамооöінкаçалеæитüвідусïіõівіневда÷уваæливиõ
длÿнасситуаöіÿõ,мимоæемоïідвищитиїї,оволодівшиæиттєвими
нави÷камиïостановкиідосÿãненнÿмети.

У5-мукласітивæев÷ивсÿставитиïередсобоþöілі і
досÿãати їõ.Ïриãадаé, ÷и вдалосÿ çдіéснити те,що ти
тодіçаïланував?

Ïоãраéте у ãру «Òи — молодеöü». Ñтанüте в коло.
Коæен ïо ÷ерçі ãоворитü ïро те, що він нав÷ивсÿ
робити, або ïро свіé усïіõ, наïриклад: «ßнещодавно
нав÷иласÿїçдитинавелосиïеді».Авсіõором:«ÒÈ—
МÎЛÎÄÅЦÜ!»іïіднімаþтüуãорувеликиéïалеöü.

×è зíàºø òè, ùî...

Äіти,ÿкідобреставлÿтüсÿдосебе,ïо÷уваþтüсÿсïокіé-
нішими,ніæті,õтоçосередæениéнасвоїõвадаõі
неãараçдаõ.

Âониçнаþтüсобіöінуітомуменшеïереæиваþтü÷ереç
критикуіневда÷і.

Âониставлÿтüïередсобоþреалісти÷ніöілііçаçви÷аé
досÿãаþтüмети.

Òакідітиïоводÿтüсÿдоброçи÷ливо,кращеладнаþтüç
дорослимитаоднолітками.

Ïідлітки,ÿкімаþтüçдоровусамооöінку,меншесõилü-
нідоневиïравданиõриçиків—ïаліннÿ,вæиваннÿалко-
ãолþ,ïротиïравниõдіé.
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Òеïертимаєшнаãодуроçïо÷атиновиéïроектсамовдосконален-
нÿ.Âінскладатиметüсÿçоднієїабокілüкоõöілеé,ÿкітиоберешдлÿ
себе.Íаведеніниæ÷еïорадидоïомоæутüтобіувиконанніïроекту,
надÿкимïраöþватимешïротÿãомсеместруабодокінöÿроку.

1.Íааркушіïаïеруçаïишите,щотобіïодобаєтüсÿв
собі,іте,щонеïодобаєтüсÿ(мал.14,а).
2. Îбери те, що õо÷еш у собі çмінити ïовністþ або
÷астково.
3. Âиçна÷  мету і склади ïлан етаïів її досÿãненнÿ
(мал.14,б).

ßк оáраòè меòó

Îáеðè òе, ùî õî÷еø зì³íèòè ó ñîá³ â íàéáлèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó, 
à íе âзàãàл³ ³ êîлèñü. ÍеставсобіçаметустатиïреçидентомУкраїни
абоолімïіéсüким÷емïіоном—вонадосÿæна,алеçанадтодалека.

Îáеðè òе, длÿ ÷îãî òè ìàºø â³дïî â³дí³ ðеñóðñè (çдібності,÷ас,
місöе,доïомоãудорослиõ).Íевартоïраãнутитоãо,щонадтодороãо
коштує÷иïотребуєбаãато÷асу.

Мал.14

ба
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Îáеðè òе, ÷îãî ìîæíà дîñÿãòè 
ïîеòàïíî. Адæенаéкращиéсïо-
сіб— руõатисÿ вïеред маленü-
кими кроками, від однієї ïере-
моãидоіншої.

Îáеðè òе, ïðîãðеñ ó ÷îìó 
ìîæíà âèì³ðÿòè — оöінками,
кілоãрамами,сторінками.

Îáеðè òе, ÷îãî òè íàñïðàâд³ 
õî÷еø,що ïринесе тобі çадово-
леннÿіïідвищитüсамооöінку.

Íа øëÿхó äо ñвоº¿ меòè

Íалаштуéсÿнаусïіõ.Ïовір,щотобіöеïідсилу.Äлÿöüоãо1.
уÿви,ÿкбудедобре,колидосÿãнешмети.

Ïодумаé,відкоãомоæешотриматиïорадуідоïомоãу(батüки,2.
друçі,лікар).Çвернисÿдониõ.

Щоднÿоöінþéсвоїреçулüтати.3.

Íебіéсÿïомилок іневда÷.ßкщоутебещосüневиõодитü,4.
сïриéмиöеÿкнаãодуçмінитисвоїïланиісïробуéщераç.

Âітаéсебеçкоæнимусïіõом.Ñïриéмаéöеÿкналеæнувина-5.
ãородуçасвоþïраöþ,терïіннÿісилуволі.Лþдина,ÿкане
лþбитüсебе,сõилüнаïрименшуватисвоїдосÿãненнÿ,вваæа-
тиїõвиïадковими.Òому,тілüки-ноïодумаєшïросебеïоãа-
но,çãадаéте,щовдалосÿтобі,çащотебеïоõвалили.

Підсумêè

Ñамооöінка — ставленнÿ лþдини до самої себе. Âона
формуєтüсÿнаосновівласноãодосвіду—усïіõівіневда÷,а
такоæçалеæитüвідставленнÿдотебеіншиõлþдеé.

Çдатністüреалüнооöінþватисебеіïоçитивноставитисÿдо
себетасвоїõæиттєвиõïерсïективдуæеваæливадлÿçдоров'ÿ
лþдини, її добриõ стосунків ç ото÷уþ÷ими та æиттєвоãо
усïіõу.

Äлÿïідвищеннÿсамоïоваãироçïо÷ниïроектсамовдоско-
наленнÿ.

Прèкëаäè ц³ëей

Âтратити÷инабративаãу.
Îтримати10балівçа

семестрçанãліéсüкої.
Ðоçу÷итикілüкаïісенü

наãітарі.
Ïро÷итатиобсÿãову

книæку.
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§ 6. ПÐÎÄÓÊТÈ ХÀÐЧÓВÀÍÍß ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Хар÷óваннÿ ³ çäоров'ÿ

У ïоïередніõ ïараãрафаõ ти çнаéомивсÿ ç ïірамідоþ ïотреб
(мал.16).Äоïотреб,ÿкілþдинамуситüçадоволüнÿтиïередусім,
налеæитü ïотреба у воді та їæі. Òе, що ми їмо, вïливає
на наше фіçи÷не, емоöіéне, інтелектуалüне і навітü соöіалüне
блаãоïолу÷÷ÿ.

1.Íаведітüïри÷ини,длÿ÷оãолþдиїдÿтü(щобвтамува-
тиãолод,нормалüнороçвиватисÿ,отриматиçадоволеннÿ,
çарÿд енерãії, ïідтримати комïаніþ, ïосïілкуватисÿ,
çіãрітисÿ,вилікуватисÿ...).

2.Îб'єднаéтесüу3ãруïи.Íаçвітüсвоїфіçи÷нівід÷уттÿ,
емоöії,çдатністüдонав÷аннÿтаіншоїïраöі,коливи:

ãðóïà 1: страшенноãолодні;

ãðóïà 2:ç'їлинадтобаãато;

ãðóïà 3:сма÷ноівміруïоïоїли.

Âід ïравилüноãо õар÷уваннÿ çалеæитü стан çдоров'ÿ окремої
лþдиниіöілиõнародів.Щеéниніудеÿкиõафрикансüкиõкраїнаõ
лþдиïомираþтüвідãолоду.
І навïаки, æителі економі÷но роçвинениõ країн дедалі білüше

ïотерïаþтü від так çваниõ «õвороб öивіліçаöії», ïов'ÿçаниõ іç
ïереїданнÿмінеïравилüнимõар÷уваннÿм.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш,÷омулþдимаþтüïотребууõар÷уванні;

 діçнаєшсÿïроосновніïоæивніре÷овини;

 дослідиш, ÿкі õар÷ові ïродукти є корисними длÿ
çдоров'ÿ;

 оçнаéомишсÿçособливостÿмиõар÷уваннÿïідлітків.
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Воäа ³ ïоæèвн³ ре÷овèнè

Îрãаніçм лþдини на 75% складаєтüсÿ ç води і ïостіéно її
виводитü. Äлÿ ïоновленнÿ çаïасів води треба щоднÿ виïивати
6—8склÿнокрідини.Áеçводилþдинанемоæеïроæитиікілüкоõ
днів.Щобæити,руõатисÿ,ростиіроçвиватисÿ,лþдиïотребуþтü
і ïоæивниõ ре÷овин — вуãлеводів, білків, æирів, вітамінів і
мінералüниõре÷овин.

1.Îб'єднаéтесüу5ãруï(вуãлеводи,білки,æири,вітаміни
імінералüніре÷овини).Ïоïраöþéтеçтаблиöÿми1і2çа
такимïланом:
•Уÿкиõïродуктаõмістÿтüсÿöіïоæивніре÷овини?

•ßкеçна÷еннÿвонимаþтüдлÿорãаніçму?

2.Íамалþéтеïлакатиïроïоæивніре÷овиниіïреçентуéте
їõкласові.

Поæèвн³ñòü ³ каëор³йн³ñòü ïроäóкò³в хар÷óваннÿ

Âаæливіõарактеристикиïродуктів—їõõар÷оватаенерãети÷на
öінністü.Õàð÷îâà ц³íí³ñòü (ïîæèâí³ñòü) —сïіввідношеннÿбілків,
æирів,вуãлеводів,вітамінівтамінералüниõре÷овин,щомістÿтüсÿ
у100ãïродукту.Лþдÿмнеобõіднеçбалансованеõар÷уваннÿ,ÿке
çабеçïе÷уєорãаніçмусімаïоæивнимире÷овинами.

Еíеðãеòè÷íà ц³íí³ñòü (êàлîð³éí³ñòü) — õарактеристика, що
вкаçує на енерãети÷ні властивості ïродукту. Âона вимірþєтüсÿ в
калоріÿõ(кал)абокілокалоріÿõ(ккал).Äеÿкіïродукти,наïриклад
öукор,маþтüвисокукалоріéністüіниçüкуïоæивнуöінністü.Інші,
навïаки,єниçüкокалоріéними,алетакими,щомаþтüвисокуõар÷ову
öінністü.Це,наïриклад,свіæіово÷і,фрукти,мореïродукти.

×è зíàºø òè, ùî...

Âóãлеâîдèнаéкращеçабеçïе÷уþтüорãаніçменерãієþ.

Б³лêè (ïðîòе¿íè)єбудівелüнимматеріаломдлÿклітин.

Æèðèутворþþтüворãаніçміçаïаси,щовикористовуþтü-
сÿïід÷аснетривалоãоãолоду.

Â³òàì³íè ³ ì³íе ðàлü í³ ðе ÷î âè íèваæливідлÿнормалüної
роботиорãаніçму.
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Òàáлèцÿ 1

Çна÷еннÿ 
äëÿ орãан³çмó

Äæереëа  наäхоäæеннÿ

корèñн³ äëÿ çäоров’ÿ äоäаòков³

В
ó
ãë

ев
оä

è

Âуãлеводи даþтü1.
від÷уттÿ ситості на
тривалиé ÷ас (õліб,
картоïлÿ).

Äеÿкі доïомаãаþтü2.
швидко втамувати
ãолодіïодолативто-
му (фрукти, мед,
öукор).

Ñïриÿþтü нормалі3. -
çаöії ïроöесів трав-
леннÿ.

Á
³ë

кè

Áілки — основниé1.
б у д і в е л ü н и é
матеріал длÿ
орãаніçму.

Áілки крові транс-2.
ïортуþтü ïоæивні
ре÷овини.

Äеÿкі білки (фер-3.
менти і ãормони)
реãулþþтü обмін
ре÷овин та інші
ïроöесиворãаніçмі.

Æ
èр

è

Æири — наéбаãат-1.
ше дæерело енерãії
длÿорãаніçму.

Çаõищаþтü внут-2.
рішні орãани від
ïереоõолодæеннÿ.

Âаæливідлÿçасвоєн-3.
нÿдеÿкиõвітамінів.

Ïоліïшуþтü смак4.
ïродуктів.

Утворþþтü в орãа-5.
ніçміçаïаси,щовико-
ристовуþтüсÿ ïід
÷асãолодуваннÿ.
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Òàáлèцÿ 2

Íаçва
Çна÷еннÿ 

äëÿ орãан³çмó
Äæереëа наäхоäæеннÿ

В
²Т

À
Ì

²Í
È

A

Íеобõідниéдлÿçдо-
ров’ÿшкіри,волоссÿ,
слиçовиõоболонок,
нормаліçуєçір(особ-
ливоні÷ниé).

Ñметана,вершкове
масло,ïе÷інка,ÿéöÿ,
æирнариба,морква,
томати,вишні,
ïолуниöÿ,аïелüсини.

D

Íеобõідниéдлÿрос-
туіïідтриманнÿçдо-
ров’ÿскелета.

Æирнариба,ÿéöÿ,сир;
утворþєтüсÿворãаніçмі
ïіддієþсонÿ÷ноãо
світла.

E

Íеéтраліçуєдіþ
шкідливиõдлÿ
çдоров’ÿфакторів
довкіллÿ.

Горіõи,насіннÿ,çародки
ïшениöі,оліÿ.

C
Ñïриÿєросту,
ïідвищуєімунітет
орãаніçму.

Аïелüсини,лимони,
÷орнасмородина,шиïши-
на,болãарсüкиéïереöü,
каïуста.

В³òам³нè

ãрóïè B

Äоïомаãаþтü
вивілüнÿтиенерãіþ
çусіõïродуктів,що
містÿтüкалорії.

Íео÷ищенікруïи,
молоко,риба,
ãоріõи,м’ÿсо,боби,
мореïродукти.

Ì
²Í

Å
Ð
À

Ë
Ь
Í

² 
Ð
Å
Ч

Î
В

È
Í

È

Êаëüц³й

Íеобõідниéдлÿфор-
муваннÿкістокі
çубів.

Молоко,твердиéі
м’ÿкиéсири,ïродукти
çсої,рибніконсервиç
кісто÷ками.

Êаë³й

³

наòр³й

Каліéсïриÿєвиве-
деннþводиç
орãаніçму,анатріé,
навïаки,çатримуєїї.

Абрикоси,кураãа,
каба÷ки,картоïлÿ,
колüрабі,боби,томати,
банани.
Õлібобуло÷нівироби,
÷асник,квашеніово÷і,
куõоннасілü,консерви,
коï÷еності.

Çаë³çо
Âідіãраєваæливу
ролüукровотво-
ренні.

Ïе÷інкаінирки,õлібç
висівками,квасолÿ,соÿ,
кураãа,абрикоси,ïе÷ені
ÿблука,÷ервонем’ÿсо.

Éоä

Ñïриÿєроçвитку
роçумовиõçдібнос-
теé,реãулþєфункöії
щитовидноїçалоçи.

Йодованакуõоннасілü,
мореïродукти.
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ßкщолþдинасïоæиваєнедостатнüо
калоріé,вонаïо÷инаєвтра÷ативаãу.
І навïаки, надмірна калоріéністü
õар÷овоãораöіонусïриÿєçбілüшеннþ
маси тіла. Òому ваæливо сïоæивати
стілüкикалоріé,скілüкивитра÷аєш.

Îñоáëèвоñò³ хар÷óваннÿ ï³äë³òк³в 

У ïідлітковому віöі ти моæеш мати особливиé аïетит. Іноді
батüкиæартомакаæутü:«Íашадитинаскороінасç’їстü».Іöене
дивно,адæеçаріктимоæешвиростина8—10см,ітвіéорãаніçм
ïотребуєщораçубілüше їæі.Òомувідкалоріéності,а ãоловне—
відïоæивностіõар÷уваннÿнаéбілüшеçалеæатüтвоєсамоïо÷уттÿі
çовнішніéвиãлÿд.
Íаïриклад, çаõоïленнÿ ãамбурãерами, ÷іïсами, колоþ або

слабоалкоãолüниминаïоÿмимоæесïри÷инити çаéвуваãу,ïрищі,
луïуéбаãато іншиõïроблем.Íедумаé,щоöедрібниöі.Удеÿ-
киõкраїнаõсаме÷ереçмасовеçаõоïленнÿтакоþ їæеþ інаïоÿми
оæиріннÿ ïідлітків стало наöіоналüноþ ïроблемоþ,що çаãроæує
çдоров’þ маéбутніõ ïоколінü. Òак, уÍüþ-Йорку (ÑША) ç 2003
рокуöіïродуктивилу÷илиçменþвсіõшкілüниõїдаленü.
Îсобливості õар÷уваннÿ çалеæатü і від сïособу æиттÿ. Òі,

õто у вілüниé ÷ас ÷итає, çаéмаєтüсÿ муçикоþ або малþваннÿм,
витра÷аþтü менше енерãії і ïотребуþтü менше їæі, ніæ ті, õто
ïолþблÿє активниé відïо÷инок— сïорт, танöі або руõливі іãри.
Çаéмаþ÷исü сïортом, слід ïам’ÿтати, що треба виïивати білüшу
кілüкістüводи.

Підсумêè

Ïотребивїæітаводіналеæатüдобаçовиõлþдсüкиõïотреб.
Õар÷уваннÿ вïливає на фіçи÷не, ïсиõолоãі÷не і соöіалüне
блаãоïолу÷÷ÿлþдини.
Щоб рости, роçвиватисÿ, добре в÷итисü і ïо÷уватисÿ çдо-

ровим, ти ïотребуєш ïродуктів, ÿкі çабеçïе÷уþтü орãаніçм
вуãлеводами, білками, æирами, вітамінами і мінералüними
ре÷овинами.
Ñïортивнітренуваннÿтаіншіфіçи÷нінавантаæеннÿвима-

ãаþтüïідвищеннÿкалоріéностіõар÷овоãораöіонутавæиван-
нÿбілüшоїкілüкостіводи.

Êаëор³йн³ñòü

1ãæирів—9ккал
1ãбілків—4ккал
1ãвуãлеводів—4ккал
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§ 7. ХÀÐ ЧÎВÈÉ ÐÀЦ²ÎÍ

Хар÷ов³ çвè÷кè

Лþдиріçнÿтüсÿõар÷овимиçви÷камиісмаковимиуïодобаннÿми.
Îднимïодобаєтüсÿдомашнÿїæа,іншіïосïішаþтüïоїстивкафе.
Îдні надаþтü ïереваãу çдоровому õар÷уваннþ, інші çалþбки
вæиваþтüусе,щоãу÷нороçрекламованоімаєÿскравууïаковку.

1.Íаçвітüïо÷ерçіоднустраву,ÿкавамïодобаєтüсÿ,і
одну—ÿканеïодобаєтüсÿ.ßквивваæаєте,÷иçавæди
те,щоïодобаєтüсÿ,єкориснимдлÿçдоров'ÿ?

2.Çви÷кадоïевноїїæіформуєтüсÿçдитинства.Çадоïо-
моãоþмал.15наçвітü÷инники,ÿкінаéбілüшевïлинули
наформуваннÿвашиõõар÷овиõçви÷ок.

Мал.15.Чинники,щовïливаþтüнаформуваннÿõар÷овиõçви÷ок

традиöії
(наöіоналüні,
родинні)

матеріалüні
моæливості

реклама,ÇМІ

роçуміннÿтоãо,
щоєкорисним

іщоєшкідливим
длÿçдоров'ÿ

станçдоров'ÿ

смаковіуïодобаннÿ

Õар÷ові
çви÷ки

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ,щовïливаєнаформуваннÿõар÷овиõçви÷ок;

 оçнаéомишсÿçïринöиïамираöіоналüноãоõар÷уваннÿ;

 виçна÷атимешкалоріéністüсвоãораöіону;

 ïотренуєшсÿïравилüнообиратистрави,колиобідаєшне
вдома.
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Ðац³онаëüне хар÷óваннÿ 

Òоé, õто дбає ïро своє çдоров'ÿ, має дотримуватисÿ трüоõ
ïринöиïівраöіоналüноãоõар÷уваннÿ:ïомірністü,ріçноманітністüі
çбалансованістü.

Ïîì³ðí³ñòü•  вимаãає, щоб калоріéністü раöіону не
ïеревищувалаенерãети÷ниõçатраторãаніçму.
Р³зíîìàí³òí³ñòü•  ïередба÷ає сïоæиваннÿ ïродуктів усіõ
основниõãруï(õлібікруïи;ово÷ііфрукти;м'ÿсо-моло÷ні
вироби,ласощі).
Çáàлàíñîâàí³ñòü•  оçна÷ає ïравилüне сïіввідношеннÿ öиõ
ãруïïродуктів.

Щоб виçна÷ити, скілüки і ÷оãо тобі треба їсти щоднÿ, моæна
скористатисÿтакçваноþõар÷овоþïірамідоþ(мал.16).Âонаïока-
çує, скілüкиïорöіéріçниõïродуктівмаєбутиуденномураöіоні
ïідлітка.Òак,ïродуктівçнаéширшої÷астиниïірамідитребасïо-
æиватибілüше,а çвуæ÷иõ її÷астин—менше.Ïорöіїïродуктів
наведеноутаблиöі3нанастуïніéсторінöі.

Мал.16.Äеннанормасïоæиваннÿ
ïродуктіввідïовіднодоõар÷овоїïіраміди

Масло, оліþ та соло-
дощі вæивати у неве-
ликиõкілüкостÿõ.

3—5 ïорöіé
ово÷ів.

3—4ïорöії
фруктів.

М’ÿсо,риба,ÿéöÿ,
боби і ãоріõи —
2—3ïорöії.

Моло÷ні ïродукти—
2—3ïорöії.

Õлібобуло÷нівиробиікруïи—
від6до11ïорöіé.



44

Òàáлèцÿ 3 

Порц³¿ ïроäóкò³в Прèкëаäè ïорц³й

Хë³áо áó ëо÷н³ вè ро áè ³ крó ïè:
шматокõліба;•
0,5÷ашкиварениõмакаронівабокаші;•
30ãвівсÿниõ,æитніõ÷иÿ÷мінниõïла-•
стівöів;
ïоловинка було÷ки (роãалика ÷и буб-•
лика).

Îво÷³:
тарілка сириõ або варениõ, ïе÷ениõ,•
тушкованиõово÷ів;
тарілкасириõлистÿниõово÷ів(наïри-•
клад,каïусти);
склÿнка ово÷евоãо соку (морквÿноãо,•
томатноãо).

Ôрóк òè:
однеÿблуко,ãруша,аïелüсин÷ибанан•
середнüоãороçміру;
0,5склÿнкифруктовоãоïþреабофрук-•
товоãодесерту;
0,5склÿнкифруктовоãосоку.•

Ìо ëо÷н³ ïро äóк òè:
1склÿнкамолока;•
1склÿнкакефіру,рÿæанки÷иéоãурту;•
40—60ãтвердоãосиру;•
100—150ãм’ÿкоãосиру.•

Ì’ÿñо, рè áа, ÿй цÿ, áо áè ³ ãор³хè:
2—3шмато÷кинеæирноãом’ÿса,ïтиöі,•
риби;
1котлетаабососиска;•
1ÿéöе.•
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ßк ïра вèëü но оá³äа òè, ко ëè òè не вäо ма

ßкщотакетраïлÿєтüсÿне÷астішÿкодинраçнатиæденü,öене
çашкодитüтвоємуçдоров’þçаумови,щотивæиваєшсвіæіïродук-
ти.Òаколиöевідбуваєтüсÿреãулÿрно,ваæливонав÷итисÿïравилü-
нодобиратистрави.

Çа доïомоãоþ блок-сõеми склади ïоради длÿ тиõ, õто
÷астообідаєневдома.

Мал.17

Калоріéністü:

ãамбурãер—400—600ккал
картоïлÿфрі(великаïорöіÿ)—450ккал
моло÷ниéкоктеéлü(маленüкиé)—360ккал

Çаçви÷аé ти обі-
даєш бутербродами
або ïиріæками, ÿкі
берешçдому?

Убілüшостітакиõçакладівобмеæениé
вибір корисниõ длÿ çдоров’ÿ страв.
Гамбурãери, ÷іçбурãери,ïиріæки, кок-
теéлі містÿтü çабаãато æиру, солі або
öукру(мал.17).
ßкщо немає іншої моæливості, ïід
÷ас ве÷ері çбалансуé денниé раöіон
свіæимиово÷ами,фруктамиімоло÷ни-
миïродуктами.

ні

так

так

Маєш моæливістü
обідати ушкілüніé
їдалüні?

Îбід у шкілüніé їдалüні буде ïовно-
öінним,ÿкщовіçüмешмаксимумсвіæиõ
ово÷ів і фруктів, кілüка шмато÷ків
÷орноãо÷исіроãоõліба,одну-двіãарÿ÷і
страви ç варениõ або тушкованиõ ово-
÷ів, м’ÿса, риби, макаронниõ виробів.
Íа десерт виïиé сік або уçвар іç суõо-
фруктів.ні

так

Íадаваéïереваãубутербродамçсиром,
обов’ÿçково доïовни їõ свіæими ово-
÷ами і фруктами, соком, молоком або
кефіром.Ïід ÷ас ве÷ері намаãаéсÿ çба-
лансувати своє õар÷уваннÿ відïовідно
доõар÷овоїïіраміди.

Òиобідаєшу
çакладаõшвидкоãо
обслуãовуваннÿ?
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Пракòè÷на роáоòа № 3
Вèçна÷еннÿ каëор³йноñò³ хар÷овоãо рац³онó

Утвоємувіöілишенаïідтриманнÿдиõаннÿта іншиõфункöіé
орãаніçму необõідно на добу дів÷аткам не менш ÿк 1310 ккал,
õлоï÷икам— не менш ÿк 1440 ккал. Ïомірна активністü додає
ïотребуïриблиçноу1000ккал.
Інтенсивніçанÿттÿсïортоммоæутüçбілüшитиїїу1,5—2раçи.

Òак, ïідліток-баскетболіст у çви÷аéниé денü витра÷ає ïриблиçно
2500ккал,авденüтренуваннÿ—до4000ккал.Âитра÷енуенерãіþ
моæнашвидкоïоновитиçараõунокїæі.

1. Çа доïомоãоþ õар÷ової ïіраміди і таблиöі 3 склади
свіéраöіондлÿднів,колитинеçаéмаєшсÿсïортом.

2.Çадоïомоãоþтаблиöі4додаéдоöüоãораöіонустра-
видостатнüоїкалоріéностідлÿднів,колитиçаéмаєшсÿ
сïортом÷ифіçи÷ноþïраöеþ.

    Òàáлèцÿ 4

Підсумêè

Õар÷овиõ çви÷ок набуваþтü у дитинстві. Òому ваæливо
в÷итисüïравилüноõар÷уватисÿ.
Ïринöиïи раöіоналüноãо õар÷уваннÿ — ïомірністü,

ріçноманітністüіçбалансованістü.
Õар÷оваïірамідадоïомаãаєвиçна÷ити,скілüкиі÷оãотреба

сïоæиватищоднÿ.
Калоріéністüõар÷овоãораöіонумаєвідïовідатиенерãети÷-

нимвитратамтвоãоорãаніçму.

Õодüба60õв
Áіã20õв
Аеробіка40õв

Õодüба25õв
Áіã8õв
Аеробіка15õв

ïорöіÿборщу
смаæенакартоïлÿ,70ã
шоколаднетісте÷ко
було÷каçмаслом

одинмлинеöü
çефір,2шт.
бублики(суõеïе÷иво),30ã

Вèä акòèвноñò³

250 ккаë

Порц³¿ ïроäóкò³в ç в³äïов³äноþ каëор³йн³ñòþ

100 ккаë
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§ 8. ПÐÎÁËÅÌÈ ÍÅПÐÀВÈËЬÍÎГÎ 
ХÀÐЧÓВÀÍÍß

1. Íаçвітü ïриклади неïравилüноãо õар÷уваннÿ (їсти
надто баãато, çаõоïлþватисÿ ãамбурãерами, тісте÷ками,
вæиватиçіïсованіïродукти...).

2.Ïоміркуéте,доÿкиõïроблеммоæеïриçвестинеïра-
вилüнеõар÷уваннÿ(çаéваваãа,õар÷овеотруєннÿ...).

Правäа ïро ä³ºòè

Áаæаþ÷исõуднути÷инабративаãу,деÿкіïідліткисаміïриçна-
÷аþтüсобідієтиçаïорадамидруçів÷имодниõæурналів.Ціïора-
ди моæутü бути небеçïе÷ними, адæе нерідко вони рекомендуþтü
вилу÷итиçраöіонуöіліãруïиïродуктів,наïрикладõліб.
Колитвоÿваãабілüша÷именшаçанорму,моæливо,лікарïоре-

комендуєтобісïеöіалüнудієтуіïорадитüçаéнÿтисÿсïортом.ßкщо
тиçанадтоõудиé,фіçи÷нівïравидодадутüтобіаïетитуіçбілüшатü
масутілаçараõунокм’ÿçів.ßкщоутебеçаéваваãа—сïортдоïо-
моæетобісõуднути(мал.18).

Мал.18

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿïравдуïродієти;

 оçнаéомишсÿçïроблемоþéододефіöиту;

 в÷итимешсÿвибиратиõар÷овіïродуктиідіÿтиïриçаãроçі
õар÷овоãоотруєннÿ.
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Проáëема йоäоäеф³цèòó

Йод—öемікроелемент,необõідниéдлÿнормалüноãофіçи÷ноãо
іïсиõі÷ноãороçвитку таïраöеçдатностілþдини.Äефіöитéодув
орãаніçмі моæе ïриçвести до баãатüоõ роçладів: виникненнÿ çобу
(çаõворþваннÿ щитовидної çалоçи), ïорушеннÿ обміну ре÷овин,
втратислуõу,çатримкифіçи÷ноãоіроçумовоãороçвитку.
Уменш ваæкиõ виïадкаõ éододефіöит сïри÷инÿє аïатіþ, çни-

æеннÿ роçумової активності, ïам'ÿті, çдатності до конöентраöії.
Òому éододефіöит є дерæавноþ ïроблемоþ,  роçв'ÿçаннÿ ÿкої
доïомоæеçбереãтиінтелектнаöії.
ÂУкраїні сïостеріãаєтüсÿïриродниéдефіöитéоду.Щобçаïо-

біãти ïроблемам, ïов'ÿçаним іç éододефіöитом, треба вæивати
білüшемореïродуктів—риби,морсüкоїкаïусти,креветок,мідіé,
калüмарів.
Але наéкращиé вибір — öе éодована сілü. Ïри öüому не

треба çбілüшувати кілüкістü солі, ÿку ти сïоæиваєш. Íеобõідно
дотримуватисÿлишекілüкоõïростиõïравил.

ßê êóïóâàòè? Йодована сілü має
обмеæениé термін ïридатності — не
білüш ÿк 6 місÿöів. Òому куïуé сілü у
невеликиõ уïаковкаõ, щоб використати
її до çакін÷еннÿ öüоãо терміну.Ïеревір
öілістüісуõістüуïаковки.

ßê зáеð³ãàòè? Йодовану сілü треба
çберіãати щілüно çакритоþ, в суõому
і темному місöі. Ïорушеннÿ умов
çберіãаннÿ ïриçведе до виïаровуваннÿ
сïолукéоду.

ßê ñïîæèâàòè? Ïри високиõ темïе-
ратураõéодшвидковивітрþєтüсÿ.Òому
додаваé éодовану сілü у страви ïеред
тим,ÿкïодатиїõдостолу.

Ùо моæе ïрèçвеñòè äо хар ÷овоãо оò рóºннÿ

ßкістüïродуктівукоæніéдерæавіконтролþþтüсïеöіалüніслуæ-
би.Âмаãаçинаõ,наринкаõтанасïеöіалüнообладнаниõторãовелü-
ниõмаéдан÷икаõусіïродуктимаþтüсертифікати,щоçасвід÷уþтü
ÿкістü.Аоткуïуþ÷и їõна вулиöі,мидуæериçикуємо.Çаÿкиõ
умовïродуктимоæутüсïри÷инитиõар÷овіотруєннÿ?

Проäóкòè, 
ÿк³ м³ñòÿòü йоä:

морсüкариба;
морсüкакаïуста;
креветки;
калüмари;
мідії;
інші

мореïродукти.

Йодованасілü—
наéкращиéвибір.



49

Íаé÷астішетакетраïлÿєтüсÿ,коливæиваþтü:
ïродукти,термінреаліçаöіїÿкиõминув;•
ïродукти,ÿкінеïравилüноçберіãали÷иоброблÿли;•
ïродукти,куïленінастиõіéниõринкаõ;•
ïродукти ç ïошкодæеноþ уïаковкоþ, ураæені ãниллþ ÷и•
ïліснÿвоþ;
отруéніãриби,ÿãоди;•
консервиçіçдутимикришками÷иïомутнілимвмістом;•
алкоãолüнінаïої.•

Íаéтÿæ÷і õар÷ові отруєннÿ сïри÷инÿþтü отруéні ãриби.Ñмер-
телüнонебеçïе÷ними такоæмоæутü бути старі ãриби і ãриби,що
çмінилисвоївластивостіéсталиотруéними.Îстанніõ÷ереççабруд-
неннÿдовкіллÿç'ÿвлÿєтüсÿдедалібілüшевнашиõлісаõ.Íавітüнаé-
кращі ãрибинеєнеçаміннимïродуктомõар÷уваннÿ.Òомулікарі
çастеріãаþтü:«Гриби—öенеїæадлÿдітеé!»
А÷иçнаєшти,щомоæнаçаõворітивідвæиваннÿвисокоÿкісниõ

ïродуктів,ÿкщоїõнеïравилüнооброблÿтиабоçберіãати?Ïри÷и-
ноþтакиõçаõворþванüєõвороботворнімікроорãаніçми.Çаïам’ÿтаé
÷отиридії,щодоïомоæутüтобіуникнутимікробноãоçабрудненнÿ
ïродуктів:мити,роçділÿти,оõолодæуватиінаãрівати(мал.19).

Мал.19.Ïравила
обробки і çберіãаннÿõар÷овиõïродуктів

Ðетелüно мити
сирі ïродукти,
руки і куõонне
на÷иннÿ.

Çберіãатиокремоіна-
ріçатинаокремиõдо-
ще÷каõ ті ïродукти,
ÿкі їдÿтü сирими, і
ті,щоïіддаþтüку-
лінарніéобробöі.

Çберіãати в õо-
лодилüнику або
мо ро çилü ни ку
моло÷ні, м’ÿсні,
рибні ïродукти,
ãотові страви і від-
критіконсерви.

Киï’ÿтити сиру
воду і молоко,
ïіддаватикулінар-
ніé обробöі ïри

високіé темïературі
сирем’ÿсо,рибу, інші
ïродукти.
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Про ùо роç ïов³äаº óïа ков ка

ШестикласникМаксимçнаéшовнаïідвіконнівтуалетіÿскравиé
ïакетикіуçÿвéоãособі.Íаïерервіõлоï÷икïриãостиводнокласни-
ківкулüками,щобуливïакетику,іïриãостивсÿсам.Кілüкадітеé
встиãлиïроковтнутиїõ,ïершніæçроçуміли,щотонесолодощі.Це
бувçасібдлÿо÷ищеннÿканаліçаöії—«Кріт».Òі,õтоïриãостивсÿ,
отрималиоïікистравоõодуішлунка.

Íаïевно,ітобінераçдоводилосÿба÷итиïродуктивуïаковкаõ:
öукерки,ïе÷иво,мороçиво.Òощоæтребаçробити,ïершніæкуïи-
ти öеé ïродукт ÷и ïриãоститисÿ ним? Òреба уваæно роçãлÿнути
уïаковкуіçнаéтинаніéусінеобõіднівідомості(мал.20).

Âідсутністüбудü-ÿкоїобов'ÿçковоїінформаöіїмоæесвід÷итиïро
те,щоöеéïродуктïідробниéабонеÿкісниé.Âæиватиéоãонебеç-
ïе÷но,оскілüкиöемоæеïриçвестидоõар÷овоãоотруєннÿ.

Íà зâà ïðî дóê òó

Ñêлàд ïðî дóê òó.Çверниуваãунаïерелік
складовиõ.Моæливо, в öüому ïродукті є
шту÷нібарвники÷иароматиçатори.Òакиé
ïродуктневартовæиватищоднÿ.

Ìà ñà (îá’ºì) ïðî дóê òó. Масанетто—ваãа
беçуïаковки,масабрутто—вуïаковöі.

Òеðì³í зáеð³ãàí íÿ.Íауïаковöіçаçна÷аþтü
кінöевиéтермінреаліçаöіїабодатувиãотов-
леннÿітермінçберіãаннÿïродукту.

Óìî âè зáеð³ãàí íÿ: ïри ÿкіé темïературі
іволоãостіïовітрÿçберіãатиïродукт.

Õàð÷îâà òà еíеðãеòè÷íà ц³íí³ñòü

Øòðèõêîд. Цеé набір рисо÷ок і öифр
дає çмоãу ÷ітко виçна÷ити країну-вироб-
ника, çакодовану в ïершиõ öифраõ. Код
України—482.

Íà зâà òà àд ðе ñà âè ðîá íè êà

Мал.20.Îбов'ÿçковівідомості,
ÿкіçаçна÷аþтüнауïаковöіõар÷овиõïродуктів
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ßк ä³ÿòè ïрè хар ÷о во мó оò рóºнн³

Íудота,блþваннÿ,білüуæивоті,ïронос,раïтоваслабкістü,çа-
ïаморо÷еннÿ, ïідвищеннÿ темïератури тіла,що ç’ÿвлÿþтüсÿ ÷ереç
1—4ãодиниïіслÿвæиваннÿнеÿкісноãоõар÷овоãоïродукту,моæутü
бутиоçнакамиõар÷овоãоотруєннÿ.

Çа доïомоãоþ крос-тесту нав÷исü ïравилüно надавати
ïершудоïомоãуïриõар÷овомуотруєнні.

1.ßкщоïіслÿ їдикомусü сталоïоãано, ти викли÷еш«швидку
доïомоãу»(4)÷исïодіватимешсÿ,щосамоминетüсÿ(5)?
2.Äоïрибуттÿ«швидкоїдоïомоãи»сïробуєшïромитиïостраæ-

даломушлунок(6)або÷екатимеш,ïокиïриїдутüлікарі(7)?
3.Òиïоïередишïроõар÷овеотруєннÿвсіõ,õтовæивавтісамі

ïродукти(8),÷ивваæаєш,щоöüоãонетребаробити(9)?
4.Ïравилüно.Ñередõар÷овиõотруєнüтраïлÿþтüсÿтакі,щоçа-

ãроæуþтüæиттþлþдини.Âониваæкоïіддаþтüсÿлікуваннþ.Òому
доïомоãтитакимõвориммоæналишевлікарні(2).
5.Îтруєннÿõар÷овимïродуктом,особливоãрибами,моæебути

смертелüнонебеçïе÷ним.Òомуçволіканнÿнеïриïустиме(1).
6.Òребадатиõворомувиïити5—6склÿноккиï’ÿ÷еноїводиабо

блідо-роæевоãороç÷инумарãанöівкиівикликатиблþваннÿ.Ïідсо-
ленавода,несолодкиé÷аéïіслÿïромиваннÿшлункаçаïобіãаþтü
çневодненнþорãаніçму(3).
7.ßкщо ні÷оãо не робити, отрута всмоктуватиметüсÿ у кров, і

станõвороãоïоãіршитüсÿ(2).
8.Îçнакиõар÷овоãоотруєннÿудеÿкиõлþдеéмоæутüвиÿвитисÿ

çãодом.Òомувæитиïрофілакти÷ниõçаõодівслідусім,õтокушту-
вавсумнівнустраву(10).
9.Çалеæновідособливостеéорãаніçмутавластивостеéїæіотру-

тамоæевсмоктуватисüукровïовілüно,аоçнакиотруєннÿвиÿвлÿ-
тимутüсÿ çãодом.Òомуïрофілакти÷ниõ çаõодівмаþтü вæити всі,
õтокуштувавстраву,щосïри÷инилаотруєннÿ(3).
10.Молодеöü,тидіставсÿкінöÿ.ßкщоçіéшовçïравилüноãомар-

шруту,ïоãраéукрос-тестщераç.

1.Чомуçаïідоçринаõар÷овеотруєннÿтребавикликати
лікарÿабо«швидкудоïомоãу»?

2.Чомуувиïадкуõар÷овоãоотруєннÿтребаïоïередити
всіõ,õтовæивавтоéсамиéïродукт?
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Äоïовни ре÷еннÿ і çаïам’ÿтаé ïравила раöіоналüноãо
õар÷уваннÿ:

Îсновуõар÷уваннÿмаþтüстановити....•

Кілüкараçівнаденüнамаãаéсÿїсти....Частину•
çниõсïоæиваéсирими.

Íе çабуваéïро ... ïродукти, ÿкі çабеçïе÷уþтü•
орãаніçмбілками.

Íеçаõоïлþéсÿïродуктами,щомістÿтüнадмір•
солі,öукрутаæиру,наïриклад....

Íевæиваéалкоãолüниõ....•

Підсумêè

ßкщо ти маєш ïроблеми ç ваãоþ, çвернисÿ до лікарÿ.
Âін обстеæитü тебе, ïриçна÷итü сïеöіалüну дієту і фіçи÷ні
вïрави.

Äлÿçаïобіãаннÿïроблемамéододефіöитунав÷исüïравилü-
нокуïувати,çберіãатиісïоæиватиéодованусілü.

Грибимоæутüсïри÷инитинаéтÿæ÷іõар÷овіотруєннÿ.

Çаïершиõоçнакõар÷овоãоотруєннÿтребаçвернутисÿдо
лікарÿабовикликати«швидкудоïомоãу».

ßкщоєïідоçра,щоотруєннÿсïри÷инилиãриби,—коæна
õвилинадороãа.Äоïрибуттÿлікарівбаæаноïромитиõворому
шлунок,аïотімдативодиабонесолодкоãо÷аþ.
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§ 9. ÎСÎÁÈСТÀ Г²Г²ªÍÀ  

Ïриãадаéситуаöіїтаоïишисвоївід÷уттÿ,колитибув:
абсолþтно ÷истим:щоéно вимивсÿ, ïомив ãолову,•
ïо÷истивçуби,вдÿãнувусе÷исте;
сïравді брудним: ïіслÿ ãри у футбол, роботи на•
ãороді,ïодороæівïотÿãутощо.

Áути ÷истим набаãато ïриємніше, ÷и не так? І не лише длÿ
самоãосебе,аéдлÿтвоїõрідниõ,друçів,у÷ителів.Адæетому,õто
оõаéниé,÷астішероблÿтüкомïліменти,çнимоõо÷ішесïілкуþтüсÿ.
Це сïриÿє ïідвищеннþ éоãо самооöінки, робитü ïоïулÿрнішим
середоднолітків.Аще—öекориснодлÿçдоров'ÿ.

Чèñòоòа ³ çäоров'ÿ

Íас ото÷уþтü мілüÿрди мікроорãаніçмів. Áілüшістü іç ниõ не
шкідливідлÿлþдеé,аледеÿкімоæутüсïри÷инитиçаõворþваннÿ.
Колисüлþдині÷оãонеçналиïроöеітомустраæдаливідбаãатüоõ
інфекöіéниõõвороб, еïідемії ÿкиõ  сïустошувалиміста, країни і
навітüконтиненти.
Ç винаéденнÿм мікроскоïа лþди усвідомили, що баãатüом

небеçïекамçневидимоãосвітумоæнаçаïобіãтиçадоïомоãоþводи
імила.Òодіéвиниклаãалуçüмедиöини,ÿкамаєнаçву«ãіãієна».
Áуло роçроблено ïравила, що суттєво çменшили ïоширеннÿ

інфекöіéниõõворобулікарнÿõ,атакоæрекомендаöії,ÿкçаõистити
себе у щоденному æитті. Це — ïравила особистої ãіãієни, ÿкі
ïовиннаçнатиіÿкиõмаєдотримуватисÿкоæналþдина.
Крім ïравил, було роçроблено беçлі÷ çасобів ãіãієни, що

доïомаãаþтüïідтримувати÷истотутіла.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш,÷омуãіãієнаваæливадлÿçдоров'ÿ;

 ç'ÿсуєш,вÿкиõситуаöіÿõтребамитируки;

 діçнаєшсÿïроособливостіособистоїãіãієниïід÷асçанÿтü
сïортом;

 в÷итимешсÿïравилüнодоãлÿдатиçаротовоþïороæниноþ.
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Пракòè÷на роáоòа № 4
Вèá³р çаñоá³в оñоáèñòо¿ ã³ã³ºнè

Ðоçãлÿнüмал.21інаçвиïредметиіçасобиãіãієни,ïриçна÷ені1.
длÿ доãлÿду çа: а) обли÷÷ÿм; б) волоссÿм; в) усім тілом;
ã)ïороæниноþрота;ґ)ніãтÿми.
Ç'ÿсуé,ÿкіçниõєçасобамиособистоїãіãієни,аÿкимимоæна2.
ïоділитисÿçдруãом.Чому?
Çадоïомоãоþбатüківобериçасобиãіãієни,ÿкінаéкращеïідõо-3.
дÿтüсаметобі.

Äоãëÿä çа рóкамè

Òи,наïевно,÷увïроõворобибрудниõрук—роçладишлунку,
диçентеріþ,ãеïатитА(æовтÿниöþ)таінші.Òакїõнаçиваþтüтому,
щоінфекöіÿçаçви÷аéïотраïлÿєворãаніçм÷ереçруки.Адæенаші
руки çа денü торкаþтüсÿ баãатüоõ ре÷еé, на ÿкиõ моæутü бути
çбудникиõвороби.

Мал.21.Ïредмети і çасобиособистої ãіãієни
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1.Îб'єднаéтесüуïариісïробуéтеоïисатиодинденüç
æиттÿвашиõрук.Çаïишітüситуаöії,колинаниõмоãла
ïотраïитиінфекöіÿ.
2.Ïо÷ерçінаçиваéтеïоодніéситуаöіїіçаïисуéтеїõна
дошöі.Íамаãаéтесüнеïовторþватисÿ.
3.Ïорівнÿéтете,щоувасвиéшло,çмал.22.
4.Ïродемонструéте,ÿкïравилüномитируки.Ïорівнÿéте
вашідіїçïравиламимиттÿрук.


Мал.22.Ñитуаöії,вÿкиõтребамитируки

Правèëа мèòòÿ рóк

çмо÷ирукиводоþ;•
стараннонамилüїõ;•
неçабуваéïротилüністоронирук•
таïромісöÿміæïалüöÿми;
добреïромиéрукиводоþ;•
витри÷истимрушником.•



56

Äоãëÿä çа øк³роþ

Шкіра—наéбілüшиé орãан нашоãо тіла.Âона виконує баãато
функöіé. Çокрема, çавдÿки реöеïторам шкіри ми від÷уваємо
дотик, а такоæ теïло, õолод, білü. Це доïомаãає нам краще
ïристосовуватисÿдоумовнавколишнüоãосередовища.
Îдна ç наéкориснішиõ властивостеé шкіри — її çдатністü

ïідтримувати сталу темïературу тіла. ßкщо уваæно роçдивишсÿ
своþшкіру (кращеïідлуïоþ), тоïоба÷ишмаленüкі волосинки.
Коли  тобі õолодно, волосинки настовбур÷уþтüсÿ, ç'ÿвлÿєтüсÿ
«ãусÿ÷а шкіра». Íаші ïращури були вкриті ãустоþ шерстþ,
її настовбур÷уваннÿ доïомаãало çбереãти теïло. Çãодом лþди
ïо÷алиноситиодÿã,ішерстüçникла,çалишилисÿтілüкималенüкі
волосинки,ÿкіçбереãлиçдатністüнастовбур÷уватисÿвідõолоду.

Уÿвітüсебеÿкоþсüтвариноþіïротÿãомõвилиниімітуéте
їїруõи(стрибаéте,біãаéте).Ðоçіãрілисüісïітніли?Òак
ви ïродемонстрували çдатністü шкіри до оõолодæеннÿ.
Ïід÷асфіçи÷ниõвïравтемïературатілаïідвищуєтüсÿ,і
орãаніçм÷ереçшкірувиділÿєïіт,щобоõолодитисÿ.

Мікробинаéкращеïо÷уваþтüсÿвтеïломуіволоãомусередовищі.
Íа сïітнілиõ ділÿнкаõ тіла вонишвидко роçмноæуþтüсÿ і, ÿкщо
їõ в÷асно не видалити, моæутü сïри÷инити çаïаленнÿ. Іноді на
шкірі роçмноæуþтüсÿ мікроскоïі÷ні ãрибки, що ïриçводитü до
виникненнÿ луïи та іншиõ ïроблем.Щоб уникнути öüоãо, треба
нав÷итисÿïравилüнодоãлÿдатиçашкіроþ.

Ïоãовори ç мамоþ (татом) ïро особливості особистої
ãіãієнидів÷аток(õлоï÷иків)уïідлітковомувіöі.

Îñоáèñòа ã³ã³ºна ï³ä ÷аñ çанÿòü ñïорòом

Òоé, õто çаéмаєтüсÿ сïортом, ÷асто ïітніє і тому має набути
додатковиõнави÷окãіãієни.Ðоçãлÿнемодвавиïадки:колиєçмоãа
ïриéнÿтидушіколитакоїçмоãинемає.
Çаçви÷аéубасеéні÷ивсïортивномуçалієдуш,однакнеçабу-

ваé ïро небеçïеку çараæеннÿ ãрибком. Òому обов'ÿçково çаõодü
удушу ãумовиõкаïöÿõ.Ïам'ÿтаé,щомитисÿ і витиратисÿ слід
çãоридониçу.Òактинеçанесешінфекöіþçніãво÷іабонаінші
÷астинитіла.
Äлÿвитираннÿтіла ініãкращематиокремірушники(щораçу

÷исті).ßкщовтебелишеодинрушник,ноãивитираéнасамкінеöü.
Ðетелüновисушуéшкіруміæïалüöÿминіã.
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ßкщо не вдалосÿ уникнути
çараæеннÿ ãрибком і на ноãаõ
шкіраïо÷ервонілаéлущитüсÿ,
неãаéноçвернисÿдолікарÿ,тому
що ãрибок моæе ïерекинутисÿ
на інші ÷астини тіла та іншиõ
лþдеé.
ßкщо ïіслÿ фіçкулüтури ÷и

сïортивноãо тренуваннÿ немає
моæливості ïриéнÿти душ,
моæна тим÷асово скористатисÿ
волоãимисерветками.Îбираéті,
що ïриçна÷ені длÿ всüоãо тіла.
Ñерветки доïомоæутü тобі і в
ïодороæі.Çбираþ÷исüудороãу,
віçüмиçсобоþвеликууïаковку
серветок,адæеневідомо,÷иçав-
æдиматимешçмоãуïомитисÿ.

 Г³ã³ºна роòово¿ ïороæнèнè

Âаæливимелементомособистоїãіãієниєдоãлÿдçаçубами,ÿсна-
миівсієþротовоþïороæниноþ.Чому?Òомущо:

Íаéбілüшоþïроблемоþєналітуроті.Âінміститüбактерії,ÿкі
виділÿþтü кислоту щораçу ïіслÿ їæі. Кислота ïошкодæує емалü
çубівісïри÷инÿєкарієс.

Щобçаïобіãтиöüому,треба÷иститиçубидві÷інаденü,атакоæ
щоднÿ видалÿти наліт міæ çубами çа доïомоãоþ çубної нитки
(флосу)та÷иститиÿçик,наÿкомуміститüсÿдо90%бактеріалüноãо
налüоту(мал.23).

• ти матимеш ïривабливу усмішку, ÿка додастü тобі
вïевненостіусïілкуванні;

• отримуватимеш білüше çадоволеннÿ від їæі. Адæе
тим,укоãоõворіçуби,ваæкоїстиÿблука,іншітверді
ïродукти;

• öедоïомоæеïравилüновимовлÿтиусіçвуки;
• öе доïомоæе уникнути витрат на лікуваннÿ, ÿке до

тоãоæнеïриноситüçадоволеннÿ.

ßк ïравèëüно 
мèòèñÿ

Ñïо÷аткувідкриваéõолод-
нуводу,аïотімãарÿ÷у.

Çакриваéуçворотномуïо-
рÿдку.

 Çавæди намилþéсÿ çãори
дониçу:сïо÷аткуобли÷÷ÿ,
відтакрукиітулуб,ана-
самкінеöüноãи.

Âаæливодобревимити
÷астинитіла,деçбираþтü-
сÿмікробиунаслідок
ïітніннÿіïіслÿтуалету.
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Мал.23.Äоãлÿдçаротовоþïороæниноþ

Ðетелüноïроïолощирот,сïолосниçубнущітку.

Îбереæно о÷истü ÿçик у наïрÿмку
від коренÿ до кін÷ика (наéкраще çа
доïомоãоþ сïеöіалüної насадки на
çубніéщітöі).  

Äлÿ доãлÿду çа ротовоþ ïороæниноþ тобі çнадоблÿтüсÿ
çубна щітка ç м'ÿкоþ щетиноþ, çубна ïаста, çубна нитка
(флос) і склÿнкаçводоþ.

Çовнішнþ і внутрішнþ ïоверõні
çубівслід÷иститируõамивнаïрÿмку
відÿсенïо5раçівбілÿкоæноїïари
çубів.

Ñïолосни щітку і витисни на неї
стілüки çубної ïасти, щоб вона
ïокрилавсþщетину.

Âідірвиблиçüко15смçубноїниткиі
намотаéїїкін÷икинасередніïалüöі.
Âстав нитку в ïроміæок міæ çубами
і о÷истü éоãо руõами вãору—вниç.
Íамаãаéсÿнеïошкодитиÿсна.    

Ïереміщуé щітку від бі÷ниõ çубів
доöентралüниõ.

Ïоверõні çмиканнÿ çубів о÷ищаþтü
ãориçонталüними руõами: 10 çліва
наïраво і 5 вïеред—наçад білÿ
коæноїïариçубів.
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Äеñÿòü ïравèë çäоровèх çóá³в 

Âæиваéдостатнþкілüкістüсириõово÷івіфруктів,неæирноãо1.
м'ÿса,сируімолока,ÿкіçабеçïе÷уþтüçубиусіманеобõідни-
миïоæивнимире÷овинами.

Íеçаõоïлþéсÿсолодощами,çокрематими,щоçастрÿþтüу2.
çубаõтаïрилиïаþтüдониõ.

Ïостараéсÿнеїстиводно÷асõолоднуіãарÿ÷уїæу,наïриклад,3.
мороçивоç÷аєм.

Íе роçãриçаé çубами ãоріõи, кістки, олівöі та інші тверді4.
ïредмети.Òактимоæешïошкодитиемалü÷инавітüçламати
çуб.

Çаõищаéçубиïід÷асçанÿтüконтактнимивидамисïорту.5.

Íеïали.Ïіддієþтþтþнуçубиæовтіþтü,руéнуєтüсÿемалü,6.
виникаþтüõворобиÿсен.

Щоднÿ÷истüçубиïіслÿсніданкутавве÷еріçубноþïастоþ,7.
ÿкутобіïорекомендувавстоматолоã.

Çубнущіткутребамінÿтираçнатримісÿöі.8.

Îдинраçнаденüкористуéсÿçубноþниткоþ.9.

Äві÷і на рік відвідуé стоматолоãа. Çвертаéсÿ до нüоãо çа10.
ïершиõоçнакçаõворþваннÿçубів÷иÿсен.

Підсумêè

Îõаéністü доïомаãає вбереãтисÿ від баãатüоõ інфекöіé,
а такоæ сïриÿє твоєму емоöіéному та соöіалüному блаãо-
ïолу÷÷þ.

Áруднірукимоæутüсïри÷инитинебеçïе÷ніçаõворþваннÿ.
Òомуїõтребаÿкомоãа÷астішемити.

Çанÿттÿ сïортом ïотребуþтü додатковиõ нави÷ок ãіãієни,
çокремадлÿçаïобіãаннÿçараæеннþãрибком.

Ðотоваïороæнинамоæестативоротамидлÿінфекöіéітому
ïотребуєïостіéноãодоãлÿду.



ÐÎÇÄІЛ3

ÁÅÇÏÅКАІÇÄÎÐÎÂ'ß
Глава1.Ïрофілактикариçикованої

ïоведінки 
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§ 10. ÇВÈЧÊÈ ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Íавè÷кè ³ çвè÷кè

Íемовлÿтанеçдатнідіÿтисамостіéно.Îднакïротÿãомïершиõ
років æиттÿ вони набуваþтü баãато ваæливиõ умінü і нави÷ок:
сидіти, стоÿти, õодити, ãоворити, ïисати, ÷итати, користуватисÿ
столовимиïриборамитощо.

Íàâè÷êà— öе çдатністü робити щосü маéæе автомати÷но, не
çамислþþ÷исü,ßКтиöеробиш.Колиïишеш,тонеçамислþєшсÿ,
ÿкïисатилітеру,колиõодиш—недумаєш,çÿкоїноãистуïатиі
ÿкутримуватирівноваãу.Уÿви,щобтиробив,ÿкбираïтомутебе
сталостілüкиніã,ÿкустоніæки(мал.24)?

Çâè÷êà—öесïосібïоводитисÿ,неçамислþþ÷исü,ЧÎМУтиöе
робиш.Íаïриклад, ÿкщо маєш çви÷кущоранку робити çарÿдку,
то вæене вирішуєшщораçу, робити її ÷ині.Äеÿкі наші çви÷ки
кориснідлÿçдоров'ÿ,адеÿкі—шкідливі.

1.Íаçвітüÿкнаéбілüшеріçниõçви÷ок.
2.ßкіçниõкориснідлÿçдоров'ÿ,аÿкі—шкідливі?

Мал.24.Çÿкоїноãиïо÷атируõ?ßкоþстуïатиïотім?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ç'ÿсуєш,щотакенави÷киіçви÷ки;
 çроçумієш, ÷ому ваæливо нав÷итисÿ ïравилüно

çадоволüнÿтиïотреби;
 ïроаналіçуєшïроöесформуваннÿçви÷ок;
 діçнаєшсÿ,ÿкіæиттєвінави÷киçаïобіãаþтüвиникненнþ

шкідливиõçви÷ок.
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 ßк çвè÷кè вïëèваþòü на наøе áëаãоïоëó÷÷ÿ

Íашеçдоров'ÿ(фіçи÷не,ïсиõолоãі÷неісоöіалüнеблаãоïолу÷÷ÿ)
çалеæитü від тоãо, ÿк ми çадоволüнÿємо свої ïотреби (дивисü
мал.13 на с. 30). Ïідлітковиé вік ÷асто наçиваþтü складним і
навітü небеçïе÷ним.Це тому,щоу твоєму віöі ç'ÿвлÿєтüсÿ баãато
новиõïотребімоæнаобратинеïравилüниéсïосібїõçадоволеннÿта
набутишкідливиõçви÷ок.

Утаблиöі5наведеноõарактернідлÿтвоãовікуïотреби,
а такоæ çдорові і шкідливі сïособи їõ çадоволеннÿ.
Îб'єднаéтесü у 8 ãруï і роçіãраéте сöенки відïовідниõ
корисниõішкідливиõçви÷ок.

Òàáлèцÿ 5

Поòреáè
Сïоñоáè çаäовоëеннÿ ïоòреá

çäоров³ øк³äëèв³

Õар÷уваннÿ

надавати•
ïереваãусвіæим
ікорисним
ïродуктам

надаватиïереваãу•
їæіçріçними
домішками;
їстиïоõаïöем;•
ïереїдати•

Âідïо÷инок

сïатидостатнüо•
÷асу;
÷ерãуватиïраöþ•
івідïо÷инок;
активно•
руõатисÿ;
беçïе÷но•
роçваæатисÿ

надмірно•
çаõоïлþватисÿ
комï'þтером;
ãратисüу•
небеçïе÷ниõмісöÿõ;
ïалитиівæивати•
алкоãолüдлÿ
роçваãи

Ñïілкуваннÿ,
друæба,

налеæністü
доãруïи,
виçнаннÿ

доброçи÷ливо•
сïілкуватисÿ;
çаöікавлþвати•
іншиõ;
ïроïонувати•
доïомоãу

наслідувати•
неãативниéïриклад
(çакомïаніþ
вæиватитþтþн,
алкоãолü);
ïіддаватисÿтиску;•
ïоводитисü•
аãресивно
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Поòреáè
Сïоñоáè çаäовоëеннÿ ïоòреá

çäоров³ øк³äëèв³

Ñамоïоваãа

ïоçитивно•
ставитисÿдо
себе;
намаãатисÿ•
робитивседобре;
öінуватисвої•
досÿãненнÿ

ïоводитисÿ•
çверõнüо;
вваæатисебе•
наéкращим

Ïоваãа
çбоку

дорослиõ

дотримувати•
своãослова;
братинасебе•
відïовідалüністü;
ïроïонувати•
доïомоãу;
відстоþватисебе•
çïоваãоþдо
іншиõ

обманþвати;•
«ка÷ати»ïрава;•
ïалитиіïити,•
щобçдаватисÿ
дорослішим

Ïіçнавалüні
ïотреби

шукати•
достовірну
інформаöіþ;
робити•
ïоінформованиé
вибір

в÷итисÿтілüкина•
власниõïомилкаõ;
риçикувати•
çöікавості
(ïробуватисиãарети
÷иалкоãолü)

Åстети÷ні
ïотреби

çаéматисÿõудоæ-•
нüоþтвор÷істþ;
роçвиватисмак;•
доãлÿдатиçа•
собоþ

«çаöиклþватисÿ»•
наçовнішності;
ïостіéноïраãнути•
новиõре÷еé,одÿãу;
друæитилишеç•
баãатимиімодними

Ïотребау
самореаліçаöії

наïолеãливо•
в÷итисÿ;
роçвиватитвор÷і•
çдібності;
віритиувласні•
сили;
ãартувативолþ•

ні÷оãонеробити;•
о÷ікуватидива;•
сïодіватисÿ,що•
õтосüçробитüусе
çатебе
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ßк формóþòüñÿ наø³ çвè÷кè

Íаé÷астішеöевідбуваєтüсÿнесвідомо,íàñл³дóâàííÿì ïîâед³íêè 
³íøèõ.ßкщосïостеріãатиçакошенÿтамиабокур÷атами,томоæна
ïомітити,щобаãато÷оãовониïереéмаþтüвідсвоєїмами.Òак,ÿкосü
киöüку нав÷или ïросити їæу, сидÿ÷и «стовï÷иком». Коли вона
ïривелакошенÿт,то÷ереçмісÿöüïорÿдçкиöüкоþвæесиділотроє
«стовï÷иків».

Улþдини такоæнаéбілüше çви÷окформуєтüсÿвродині.Ñаме
тому÷лениоднієїродинимаþтüбаãатоïодібниõçви÷ок.

Іншиé сïосіб формуваннÿ çви÷ки — ñâ³дîìèé. Äлÿ öüоãо
сïо÷аткуусвідомлþþтü,ЧÎМУöетребаробити,відтакв÷атüсÿ,ßК
öеробити, çатимвідïраöüовуþтüöеуміннÿдо автоматиçму.Ñаме
такмив÷имосÿ÷иститиçуби,щоранкуçастелÿтиліæко,виконувати
домашніçавданнÿ.

1.Íаçвикілüкаçви÷ок,ÿкиõтинабув,наслідуþ÷имаму,
тата,сестру÷ибрата.

2.Íаçвикілüкаçви÷ок,ÿкиõнабуваþтüсвідомо.

Лþдинасõилüнаïовторþватидії,щоïриносÿтüїéçадоволеннÿабо
сõваленнÿіншиõлþдеé.Інавïаки,уникаєв÷инків,ÿківикликаþтü
неïриємні від÷уттÿ і çасудæуþтüсÿото÷уþ÷ими.Але,неçваæаþ÷и
на ïриємні від÷уттÿ, деÿкі çви÷ки моæутü бути шкідливими.
Íаïриклад,ïереїдатиабовæиватиïродуктиçдомішкамиïриємно,
аленебеçïе÷нодлÿçдоров'ÿ.

Чè ваæко çм³нèòè çвè÷кó?

Íаæалü, так.Щоб çмінити çви÷ку, треба докласти неабиÿкиõ
çусилü.Ñïо÷аткуслідусвідомитиїїнедолікиіçабаæатиïоçбутисÿ.
Ïотім вирішити, що саме треба çмінити і ÿк öе çробити. Âідтак
відïраöþватиновеуміннÿдоавтоматиçму, тобто сформуватинову
çви÷ку.

Íаéваæ÷еïоçбутисÿçви÷ки,щосïри÷инÿєçалеæністü.Íаïрик-
лад,вæиваннÿтþтþнуïриçводитüдонікотиновоїçалеæності,ÿку
дуæеваæкоçдолати.Адæеорãаніçмутакомураçіïостіéновимаãає
нікотину.Цебаæаннÿсõоæенасилüниéãолод.Атиæçнаєш,ÿк
неïриємновід÷уватиãолод.

Òе,щоïоçбутисÿçви÷кинелеãко,неоçна÷ає,щоневартоöüоãо
робити.Користüвідмовивідшкідливиõçви÷окнадçви÷аéноваãома.
Ïо-ïерше, ти від÷уваєш себе ãосïодарем своєї долі. Ïо-друãе,
ãартуєшволþ,аöедоïомоæедосÿãтиусïіõувæитті.
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Îб'єднаéтесüу3ãруïиінаçвітüкористüвідçміниçви÷ки
длÿïерсонаæівнаведениõситуаöіé:

ãðóïà 1. Щоранку Äаринка ïіçно ïрокидаєтüсÿ é
томуçбираєтüсÿïоõаïöеміïоãаноïо÷уваєтüсÿ.Мама
ïорадила їé в÷асно лÿãати сïати і вставати на 20
õвилин раніше, щоб встиãнути çробити çарÿдку і
ïриéнÿтидуш.
ãðóïà 2. Іванко увесü свіé вілüниé ÷ас ïроводитü у
комï'þтерномуклубі.Череçöевінïо÷авãіршев÷итисÿ
і ïо÷уваєтüсÿ ïеревтомленим. Класниé керівник
радитüéомунадаватиïереваãувідïо÷инкунасвіæому
ïовітрі.
ãðóïà 3.Антонові 20років.Âін витра÷аєнаöиãарки
ïоловину своєї стиïендії. Ïаліннÿ уæе ïоçна÷илосü
на éоãо çдоров'ї — щоранку він силüно кашлÿє,
а нещодавно лікар  çаборонив éому ïалити ÷ереç
ïроблемиçсерöем.

ßк çаïоá³ãòè ïоÿв³ øк³äëèвèх çвè÷ок

Æодналþдинанебаæаєсобіçла.Íіõтонеïо÷инаєïалити,щоб
набути нікотинової çалеæності, мати æовті çуби ÷и çаõворіти на
рак леãенü.Коли лþдина бере до рук сиãарету, вона намаãаєтüсÿ
çадоволüнитисвоþöікавістüабонаслідуєтиõ,õтоїéïодобаєтüсÿ.
Часто öе відбуваєтüсÿ ïід вïливом улþбленоãо кіноãероÿ або ïід
тискомоднолітків:«Ñïробуé,тивæедорослиé»,«Òищо,боїшсÿ?»,
«Íіõтонедіçнаєтüсÿïроöе».

Òа ïам'ÿтаé: ïоçбутисÿ çви÷ки дуæе ваæко! Îсобливо тієї,
що сïри÷инÿє çалеæністü (тþтþнову, алкоãолüну, õімі÷ну або
наркоти÷ну).Òомудлÿтебеваæливо:

1. Îáèðàòè ïîзèòèâí³ зðàзêè длÿ íàñл³дóâàííÿ. Òребакрити÷но
ставитисÿнавітüдотиõ,õтотобіïодобаєтüсÿ,накоãоõо÷ешбути
сõоæим (акторів, сïіваків, сïортсменів, друçів). Äеÿкі їõні риси
вартонаслідувати,адеÿкі,моæливо,ні.ÍедаремновÁібліїскаçано:
«Íесотворисобікумира».

2.Íàâ÷èòèñÿ ïðàâèлüíî, ðîзóìíî зàдîâîлüíÿòè ñâî¿ ïîòðеáè. У
öüомутобідоïомоæутüæиттєвінави÷ки—формуваннÿсамооöінки,
сïілкуваннÿ,крити÷ноãомисленнÿ,ïриéнÿттÿрішенü.

3. Óì³òè ïðîòèд³ÿòè ñîц³àлüíîìó òèñêó. Äеÿкі çви÷ки
формуþтüсÿïідвïливом(інодіаãресивним)комерöіéноїрекламита
однолітків.Уміннÿскаçати«ÍІ»небеçïе÷нимïроïоçиöіÿм—одна
çнаéваæливішиõнави÷ок,ÿкадоïомоæетобівæитті.
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1.Ïовернисÿдосвоãоïроектусамовдосконаленнÿ(с.35,
§  5). ßкої çви÷ки ти намаãаєшсÿ ïоçбутисÿ або ÿку
çви÷куïраãнешвиробити?
2*. Îïиши дорослу лþдину, ÿка тобі ïодобаєтüсÿ і на
ÿку ти õотів би стати сõоæим, коли виростеш. ßкиõ
çнанü,умінü÷иособистиõÿкостеéтобіïокищобракує?
Âиïиши кроки, ÿкі необõідно çдіéснити, щоб досÿãти
такоãоæусïіõувæитті.
3*. Íаïиши есе (невелике оïовіданнÿ) ïро те, ÿк ти
роçумієшнароднумудрістü: «Ïосієш в÷инок— çбереш
çви÷ку, ïосієш çви÷ку — çбереш õарактер, ïосієш
õарактер —çберешдолþ».

Підсумêè

Уïроöесіæиттÿлþдинанабуваєбаãатüоõнави÷окіçви÷ок.
Âонимоæутüбутикориснимиабошкідливимидлÿçдоров'ÿ.

Уïідлітковомувіöіç'ÿвлÿєтüсÿбаãатоновиõïотреб.Òому
ваæливонав÷итисÿïравилüноçадоволüнÿтиїõ.

Çви÷кинабуваþтüнесвідомо(наслідуваннÿм)абосвідомо,
наïриклад,çви÷куробитиранковуçарÿдку.

Ïоçбутисÿ çви÷ки неïросто, особливо тієї, що сïри÷и-
нÿє çалеæністü.Òому обираé ãідні çраçкидлÿнаслідуваннÿ,
у÷исü ïриéматививаæенірішеннÿіïротидіÿтинеãативному
соöіалüномутиску.
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§ 11. ВЧÈÌÎСß ПÐÈÉÌÀТÈ Ð²ШÅÍÍß

ßкèмè áóваþòü р³øеннÿ

Коли ти був маленüким, білü-
шістü рішенü ïриéмали çа тебе
дорослі.Òеïертобідедалі÷астіше
доводитüсÿ ïриéмати рішеннÿ
самостіéно.Інодіöедуæескладно.
Щоб çробити ïравилüниé вибір,
ваæливодобреусвідомлþвати,õто
іщовïливаєнатебе, інав÷итисÿ
ефективниõ методів ïриéнÿттÿ
рішенü.

Íаçвітü ÿкнаéбілüше рішенü, ÿкі доводитüсÿ ïриéмати
вашим одноліткам (ÿке мороçиво куïити, ÿкиé філüм
ïодивитисÿ, що сüоãодні вдÿãнути, в÷ити уроки ÷и
éти ãулÿти, ïоãодитисÿ на небаæану ïроïоçиöіþ ÷и
відмовитисÿ...).

Îдні рішеннÿ є ïðîñòèìè і не ïотребуþтü роçмірковуваннÿ,
наïриклад,ÿкемороçивокуïити,ÿкиéфілüмïодивитисÿ.

Інші рішеннÿ такоæ є çви÷ними (що сüоãодні вдÿãнути, в÷ити
уроки÷иéтиãулÿти).Щоднÿмиïриéмаємодесÿткитакиõрішенü.
Òомуїõнаçиваþтüùîдеííèìè. 

Ðішеннÿ, ÿкі моæутü мати серéоçні наслідки, наçиваþтü
ñêлàдíèìè. Äеÿкіçниõ,наïриклад,ÿкусïеöіаліçаöіþунав÷анні
обрати,моæутüвïлинутинатвоþïодалüшудолþ.

Ïриéмаþ÷иïростірішеннÿ,ми çаçви÷аéïокладаємосÿна свіé
смак,÷иþсüïораду,робимотак,ÿкраніше,ÿк÷инÿтüінші.Адæе
öінатакоãорішеннÿневисока.Украéнüомураçі,намнесïодоба-
єтüсÿсмакмороçива÷ифілüм,ÿкиéмивибрали.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ,÷омутребав÷итисÿïриéматирішеннÿ;
 нав÷ишсÿроçріçнÿтиïрості,щоденнітаскладнірішеннÿ;
 ç'ÿсуєш,õтоіщовïливаєнатвоїрішеннÿ;
 в÷итимешсÿ ïриéмати виваæені рішеннÿ çа доïомоãоþ

«ïравиласвітлофора».

Óм³ннÿ ïрèймаòè 
р³øеннÿ äоïомаãаº:

робитикращиéвибір;
çаïобіãтивиникненнþ

ïроблемішкідливиõ
çви÷ок;

ïідвищитисамоïоваãу
éçдобутиавторитет.
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Äеõтоçвиктакроçв'ÿçувативсісвоїïроблеми.Алеубілüшості
виïадків краще діÿти не імïулüсивно, а добре усвідомлþþ÷и
наслідкисвоїõв÷инків(щостанетüсÿ,ÿкщоïідешãулÿтиçамістü
тоãо,щобвиконуватидомашнєçавданнÿ).Адæеöіноþнеïравилü-
ноãорішеннÿмоæебутиïоãанаоöінка,çіïсованиéнастріéінавітü
твоÿреïутаöіÿ,ÿкщотеберанішевваæалистаранниму÷нем.

Îсобливоївиваæеностіïотребуþтüрішеннÿ,ÿкімоæутüвïлинути
на æиттÿ і çдоров'ÿ лþдеé. Але все у твоїõ рукаõ, çовсім ÿк у
китаéсüкіéлеãенді.

Íаçвітüïрикладирішенü,ÿкімоæутüвïлинутинаæиттÿ,
çдоров'ÿ і долþ лþдеé (сісти çа кермо у нетвереçому
стані,обратиïрофесіþдодуші...).

Ëеãенäа ïро ïèхаòоãо манäарèна

Колисü давно у Китаї æив роçумниé, але ïиõатиé
мандарин(çнатниéвелüмоæа).Цілиéденüвінтілüкитеé
робив, що ïримірÿв баãате вбраннÿ та виõвалÿвсÿ ïеред
ïідданимисвоїмроçумом.Òакминалидніçаднÿми,роки
çароками...Аæосüкраїнуоблетілаçвістка,щонеïодалік
оселивсÿ÷ернеöü,роçумнішиéçасамоãомандарина.

Ðоçлþтивсÿ мандарин, ïо÷увши ïро öе. Âирішив
він оãолосити ïоєдинок і відстоÿти славу наéмудрішоãо
не÷еснимсïособом:«Âіçüмуÿврукиметелика,сõоваþéоãо
çасïиноþіçаïитаþ,щоуменеврукаõ—æиве÷имертве?
ßкщо÷ернеöüскаæе,щоæиве,ÿроçдушуметелика,аÿкщо
мертве—ÿвиïущуéоãо».

І осü настав денü ïоєдинку. Чимало лþдеé çібралосü
у ïишніé çалі, щоб ïоба÷ити çмаãаннÿ наéроçумнішиõ у
світі÷оловіків.Мандаринсидівнависокомутроні,тримав
çасïиноþметелика іçнетерïіннÿм÷екавïриõоду÷енöÿ.
Аæ осü двері від÷инилисÿ, і до çали увіéшов невисокиé
õудорлÿвиé÷оловік.Âінïідіéшов,ïривітавсÿіскаçав,що
ãотовиé відïовісти на будü-ÿке çаïитаннÿ. Òоді мандарин
мовив:«Ñкаæи-номені,щоÿтримаþврукаõ—æиве÷и
мертве?»

Мудреöü усміõнувсÿ і відïовів: «Усе в твоїõ рукаõ!».
Çбентеæениé мандарин виïустив метелика ç рук, і тоé
ïолетів,радіснотріïо÷у÷икрилüöÿми.
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Ùо вïëèваº на наø³ р³øеннÿ

Íаïриéнÿттÿрішенüвïливаþтüбаãато÷инників(мал.25).Ïо-
ïерше,öенашівнутрішніïотреби,öінностітауïодобаннÿ.Òутмає
çна÷еннÿ,÷оãомиõо÷емо,щонамïодобаєтüсÿ,щонамнеобõідно,
щомиöінуємо.

Ïо-друãе,öеçовнішні÷инники:ÿкіïравилаіçаконимимусимо
виконувати, що о÷ікуþтü від нас батüки, ÷оãо õо÷утü друçі, ÿкі
öінності ïроïаãуþтüсÿ філüмами і рекламоþ, ÿкі öе моæе мати
наслідки длÿ нас та іншиõ лþдеé. Іноді ми ïриéмаємо рішеннÿ
тілüкитому,щонеõо÷емосïравитиïоãаневраæеннÿ,наïриклад,
щобнасвваæалинетоварисüкимиабодивними.

1. Íаïиши у стовï÷ик 5 рішенü, ÿкі ти ïриéмаєш:
а)вдома;б)ушколі;в)çдруçÿми.

2.Çаçна÷,щонаéбілüшевïливаєнакоæнеçöиõрішенü:
власнадумка,думкабатüків,у÷ителів,друçів,ÇМІ.

3*.Íаçвиïрикладиïоçитивноãоінеãативноãовïливуна
твоїрішеннÿоднолітків,телеба÷еннÿіреклами.

Щоÿõо÷у?
Щоменіïодобаєтüсÿ?
Щоменінеобõідно?

Щоÿöінуþ?
Комудовірÿþ?

ßкіïравилаÿмушу
виконувати?

ßкінаслідкимоїõрішенü
длÿменетаіншиõ?

Щовимаãаþтüбатüки?

Щоємодним
ісу÷асним?

Щоо÷ікуþтüдруçі?

Мал.25
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Трè крокè äëÿ ïрèйнÿòòÿ р³øенü

Íав÷итисÿ ïриéмати виваæені рішеннÿ у складниõ ситуаöіÿõ
тобідоïомоæе«ïравилосвітлофора»,щоскладаєтüсÿçтрüоõкроків
(мал.26).

Çасïокоéсÿ.•

Çосередüсÿ.•

Поäóмай

Вèáерè

Çóïèнèñü

Ðоçãлÿнü•
моæливіваріанти.

Îöінинаслідки.•

Âіçüминасебе•
відïовідалüністü.

Ñïриéмаé•
неãативниé
реçулüтатÿк
корисниéдосвід.

Мал.26
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Кроê 1. Çуïèíèсü

Ç'ÿсуé, ÷имаєш çмоãунеãаéно
ïриéнÿти рішеннÿ. Íе ïриéмаé
рішенüïідвïливомсилüниõемоöіé.
ßкщо нервуєшсÿ або ãніваєшсÿ,
ïостараéсÿ çасïокоїтисü. Òакоæ
намаãаéсÿ не ïриéмати ваæливі
рішеннÿ, коли ãолодниé або
втомлениé.

Íе доçволÿé іншим лþдÿм
ïідãанÿти тебе. Краще уçÿти
ïерерву, ніæ ïотім ïотерïати від
наслідківнеобдуманоãорішеннÿ.

Íаéãірші рішеннÿ лþди ïриé-
маþтü у стані алкоãолüноãо ÷и
наркоти÷ноãо сï'ÿніннÿ. Âони не
çдатні твереçо мислити і моæутü
çаïодіÿти шкоду собі і тим, õто
оïинивсÿïору÷.Òомувтакиõвиïа-
дкаõтримаéсÿïодалівідниõ.

1.ßкіïриéомидлÿвãамуваннÿемоöіéвиçнаєте?
2. Íаçвітü ïриклади ситуаöіé, коли лþдина в÷инила
необдумано.ßкіöемалонаслідки?

Кроê 2. Подумаé

Ïершніæïриéнÿтирішеннÿ,çберивсþнеобõіднуінформаöіþі
çвернисÿçаïорадоþдотиõ,комудовірÿєш.Ðоçãлÿнüусімоæливі
варіантисвоãовибору(аленеменшÿктри)іïодумаéïро«ïлþси»
та«мінуси»коæноãоçниõ.

Äлÿïриéнÿттÿïевноãорішеннÿ(наïриклад,çаïисатисÿ
утанöþвалüниéколектив÷итеатралüнустудіþ)склади
ïерелікусіõ«çа»і«ïроти».Äлÿöüоãо:

Ðоçïитаé тиõ, õто на öüому çнаєтüсÿ.Ïорадüсÿ ç•
батüками.
Âіçüмикілüка аркушівïаïеру і вãорінакоæному•
çниõнаïишиваріантмоæливоãорішеннÿ.Ðоçділи
коæен аркуш навïіл. Ç одноãо боку çаïиши
арãументи«çа»,çдруãоãо—«ïроти».
Ïорівнÿéреçулüтати,оберинаéкращиéваріант.•

ßк çаñïоко¿òèñü

Глибоковдиõниіïовілü-
но ïораõуé до 10 або,
ÿкщомаєш÷ас,до100.

Äиõаéна÷е÷ереçсоло-
минку. Çосередüсÿ на
çвукаõ.

Умиéсÿ,ïриéмидуш.
 Çасïіваé ïіснþ або ïо-

слуõаéмуçику.
 Ïроãулÿéсÿ або ïробі-

æисü, çроби кілüка
вïрав.

 Âідклади рішеннÿ до
ранку.



72

Çвірÿéсвіéвибірçïо÷уттÿми.Уöüомутобідоïомоæеçдатністü
уÿвлÿтивласніïо÷уттÿіïо÷уттÿото÷уþ÷иõ(див.блок-сõему).

Уÿви,ÿкроçвиватимутüсÿïодіїіщотивід÷уватимеш.ßкщоöі
ïо÷уттÿнеïриємні,слідсïробуватиіншиéваріант.

Алеуÿвлÿтивласніïо÷уттÿçамало.Ïоставсебенамісöетиõ,на
коãовïлинетвоєрішеннÿ.Âміннÿсïівïереæиватидоïомоæеуника-
тислівів÷инків,ÿкіобраæаþтüлþдеé,віддалÿþтüїõвідтебе.

Уÿвиситуаöіþіïодумаé,ÿккращев÷инити.
Утвоєїмаминеçабаромденüнародæеннÿ.Òинаскла-
дав троõи ãрошеé на ïодарунок. Âдома çнаþтü, що
мама мріє ïро тостер, але тобі çдаєтüсÿ, що краще
куïити ïлеєр. Адæе тоді ти такоæ çмоæеш ним
користуватисÿ.

Кроê 3. Вèберè

Çробившивибір,віçüминасебевідïовідалüністüçаéоãонаслідки.
Цеоçна÷аєтакоæтвоþãотовністüçаõищатисвоєрішеннÿ.ßкщоти
вïевнениéусвоїéïравоті,çробитиöетобібуделеãше.

Ïам'ÿтаé,щомаєшïраво іïередумати.ßкщоïереконавсÿ,що
твіéвибірненаéкращиé,немаєні÷оãоïоãаноãовтому,щобвиçнати
öе і çмінити своє рішеннÿ.Ñïриéмаé неãативниé реçулüтат не ÿк
ïораçку,аÿккорисниéдосвід,щодоïомоæетобіуникатиïомилок
умаéбутнüому.

Îöіни свіé вибір çа
доïомоãоþ ïо÷уттів.
Òвоїïо÷уттÿïриємні?

ні

так
Уÿви, ÿк у öіé ситу-
аöії ïо÷уватимутüсÿ
іншілþди.Ціïо÷уттÿ
ïриємнідлÿниõ?

такні

1.Ïошукаé іншиéваріант.
2. Уÿви, ÿк у такому раçі
роçвиватимутüсÿïодії.

Це—виваæене
рішеннÿ.Òвіé

вибірïриéнÿтниé
длÿтебе ідлÿ
ото÷еннÿ.
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1*.Ïотренуéтесüобиратиïравилüнірішеннÿунаведениõ
ситуаöіÿõ. Ðоçіãраéте моæливі варіанти роçвитку ïодіé
таобãоворітüїõнаслідки.

Ñèòóàц³ÿ 1. Çавтра в Îлеãа темати÷на атестаöіÿ.
ßкщовіннеïідãотуєтüсÿ,томатимениçüкуоöінкуçа
семестр іïроблемиçбатüками.Аледруãкли÷еéоãона
філüм,ÿкиéвонидавноçбиралисÿïодивитисü.

Ñèòóàц³ÿ 2. Îлені куïили нову сукнþ, і вона õо÷е
вдÿãнутиїїнастуïноãоднÿдошколи.Алеуниõсуворі
ïравилащодоносіннÿформи.ßкщоÎленаöеçробитü,
їéçаïишутüçауваæеннÿущоденник,івесüкласбуде
ïокарано.

2.Ðоçïитаéбатüків,ÿквониïриéмаþтüваæливірішеннÿ
іÿкробилиöеутвоємувіöі.

3*. Ïідãотуéсÿ до настуïноãо уроку. Îбãовори ç батü-
камиïри÷ини,çÿкиõлþдиïалÿтü÷инероблÿтüöüоãо.

Підсумêè

Щоднÿмиïриéмаємобаãаторішенü.Äеÿкіçниõєïростими,
іншіïотребуþтüвиваæеноãоïідõоду.

Íанашвибір вïливаþтüбатüки,друçі,ÇМІ,реклама.

Ïриéмаþ÷ирішеннÿ,маємоуïевнитисÿ,щовоновнашиõ
інтересаõінікомунеçашкодитü.

Ïриéмати виваæені рішеннÿ доïомаãає «ïравило
світлофора»:çуïинисü,ïодумаé,вибери.
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§ 12. ПÐÀВÄÀ ПÐÎ ТÞТÞÍ

1.Îб'єднаéтесü у 2 ãруïи é обãоворітü ïри÷ини, ÷ому
деÿкілþдиïалÿтü,аінші—ні.

2. Ðоçділітü класну дошку навïіл. Íа одніé ïолови-
ні çаïишітü арãументи «çа» ïаліннÿ, а на друãіé—
«ïроти».

3*.Ïроаналіçуéтеöіарãументиіïоміркуéте,ÿкіçниõє
фактами,аÿкі—міфами.

Ì³фè ³ факòè ïро òþòþн

Òþтþну нерідко ïриïисуþтü маãі÷ні моæливості é білüшу
ïоïулÿрністü,ніæвінмаєнасïравді.Ðоçãлÿнемокілüкаïоширениõ
утвоємусередовищіміфів.

Ì³ф.Áілüшістüïідлітківідорослиõïалÿтü.
Ôакò.Íавïаки,двоєçтрüоõдорослиõлþдеéнеïалÿтü.Курöі

налеæатü до меншості. Çа даними соöіолоãів, у віöі до 15 років
ïалÿтüлише11%õлоïöіві5%дів÷ат.

Ì³ф.Ïалитинетаквæеéнебеçïе÷но,ÿкïроöероçкаçуþтü.
Ôакò. Лікарі вваæаþтü ïаліннÿ однієþ ç наéбілüшиõ çаãроç

æиттþ і çдоров'þ лþдеé. Щороку в Україні від ïов'ÿçаниõ іç
ïаліннÿмõворобïомирає110тисÿ÷осіб.Це—населеннÿвеликоãо
міста.Щоднÿ у світі ç тієїæ ïри÷ини вмирає 10 тисÿ÷ лþдеé, а
щороку—блиçüко3,5мілüéона.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïроаналіçуєшміфиіфактиïроïаліннÿ;

 діçнаєшсÿïронебеçïе÷ніскладовітþтþновоãодиму;

 ç'ÿсуєшвïливïаліннÿнароботусерöÿ;

 усвідомишнеãаéнітавіддаленінаслідкиïаліннÿ;

 çроçумієш,щотþтþновиéдимшкодитüнелишетим,õто
ïалитü;

 ïораõуєшвартістüöієїçви÷ки;

 усвідомишсïравæнþïри÷ину,÷омулþдиïалÿтü.
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Ì³ф.Ïаліннÿшкодитüтілüкистаршимлþдÿм.
Ôакò. Õо÷ ваæкі çаõворþваннÿ ÷астіше ураæуþтü курöів çі

стаæем, але тþтþн шкодитü і тим, õто ïо÷ав ïалити нещодавно
(мал.29).

Ì³ф.Çсиãаретоþÿçдаþсÿдорослішим.
Ôакò. Òілüки в тому раçі, ÿкщо вваæаєш оçнакоþ дорослості

çморшкиіæовтіçуби.

Ì³ф. Çсиãаретоþÿна÷ероçумнішиé.
Ôакò.ÁернардШоускаçав:«Ñиãарета—öеïали÷ка,çодноãо

бокуÿкоївоãник,аçіншоãо—дурник».

Ì³ф.Ïалити—öемодноісу÷асно.
Ôакò.Колилþдинеçналиусіõçãубниõнаслідківïаліннÿ,то

такідумали.Алениніïаліннÿвваæаþтüïереæитком,õарактерним
длÿстаршоãоïоколіннÿ.Âусüомусвітіведетüсÿборотüбаçаïраво
на÷истеïовітрÿ.

У баãатüоõ євроïеéсüкиõ країнаõ çа ïаліннÿ на вулиöі ÷и в
іншому ãромадсüкому місöі стÿãуþтü штраф до 3 тисÿ÷ євро. Â
Українінещодавнотакоæïриéнÿтоçаконïроçаборонуïаліннÿне
лишеуслуæбовиõïриміщеннÿõ,аéувсіõãромадсüкиõмісöÿõ.Òо
÷ивартонабуватитакоїнеïоïулÿрноїішкідливоїçви÷ки?

Ì³ф.ßмоæуïокинути,колиçаõо÷у.
Ôакò.Ïроïаліннÿкаæутü: «Âõід— ãривнÿ, виõід—ï'ÿтü».

Âосüмероçдесÿтикурöівõотілибкинутиïалити,акоæендруãиé
вæенамаãавсÿçробитиöеõо÷абраç.

Ì³ф. Ñиãаретадоïомаãаєçасïокоїтисÿ.
Ôакò.Íікотин—öестимулÿтор.Âінçбудæує,анеçасïокоþє.

Цеéïоширениéміфмоæналеãкосïростувати.

Çа доïомоãоþ дорослоãо, ÿкиé ïалитü, ïроведи ексïе-
римент.Ïораõуéунüоãо÷астотуïулüсу,аïотімïоïроси
виéтиівикуритисиãарету.Çновуïораõуé÷астотуïулüсу.
Ïорівнÿéреçулüтати.ßкщовсеçробленоïравилüно,÷ас-
тота ïулüсу ïіслÿ ексïерименту çросте. Îтæе, нікотин
çбудæує,анеçасïокоþє.

Ðаõувати ïулüс треба так: ïоклади два
ïалüöінаçаï'ÿстокіçосередüсÿ,щобвід÷ути
ïулüс (мал. 27). Ïораõуé кілüкістü ударів
серöÿçа20секіреçулüтатïомноæнатри.
Îтримаєш÷астотуïулüсуçа1õвилину. Мал.27
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Íеãайн³ наñë³äкè ïаë³ннÿ

Âідомо,щотþтþновиéдимміститüïонад4000ріçниõõімі÷ниõ
сïолук, серед ÿкиõ наéбілüш небеçïе÷ними є смоли, ÷адниé ãаç,
нікотинірадіоактивниéïолоніé.

Ñìî лà—в’ÿçка÷орнаре÷овина,ÿкувикористовуþтüубудівниöтві
доріã.Ïід÷асïаліннÿмікроскоïі÷нікраïелüкисмолиïотраïлÿþтü
улеãені.Активнеïаліннÿ сïри÷инÿє85%виïадків çаõворþваннÿ
нараклеãенü.

×àд íèé ãàз —ãаç, ÿкиé утворþєтüсÿ ïри çãорÿнні.Âін небеç-
ïе÷ниéтому,щоблокуєсудиниіçаміщуєкисенüукрові.Îтруїтисÿ
÷адним ãаçом (в÷адіти) моæна, ÿкщо ïерекрити димоõід ïе÷і або
колонки÷иïростоïосидітиунакуреномуïриміщенні.

Í³êî òèí(у÷истомувиãлÿді)—надçви÷аéносилüнаотрута.Âін
швидко всмоктуєтüсÿ в кров і çа 7 секундроçноситüсÿïо всüому
тілу(мал.28).

Чи çнаєш ти, що одна сиãарета міститü 0,2—2 мã
нікотину,асмертелüнадлÿлþдиниоднораçовадоçа—
70мã?Ïідраõуé,скілüкисиãаретмістÿтüöþдоçу.

Мал.28.Íеãаéнінаслідкиïаліннÿ

Ïіддієþнікотинусерöе
ïо÷инаєïрискорено
ïерека÷уватикров.Äлÿöüоãо
воноïотребуєбілüшекиснþ.
Але÷астинукиснþвкрові
çаміщено÷аднимãаçом,ÿкиé
дотоãоæблокуєсудини.
Òомусерöеïеренаïруæуєтüсÿ.

Òþтþновиéдим
ïотраïлÿєулеãені.
Ïриöüомунікотин
всмоктуєтüсÿв
кров,а÷адниé
ãаççаміщуєуніé
кисенü.

Çкровоносноїсис-
теминікотинлеãко
ïотраïлÿєумоçок.
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Íаñë³äкè ïаë³ннÿ ïроòÿãом äвох рок³в

Áаãато ïідлітків думаþтü, що ïаліннÿ çаãроæує лише курöÿм
ç великим стаæем. Але насïравді навітü два роки ïаліннÿ у
ïідлітковомувіöімоæутüçаïодіÿтишкодуçдоров'þ.Ïоãіршуþтüсÿ
ïокаçники крові, çниæуєтüсÿ çдатністü швидко видиõати (на÷е
çадуватисві÷ку),щосвід÷итüïроïорушеннÿфункöіїлеãенü.Äеÿкі
іншінаслідкинаведенонамал.29.

Мал.29.Âïливïаліннÿïротÿãомдвоõроківнаорãаніçм

Âолоссÿ:
втра÷аєблискі•
еласти÷ністü;
ïросÿкнутенеïриємним•
çаïаõом.

Î÷і:
втра÷аþтüблиск;•
білки÷ервоніþтü• .

Моçок:
виникаєнікотинова•
çалеæністü;
ïоãіршуєтüсÿïам'ÿтü.•

Шкіра:
ïеред÷асностаріє;•
блищитüівкриваєтüсÿ•
çморшками.

Ðот:
ïоãіршуþтüсÿсмакові•
від÷уттÿ;
ç'ÿвлÿєтüсÿ•
неïриємниéçаïаõ;
çубиæовтіþтü;•
виникаþтüõвороби•
çубівіÿсен.

Íіãті:
ïо÷инаþтüламатисÿ•
ішаруватисÿ.

Леãені:
утруднþєтüсÿдиõаннÿ;•
÷ереçöестаєваæ÷ебіãа-•
ти,çниæуþтüсÿфіçи÷ні
моæливості;
виникає«кашелü•
курöÿ».

Ñерöе:
утруднþєтüсÿроботасерöÿ(мал.28);•
риçик• серöевиõнаïадівçбілüшуєтüсÿ
усімраçів.
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В³ääаëен³ наñë³äкè ïаë³ннÿ

Курöÿм çі стаæем çаãроæуþтü тÿæкі çаõворþваннÿ: серöево-
судинноїсистеми(інфаркт,інсулüт);çлоÿкісніïуõлини(раклеãенü,
ãуби,ротовоїïороæнини,ãортані);õроні÷ніçаõворþваннÿлеãенü;
вираçкашлунку.

Паñèвне ïаë³ннÿ

Ïаліннÿçаãроæуєнелишекурöÿм.Òþтþновимдимомçмушені
диõати всі, õто ïеребуває ïору÷. Äіти, ÿкі ÷ас від ÷асу диõаþтü
ïовітрÿм, наси÷еним тþтþновим димом, маþтü слабкиé імунітет,
÷астішеõворіþтüна ãриïтаçастуду,униõнерідкороçвиваþтüсÿ
тÿæкіçаõворþваннÿорãанівдиõаннÿ.

Íаéбілüше ïотерïаþтü ще не народæені діти, матері ÿкиõ
ïалÿтüïід÷асваãітності.Ïоширенінаслідкиöüоãо—викидніта
ïеред÷асніïолоãи.Íемовлÿмоæенародитисÿçмалоþмасоþтіла
абонавітüçвадами.

Варò³ñòü øк³äëèво¿ çвè÷кè

Ïаліннÿ — недешева çви÷ка не лише длÿ самоãо курöÿ, а é
длÿсвітовоїекономіки.Щорокунамеди÷нудоïомоãукурöÿм,ÿкі
добровілüновкоро÷уþтüсобівіку,витра÷аþтüïонад200мілüÿрдів
доларів.

1.Îб'єднаéтесü у ÷отири ãруïи (тиæденü, місÿöü, рік,
десÿтиліттÿ).Ïідраõуéте,скілüкиãрошеéвитра÷аєлþди-
на, щоднÿ куïуþ÷и ïо 2 ïа÷ки сиãарет çа середнüоþ
öіноþ(çатиæденü,місÿöü,рік,десÿтüроків).

2.Ïодумаéте,ÿкмоæнабулобвитратитиöікошти,ÿкби
їõнедовелосÿвитра÷атинасиãарети.

3*. Ïоміркуéте, ÷ому тþтþноïаліннÿ наéбілüш ïоши-
ренеубідниõкраїнаõісередбідниõлþдеé.

Îñновна ïрè÷èна ïаë³ннÿ 

Чомуæ лþди ïалÿтü, не çваæаþ÷и нашкоду длÿ себе é ото-
÷уþ÷иõ?Цетому,що÷ереçдеÿкиé÷асуниõвиникаєнікотинова
çалеæністü.Íікотин,ÿкиéміститüсÿвтþтþновомудиму,ïриãні÷ує
çдатністüорãаніçмувироблÿтинеобõіднуéомунікотиновукислоту.
Òакорãаніçмïо÷инаєçалеæативідïаліннÿ.
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Áаãато ïідлітків, ÿкі сïробували
ïалити, стаþтü курöÿми. Ïідраõо-
вано,що75%іçтиõ,õтокинувïали-
ти,ïротÿãомïіврокуïо÷инаþтüçнову.
Íавітü÷ереçкілüкароківïіслÿвідмо-
вивідтþтþнуöÿçãубнаçви÷камоæе
відродитисÿ.

Укурöÿ,ÿкиéвирішивкинутиïалити,нерідковиникаþтüтри-
воãа ÷и дратівливістü, він ïотерïає від деïресіé, ãоловноãо болþ,
беçсоннÿ.Äуæедобре,ÿкщовïершікілüкатиæнівéоãоморалüно
ïідтримаþтüдруçі.ßкщотиçнаєшкоãосü,õтовирішивкинутиïали-
ти,доïомоæиéому,скаæи,щоöеодиніçéоãоïравилüниõвиборів
уæитті.

Çöüоãоïараãрафавидіçналисÿ,щонікотинова çалеæ-
ністü— єдина сïравæнÿ ïри÷ина ïаліннÿ.А теïер  ïо
÷ерçінаçвітüсвоþïри÷ину(однуабодекілüка),çÿкої
кращенеïалити.

Підсумêè

Òþтþновиé дим міститü до 4000 ріçниõ õімі÷ниõ сïолук.
Íаéнебеçïе÷нішимиєнікотин,÷адниéãаçісмоли.

Ïаліннÿïриçводитüдоïорушеннÿроботисерöÿта іншиõ
орãанів,сïотворþєçовнішністü.

Ïаліннÿ моæе неãативно ïоçна÷итисÿ на çдоров'ї лþдини
вæе÷ереçдекілüкароків.

Курöÿмçістаæемнаéбілüшеçаãроæуєнебеçïекавиникненнÿ
раковиõ, серöево-судинниõ, леãеневиõ і шлунковиõ çаõво-
рþванü.

Головноþïри÷иноþïаліннÿєнікотиноваçалеæністü.

Íікотиноваçале-
æністü—основна
ïри÷инаïаліннÿ.
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§ 13. ПÐÀВÄÀ ПÐÎ ÀËÊÎГÎËЬ ² ÍÀÐÊÎТÈÊÈ

Îкрімтþтþну,існуþтüіншіре÷овини,ÿкісïри÷инÿþтüçалеæ-
ністü.Це—алкоãолüнінаïої,ліки,òîêñè÷í³ ðе÷îâèíèтанелеãалüні
наркотики(мал.30).

1.Íаçвітüïрикладиалкоãолüниõнаïоїв,ліків,наркоти-
ківітокси÷ниõре÷овин.

2. Ïоміркуéте, що моæутü і ÷оãо не моæутü çробити
алкоãолüінаркотики.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïроаналіçуєшміфиіфактиïроалкоãолüінаркотики;

 усвідомиш небеçïе÷ні наслідки вæиваннÿ алкоãолþ і
наркотиків;

 çастереæешсÿ від використаннÿ ліків і ïреïаратів
ïобутовоїõіміїнеçаïриçна÷еннÿм.

Мал.30

Алêîãîлüí³ íàïî¿
містÿтüетанол,
щоутворþєтüсÿу
ïроöесібродіннÿ.

Òîêñè÷í³ 
ðе÷îâèíè —öе
ïереваæно
ïреïаратиïобутової
õімії,містÿтü
отруéніскладові.

Íелеãàлüí³ 
íàðêîòèêè—
ре÷овини,çаборонені
çаконом.

Ë³êè—небеçïе÷нібеç
ïриçна÷еннÿлікарÿабоçа
ïеревищеннÿрекомендованоїдоçи.
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Ì³фè ³ факòè ïро аëкоãоëü ³ наркоòèкè

Ì³ф.Алкоãолüінаркотикироблÿтüменемодним.
Ôакò.Âідоміактори,муçикантитаіншіçаконодавöімолодіæної

моди рішу÷е вистуïаþтü ïроти алкоãолþ é наркотиків. Íині,
навïаки,модноçаéматисÿсïортомівестиçдоровиéсïосібæиттÿ.

Ì³ф.Алкоãолüінаркотикидоïомаãаþтüроçв'ÿçуватиïроблеми.
Ôакò. Íаéïоширенішиé самообман. Íавïаки, вони лише

ïоãлиблþþтüіснуþ÷іïроблемиіïородæуþтüнові.

Ì³ф. Алкоãолü робитü іç õлоï÷иків сïравæніõ ÷оловіків і не
шкодитüдів÷атам.

Ôакò.Íавïаки,вінçменшуєворãаніçміконöентраöіþтестосте-
рону—ãормону, ÿкиé сïравді ïеретворþєõлоï÷икана ÷оловіка.
Äів÷аташвидшеçаõлоïöівçвикаþтüдоалкоãолþі,отæе,ставлÿтü
ïідçаãроçусвоєçдоров'ÿіæиттÿмаéбутніõдітеé.

Ì³ф.Âиïивати—öевесело.
Ôакò.Âиïивати—öевæиватиалкоãолü,щоміститüсÿвнаïоÿõ.

Ïодумаéïроöе!Íевæеöевесело—нака÷атисÿтим,від÷оãовтра-
÷аєшçдатністüтвереçомислити?

Ì³ф.ßвçаãалінеï'þ.Целишеïиво.
Ôакò.Ñþрïриç!Âмісталкоãолþвïлÿше÷öіïива(0,33л)такиé,

ÿку÷арöіãорілки.

Ì³ф. Алкоãолüщенікоãоневбив.
Ôакò. ßкраç навïаки. Áаãато лþдеé ïомираþтü від ïередоçу-

ваннÿалкоãолþ,відвæиваннÿнеÿкісниõалкоãолüниõнаïоїв,аще
білüше—відõвороб,сïри÷инениõõроні÷нималкоãоліçмом,тане-
оба÷ниõв÷инків,скоєниõïідвïливомалкоãолþ.

Ì³ф.Алкоãолüінаркотикинеçашкодÿтüмені.Íаркоти÷на÷и
алкоãолüнаçалеæністü—öеõворобидурнівіслабаків.

Ôакò. Äокаçом ïротилеæноãо є æертви серед відомиõ лþдеé.
Âони були роçумними і силüними, інакше не стали б тим, ким
стали.Òаніїõніãроші,нінаéкращілікаріїмнедоïомоãли.

Ì³ф. Ñлабоалкоãолüні наïої (ром-кола, шеéк) не шкідливі,
інакшебїõнеïродавалинеïовнолітнім.

Ôакò.Це—наслідокнедосконалоãоçаконодавства.Алкоãолüіç
ãаçованиõнаïоївçасвоþєтüсÿшвидше,ніæçвина÷иãорілки.Лікарі
вæедавносïостеріãаþтüвиïадкиалкоãоліçмусередïідлітківсаме
çöієїïри÷ини.
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Вïëèв аëкоãоëþ на орãан³çм

Ïроникаþ÷и÷ереçслиçовіоболонкирота,стравоõоду,шлункута
кише÷нику,алкоãолüïотраïлÿєукровоноснісудиниіроçноситüсÿ
ïо всüому орãаніçму. Íаéбілüше алкоãолü вïливає на моçок, він
дієнанüоãоÿкдеïресант—ïриãні÷уєфункöіþмоçку.Òе,ÿкöе
вïлиненасамоïо÷уттÿтаïоведінкулþдини,çалеæитüвідкілüкості
вæитоãоалкоãолþ(мал.31).

Мал.31

Ìàлà дîзà àлêîãîлþдієна
ïереднþ÷астинумоçкуісïри÷инÿє:

çбудæеннÿабороçслабленнÿ;•
ïослабленнÿсамоконтролþ;•
çниæеннÿçдатностіïриéмати•
рішеннÿ;
сïовілüненнÿреакöії,аöе•
ïосилþєриçикинадороçі,
навиробниöтвітощо.

Ñеðедíÿ дîзà àлêîãîлþвïливає
наінші÷астинимоçку,сïри÷инÿþ÷и:

ще білüшу роçкутістü, ÿка моæе•
ïереростиуроçв'ÿçністü;
ïорушеннÿ координаöії руõів•
іçдатностітриматирівноваãу;
õвалüкуватістüісõилüністüдори-•
çикованоїïоведінки(ï'ÿномуморе
ïоколіна);
ріçкіçмінинастроþ(відмеланõолії•
доаãресії).

Âелèêà дîзà àлêîãîлþмоæе
ïриçвестидосерéоçноãоïорушеннÿ
моçковоїфункöіїта:

отруєннÿ(нудоти,блþваннÿ);•
втрати çдатності çв'ÿçно ãоворити,•
триматисÿнаноãаõ,контролþвати
своþ ïоведінку. Äеõто моæе çа-
снути ïросто на вулиöі, іншиé
ïо÷инаєãолоснолаÿтисÿ,÷іïлÿтисÿдоïереõоæиõ;
втратиконтролþçафункöіÿмиорãаніçму(наïриклад,моæе•
статисÿмимовілüневиïороæненнÿсе÷овоãоміõура);
алкоãолüноїкоми.•



83

ßка æ доçа алкоãолþ є малоþ, середнüоþ ÷и великоþ? Äлÿ
коæноїлþдинивонаріçна і çалеæитüвід її віку,маси тіла, статі
тощо.

Òак, на дітеé та ïідлітків алкоãолü вïливає особливо силüно і
çãубно.Щоменшамаса тіла, то менша доçа алкоãолþ сïри÷инÿє
сï'ÿніннÿ.Íаæінокалкоãолüдієсилüніше,ніæна÷оловіків.Âïлив
алкоãолþçалеæитüвідтоãо,щолþдинаїла÷иïила,ÿквонасïала,
ÿкілікиïриéмала,інавітüвідтоãо,вÿкомувонанастрої.

1. ßкі ïо÷уттÿ в ото÷уþ÷иõ викликає лþдина у стані
алкоãолüноãосï'ÿніннÿ?
2. Îб'єднаéтесü у 4 ãруïи і наçвітü моæливі наслідки
çловæиваннÿалкоãолемдлÿ:

ãðóïà 1:самоїлþдини;
ãðóïà 2:їїродини;
ãðóïà 3:іншиõлþдеé;
ãðóïà 4:сусïілüства.

ßк ëþäè вæèваþòü аëкоãоëüн³ наïо¿

Ïриблиçнотретинадорослиõâзàãàл³ íе âæèâàº àлêîãîлüçріçниõ
ïри÷ин:

їмнеïодобаєтüсÿéоãосмак;•
вонинелþблÿтüвтра÷атинадсобоþконтролü;•
вониïраãнутüбутиïрикладомдлÿсвоїõдітеé;•
öеваæливодлÿїõнüоїроботи;•
вониïідтримуþтüõорошуфіçи÷нуформу,ÿксïортсмени÷и•
моделі;
öеçабороненоїõнüоþреліãієþ;•
їм не моæна ïити çа станом çдоров'ÿ, наïриклад, ÷ереç•
алерãіþ.

Íаçвисвоþïри÷ину(однуабодекілüка),çÿкоїкраще
невæиватиалкоãолü.

Áілüшістü дорослиõ âæèâàþòü àлêîãîлüí³ íàïî¿ ê³лüêà ðàз³â 
íà ð³ê. Òакиé сïосіб вæиваннÿ наçиваþтü соöіалüним. У öüому
раçі вæиваннÿ алкоãолþ є суто символі÷ним, адæе лþди ÷удово
вміþтü відïо÷ивати та роçваæатисÿ і беç «ïідіãріву».Âони такоæ
ïоваæаþтüïравоіншиõнеïити,ітомунаїõнüомустоліçавæдиє
беçалкоãолüнінаïої.
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Лише10%дорослиõзлîâæèâàþòü àлêîãîлеì.Áілüшÿкïоловина
страæдаєнаõроні÷ниéалкоãоліçм,тобтоöілковитуçалеæністüвід
алкоãолþ.Ðештавæиваєалкоãолüнадто÷астоабоунадмірниõкілü-
костÿõ÷иуситуаöіÿõ,щоçаãроæуþтüæиттþіçдоров'þ(мал.32).

Íаñë³äкè çëовæèваннÿ аëкоãоëем

Áаãато дорослиõ, ÿкі маþтü досвід силüноãо сï'ÿніннÿ, не
ïишаþтüсÿ öим. Моæливо, колисü вони осоромилисÿ, втративши
контролüнадсобоþ.Абоïриéнÿлинеïравилüнерішеннÿіïоставили
ïідçаãроçу÷иєсüæиттÿ.

Òа наéбілüше лþди страæдаþтü від тривалоãо çловæиваннÿ
алкоãолем.Униõруéнуєтüсÿïе÷інка, çростаєриçик інфарктів та
інсулüтів,сïотворþєтüсÿçовнішністü.Червонеобли÷÷ÿ,ïотовщениé
кін÷икносата«ïивниé»æивіт—õарактерніоçнакилþдини,ÿка
çловæиваєалкоãолем.

Алкоãолікиïотерïаþтüвідïоõмілüноãосиндрому,униõбуваþтü
ïроваливïам'ÿтііãалþöинаöії(білаãарÿ÷ка).Âонистаþтüтÿãарем
длÿ своїõ родин. Çловæиваннÿ алкоãолем — ãоловна ïри÷ина
насиллÿ в сім'ї і роçлу÷енü. Алкоãоліка моæутü виклþ÷ити ç
нав÷алüноãоçакладу,çвілüнитиçроботи.

Ðоçïитаé батüків, ÷ому молодÿтам на весіллі не моæна
ïитита÷омунемоæнавæиватиалкоãолüваãітнимæін-
камабоïід÷асãрудноãовиãодовуваннÿ.

Мал.32.Îçнакиçловæиваннÿалкоãолем

Ïитиудитинстві
імолодомувіöі
(до21—22років).

Âæиватиалкоãолü
ïід÷асваãітності
івиãодовуваннÿ
ãрудниммолоком.

Ïитинадто÷асто
éувеликиõ
кілüкостÿõ.

Керувати
трансïортомабо
виконуватиіншу

відïовідалüнуроботу
устанісï'ÿніннÿ.
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Îáереæно: ë³кè ³ òокñè÷н³ ре÷овèнè!

Îб'єднаéтесüу2ãруïи:меди÷ніïреïарати іïреïарати
ïобутової õімії. Ïідãотуéте ïлакати ïро öі ре÷овини,
даéтевідïовідінаçаïитаннÿ:

ßкіöере÷овини?•
Äетребаїõçберіãати?•
ßкііснуþтüçастереæеннÿщодоїõвикористаннÿ?•

У твоєму віöі вæивати ліки моæна лише çа ïриçна÷еннÿм
лікарÿ або ïорадоþ батüків, але в æодному раçі не самостіéно.
Äеÿкі ïреïарати у раçі ïеревищеннÿ рекомендованої доçи моæутü
сïри÷инитиçалеæністü.Íіколинебериïіãулокутиõ,комутине
довірÿєш. Íавітü ÿкщо болитü çуб ÷и ãолова, а тобі ïроïонуþтü
çнеболþвалüне.ßкосüсемикласниöÿÍастÿвиïиланадискотеöідві
такіïіãулки,аçаãодинуçнеïритомніла.Улікарніç'ÿсувалосÿ,що
вонавæиласилüнодіþ÷иéнаркотик.

Òîê ñè êî ìàí³ÿ — öе ріçновид наркоманії, коли вдиõаþтü ток-
си÷ні ре÷овини, що містÿтüсÿ у клеÿõ, фарбаõ, роç÷инникаõ. Ці
ре÷овинимоæутüсïри÷инитинабрÿкдиõалüниõшлÿõів.Äеÿкіклеї
містÿтü смертелüно небеçïе÷ні длÿ лþдсüкоãо æиттÿ домішки. У
токсикоманівроçвиваþтüсÿтÿæкіõвороби.Íаéбілüшеураæуєтüсÿ
моçок—вінïостуïововідмирає.

Íерідко траïлÿєтüсÿ, що маленüкі діти, діставшисü до
ïлÿше÷киçлікамиабоõімі÷ноþре÷овиноþ,ïотраïлÿþтü
до реанімаöії ç наéтÿæ÷ими отруєннÿми. Òому ÿкщо у
тебеємолодшиéбратик÷исестри÷ка,раçомçбатüками
ïеревір,÷инелеæатüïреïаратиïобутовоїõіміїталіки
(навітüвітаміни!)там,демалþкимоæутüїõдістати.

Підсумêè

Âæиваннÿалкоãолþéнаркотиківçаãроæуєæиттþіçдоров'þ
лþдеé.Âонинедоïомаãаþтüроçв'ÿçуватиïроблеми,алише
ïоãлиблþþтüїõіïородæуþтüнові.

Çловæиваннÿалкоãолемнеãативноïоçна÷аєтüсÿнаçдоров'ї,
çовнішнüомувиãлÿді,кар'єрітаособистомуæиттілþдеé.

Ліки і ïреïарати ïобутової õімії ïотребуþтü обереæності
ïриçберіãаннііçастосуванні.
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§ 14. ßÊ ÐÎÇП²ÇÍÀТÈ ÐÅÊËÀÌÍ² ХÈТÐÎÙ²

Вïëèвè

Ми æивемо серед лþдеé і ïостіéно ïеребуваємо ïід їõнім
вïливом. У своþ ÷ерãу, ми такоæ вïливаємо на ниõ. Îтæе,
вçаємовïливи—öе÷астинанашоãоæиттÿ.Íанас,нашірішеннÿі
ïоведінкувïливаþтüбатüки,друçі,в÷ителі,ріçніïравилаіçакони,
атакоæçасобимасовоїінформаöії(ÇМІ).

Äеÿкіçниõïрÿмовкаçуþтüнам,щомиïовинніробити,а÷оãо
робитинемоæна.Íаïриклад, усі діти ïовинні õодити дошколи,
ніõто не має ïрава ïорушуватиÏравила дороæнüоãо руõу.Це—
ïрÿмівïливи.

Інші вïливи є оïосередкованими, коли лþди ÷и ÇМІ надаþтü
намінформаöіþ,наосновіÿкоїмиïриéмаєморішеннÿ.Âирішуþ÷и
щосü, маємо уïевнитисÿ, що öе в нашиõ інтересаõ і нікому не
çашкодитü.Òомутребанав÷итисÿроçріçнÿтиïоçитивніінеãативні
вïливи,атакоæìàí³ïóлÿц³¿—колиõтосüнамаãаєтüсÿçмуситинас
ïриéнÿти рішеннÿ ïід тиском ÷и обманом, надаþ÷и недостовірну
інформаöіþ.

1. Íаçвітü ÿкнаéбілüше дæерел, ç ÿкиõ ми отримуємо
інформаöіþ (від батüків, друçів, ç книæок, ãаçет,
телеба÷еннÿ...).

2.ßкірекламнідæереламаþтüнаéбілüшиéвïлив?ßкви
думаєте,÷ому?

3. Íаçвітü ріçні види ïода÷і інформаöії, ÿкі викорис-
товуþтü ÇМІ (новини, філüми, роçваæалüні ïроãрами,
рекламніролики,аналіти÷ні статті,друкованареклама,
інформаöіÿïрорекламніакöії...).

4.ßкіçниõнаéбілüшеçаслуãовуþтüнадовіру?Чому?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ,ÿкимибуваþтüвïливиіщотакеманіïулÿöії;

 оöінишвïливрекламинатвоїрішеннÿ;

 çроçумієш,ÿкïраöþєреклама;

 ïроаналіçуєшдеÿкірекламніõитрощі.
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Ðек ëама

Ðекламунаçиваþтüрушіéноþсилоþторãівлі.¯їмета—çабеç-
ïе÷еннÿвиробниковіïрибутку. Інакшенавіщобулоб витра÷атисÿ
на неї?Щоднÿ ми ба÷имо і ÷уємо вели÷еçну кілüкістü реклами:
телевіçіéні ролики, рекламні щити на вулиöÿõ, ïовідомленнÿ ïо
радіо,друкованарекламавãаçетаõіæурналаõ,наïисинастінаõ,
автомобілÿõ,уïаковкаõтощо.

1. Ïриãадаéте і ïо ÷ерçі роçкаæітü ïро один виïадок,
колинавашерішеннÿвïлинулареклама(ÿкиéмобілüниé
телефонобрати,ÿкиééоãуртсïробувати,кудиçаïросити
друçівнаденüнародæеннÿ...).

2. Îöінітü стуïінü вïливу реклами на ваші рішеннÿ.
Äлÿ öüоãо ïроведітü у класі умовну лініþ. Ç одноãо
кінöÿстанутüті,õтомаéæеусісвоїрішеннÿïриéмаєïід
вïливомреклами,аçіншоãо—ті,õтонанеївçаãаліне
çваæає.Ðештаçаéмаþтüмісöÿблиæ÷едотоãо÷иіншоãо
краþ.

Чè çавæäè варòо äов³рÿòè рекëам³

Щоб çмусити лþдеé ïридбати товар, рекламодавöі нерідко
наводÿтü не всі éоãо ÿкості, а лише ті, що ïокаçуþтü ïродукт
ç кращоãо боку. Часто öі ÿкості ïеребілüшені, іноді— відверто
неïравдиві.
Íаé÷астіше реклама міститü два ïовідомленнÿ. Îдне ç ниõ

ÿвне (наïриклад, куïи öі міöні é недороãі колãоти), а інше—
ïриõоване (у ниõ твої ноãиматимутü такиé виãлÿд, ÿк умоделі,
що їõрекламує).ßêе з цèõ ïîâ³дîìлеíü íеïðàâдèâе?
Îднієþ ç корисниõ нави÷ок є уміннÿ роçïіçнавати ïравдиву і

неïравдивуінформаöіþ,атакоæрекламніõитрощі.ßкщонав÷ишсÿ
öüоãо, то çмоæеш ïриéмати кращі і самостіéніші рішеннÿ. Â
іншомураçіïостіéнокуïуватимеште,щотобінеïотрібноабоне
ïідõодитü,÷инавітüте,щоєдлÿтебенебеçïе÷ним.

ßк ïрацþº рекëама

Щоб ïродати білüше товарів, фаõівöі рекламноãо біçнесу
виçна÷аþтüöілüовуãруïу,наïриклад,ïенсіонери,батüки,біçнесмени
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абоïідлітки.Âідтаквонинамаãаþтüсÿçнаéтите,щоєваæливим
длÿ öиõ лþдеé (длÿ ïенсіонерів— öіна, длÿ батüків— користü
длÿçдоров'ÿдітеé,адлÿïідлітків—те,щовваæаєтüсÿсу÷асним,
«крутим»ідоïомаãаєïо÷уватисÿдорослішим).

ßкщотоваркорисниé(ÿкïралüниéïорошок÷иоліÿ),рекламодавöі
намаãаþтüсÿïривернутиуваãудотиõÿкостеé,щовиãідновиріçнÿþтü
самеöþторãовумарку(öіна,ефективністü,смак).Колиæлþдина
немаєïриродноїïотребиуéоãовæиванні(наïриклад,алкоãолþ÷и
тþтþну),торекламодавöівикористовуþтü іншіïотреби,щобвона
ïо÷алавæиватиöеéïродуктісталаçалеæноþ.

Òак,длÿçалу÷еннÿïідлітківдоïаліннÿ÷ивæиваннÿалкоãолþ
наãолошуþтü,«тиснутü»на їõніïотребиу сïілкуванні çдруçÿми,
налеæностідоãруïи,самостіéності,виçнанні.Цевидноçреклами
ïиваітþтþну,денаé÷астішеçобраæуþтüмолодиõлþдеéіïроïаãуþтü
õарактернідлÿмолодіöінності—свободу,неçалеæністü,ïраãненнÿ
бутимодним,су÷асним,матидорослиéвиãлÿд(мал.33).

Мал.33

Бàæàííÿ ï³дл³òêà:

бутису÷асним,•
модним;
матидруçів;•
ïриéматидорослі•
рішеннÿ;
бутиïоïулÿрним;•
досÿãтиусïіõу.•

Çì³ñò ïîâ³дîìлеíü:

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

Бàæàííÿ âèðîáíèêà:

ïродатибілüше•
товару;
роçширитиринок•
çбуту;
çабеçïе÷итиïоïит•
умаéбутнüому.
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Ðекëамн³ ñòраòеã³¿ òþòþновèх ³ аëкоãоëüнèх комïан³й

Âиробникитþтþнутаалкоãолþотримуþтüвели÷еçніïрибутки
інемаþтüнамірувідмовлÿтисÿвідниõ,õо÷їõнÿïродукöіÿшко-
дитüçдоров’þлþдеé.Головнеїõçавданнÿ—çалу÷итидоïаліннÿ
івæиваннÿалкоãолþÿкомоãабілüшемолодіçамістüтиõ,õтокинув
ïалити(ïити)÷ивæеïомер.

Âонивдаþтüсÿдоріçниõõитрощів,щобобіéтиçаконïроçабо-
рону÷иобмеæеннÿрекламиіïереконативсіõуïривабливостісвоãо
товару.Íаïриклад,будü-ÿкимисïособаминамаãаþтüсÿдовести,що
лþдину ç сиãаретоþ неодмінно суïроводæує усïіõ, блаãоïолу÷÷ÿ,
щоïиво—öесу÷асниéстилüæиттÿ,атоé,õтокуритüіï'є,нале-
æитüдоособливоãосвітовоãотовариства,кращої÷астинилþдства.

Âласникитþтþновиõкомïаніéроçраõовуþтü(інедаремно!),що
молода лþдина сïробує сиãарету, çвикне роçваæатисÿ ç ïлÿшкоþ
ïива. Îтæе, неодмінно ïотраïитü у нікотинову та алкоãолüну
çалеæністüіïоïовнитüрÿдитиõ,õтоïримноæуєїõніïрибутки.

Òþтþновітаалкоãолüнікомïаніїборþтüсÿçтими,õтоïроводитü
антинаркоти÷нуïроïаãанду.Âонинаçиваþтüїõïорушникамиïрав
і свобод лþдини. Ñïеöіалüно вистуïаþ÷и сïонсорами сïортивниõ
çмаãанü, особливо ç екстремалüниõ видів сïорту, вони використо-
вуþтüöе,абилукавоçаÿвлÿти,щомолодістüнемоæеіснуватибеç
аçарту,риçикуіçневаãидонебеçïек.

Ðоçãлÿнü будü-ÿкі реклами тþтþновиõ ÷и алкоãолüниõ
виробів.ßкі«ïастки»длÿïідлітківтамолодімоæнау
ниõроçïіçнати?

Підсумêè

Метареклами—çбілüшитиïродаæтоварів.Інодіреклама
надаєнеïовнуінавітüнеïравдивуінформаöіþ.

Ïідлітки— ãоловна öілüова ãруïа длÿ реклами сиãарет і
алкоãолüниõнаïоїв.

Òþтþновітаалкоãолüнімаãнатироçраõовуþтüнате,щоу
молодиõлþдеéвиникнеçалеæністüівониçбаãа÷уватимутüїõ
докінöÿсвоãоæиттÿ.

Уïідлітковомувіöілþдинаïраãнебілüшоїсвободи.Òо÷и
вартоïотраïлÿтиурабстводовиробниківтþтþнуіалкоãолþ,
ÿкиõнерідконаçиваþтüторãівöÿмисмертþ?
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§ 15. ßÊ ПÐÎТÈÄ²ßТÈ ТÈСÊÓ ÎÄÍÎË²ТÊ²В

ßктивæеçнаєш,нанашірішеннÿіïоведінкусуттєвовïливаþтü
лþди, ÿким ми довірÿємо. У твоєму віöі öе насамïеред батüки і
в÷ителі.Алеувсüому,щостосуєтüсÿтеõніки,муçики,модиіроçваã,
тибілüшеïокладаєшсÿнадумкудруçів.

1.ßкірішеннÿдітинаé÷астішеïриéмаþтüïідвïливом
дорослиõ (у ÿкіé школі нав÷атисÿ, де ïровести
канікули...)?

2.ßкі рішеннÿдітиïриéмаþтüïід вïливомоднолітків
(уÿкиéãуртокçаïисатисÿ,кудиïітиïоãулÿти,вÿкуãру
ïоãрати, ÿку муçику слуõати, ÿкиé мобілüниé телефон
обрати,ïробуватисиãарети(ïиво)÷ині...)?

3.Îöінітüстуïінüвïливуоднолітківнате,ÿкïроводити
доçвіллÿ.Äлÿöüоãоïроведітüукласі умовнулініþ.Ç
одноãокінöÿстанутüті,õтоувсüомуïідтримуєкомïаніþ,
аçіншоãо—ті,õтоçавæдинаïолÿãаєнасвоєму.Ðешта
çаéмаþтüмісöÿблиæ÷едотоãо÷иіншоãокраþ.

Íаé÷астіше вïлив друçів є ïоçитивним. Âони моæутü
çаïроïонуватиçаïисатисüусïортивнусекöіþ,нав÷ититанöþвати,
ïорадитиïро÷итатиöікавукниæкуабоïодивитисÿõорошиéфілüм,
датибаãатоіншиõкорисниõïорад.Äруçітакоæмоæутüçастереãти
тебевіднеоба÷ноãов÷инкуабодоïомоãтивиïлутатисÿçіскрутноãо
становища.Òаінодіïідліткиçмушуþтüсвоїõдруçівдошкідливиõ
в÷инків,наïриклад,бреõатибатüкам,ïроãулþватиурокиабонавітü
виïивати,ïалити,коãосüïобити,щосüукрасти.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ç'ÿсуєш, коли вïлив однолітків ïоçитивниé, а коли —
неãативниé;

 çамислишсÿнадтим,÷омудеÿкіïідліткиïідбиваþтüсвоїõ
друçівсïробуватиалкоãолüабоïо÷атиïалити;

 в÷итимешсÿ роçïіçнавати маніïулÿöії і відмовлÿтисÿ від
небаæаниõïроïоçиöіé;

 ïотренуєшсÿ в орãаніçаöії доçвіллÿ беç тþтþну та
алкоãолþ.



91

1*.Ïриãадаé і оïиши виïадок çі своãоæиттÿ, коли ти
ïід вïливом друçів çробив щосü таке, ïро що ïотім
шкодував:

Щосталосÿ?•
ßкіöемалонаслідки?•
Щотивід÷увавуçв'ÿçкуçöим?•
ßкбитив÷инивтеïер?•

1.Çаïитаéбатüків,ÿквонивиõодÿтü іç ситуаöіé,коли
наниõ÷инÿтüтиск.

2.ßквониïоводилисüутвоємувіöі?

Вïëèв оäноë³òк³в ó наáóòò³ øк³äëèвèх çвè÷ок

У÷ениöÿ 10-ãо класу однієї ç українсüкиõшкіл дослідæувала,
ÿкїїоднокласникиïо÷алиïалити.Âонаç'ÿсувала,щоубілüшості
виïадків öе сталосÿ ïід тиском друçів. Íаïриклад, ти ïриéшов
надискотеку.Õтосüïриніс сиãарети.ßкщотивідмовлÿєшсÿ, тобі
каæутü:«Òа÷оãоти!Íіõтоæнеïоба÷итü,матинедіçнаєтüсÿ».Òак
іïоçвикали.

Ïротистоÿти вïливу однолітків нелеãко. Îсобливо
ÿкщо тебе вмовлÿє не одна лþдина, а декілüка. Щоб
ïереконатисÿвöüому,ïоãраéтеутакуãру.

Îб'єднаéтесü у тріéки. Ðоçраõуéтесü на ïершиé,•
друãиéітретіéномери.
Ñïо÷атку друãі номери ïреконуватимутü ïерші•
в÷инитищосü(наïриклад,ç'їстиöукерку),атівід-
мовлÿтимутüсÿ.
Ïотім друãі і треті номери раçом вмовлÿтимутü•
ïершіномериçробитиöе.
Ïерші номери ділÿтüсÿ своїми від÷уттÿми. Коли•
ваæ÷ебулоïротистоÿтитиску?

Атиніколинеçамислþвавсÿ,÷омудеÿкіïідліткинаïолеãливо
ïроïонуþтü своїм друçÿм щосü небеçïе÷не, наïриклад, ïиво ÷и
сиãарети?Чи баæаþтü вони ïри öüому їм добра?А моæе, в ниõ
ïросто бідна уÿва, щоб виãадати кращі роçваãи? Чи, моæе, вони
намаãаþтüсÿутакиéсïосібвиïравдатисебе—мовлÿв,неÿодин
такиé,аéміéдруã(брат,сестра)такоæïалитü,щотуттакоãо?

Íаçвітü інші моæливі ïри÷ини, ÷ому одна лþдина
ïроïонуєщосüнебеçïе÷неіншіé.
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ßк роçï³çнаòè ман³ïóëÿц³¿

Äлÿуникненнÿнеãативноãовïливутребанав÷итисÿроçïіçнавати
ïриéоми,доÿкиõвдаþтüсÿлþди,çмушуþ÷иіншиõçробитите,÷оãо
тінеõо÷утü,аботе,щоєдлÿниõнебеçïе÷ним.ßктивæеçнаєшç
ïоïереднüоãоïараãрафа,öе—маніïулÿöії.

ßк äоëаòè òèñк оäноë³òк³в

У 5-му класі ти вæе в÷ивсÿ відмовлÿтисü від небеçïе÷ниõ
ïроïоçиöіé і çнаєш баãато сïособів скаçати «Íі» (мал. 34). Äалі
сïробуємо ç'ÿсувати, ÿкі ç öиõ сïособів наéкраще ïідõодÿтü длÿ
відмовистороннімлþдÿм,твоїмдобримдруçÿмабоколитибуваєш
укомïанії.

1. Ñòîðîíí³é лþдèí³ достатнüоïростоскаçати«Íі»або«Âаша
ïроïоçиöіÿменінеïідõодитü».ßкщоõтосüïродовæуєнаïолÿãати,
використаéметод«çаїæдæеноїïлатівки».Ïриöüомудивисüво÷і
сïівроçмовнику,ãоворитвердоіневиïравдовуéсÿ.ßкщовідтебене
маþтüнамірувід÷еïитисÿ,éдиãетü.

Сïоñоáè ман³ïóëÿц³й

1. Ëеñòîù³: ïідлещуватисÿ, домаãаþ÷исü своãо («Òи такиé
клüовиé,çтобоþтакçавæдивесело»).

2.Íàâîдèòè áðеõлèâ³ àáî ïñеâдîíàóêîâ³ àðãóìеíòè:наïриклад,
щоалкоãолüуневеликиõкілüкостÿõкорисниéдлÿçдоров'ÿ.

3.Ïîñèлàòèñÿ íà дóìêó àâòîðèòеò³â:наïриклад,ÿкщовтебе
сïортивниé реæим, моæутü çãадати відомиõ сïортсменів, ÿкі
рекламуþтüïиво.

4. Ñïîêóøóâàòè îá³цÿíêîþ ïîïóлÿðíîñò³: наïриклад, коли
у новіé комïанії ïоïередæуþтü,що не слід відмовлÿтисÿ від
виïивки,ÿкщоõо÷еш,абитебеçаïросилинастуïноãораçу.

5.Ïîãðîæóâàòè â³длó÷еííÿì:«Çтакиминіõтонеïриÿтелþє»,
«Ïриєднуéсÿабовимітаéсÿ».

6. Óìîâлÿòè: ïостіéно канþ÷ити («Íу ÷оãо ти, ніõто æ не
діçнаєтüсÿ»).

7.Рîáèòè з òеáе âèííîãî:«Òиæнеïсуватимешменісвÿто?»
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Мал.34.ßкскаçати«Íі»

Ùо ñкаçаòè

Ïростовідмовсÿ:«Íі!»•

Метод«çаїæдæеноїïлатівки• »—відмовлÿéсÿçновуіçнову:
«Íі!»
«Äÿкуþ,ні!»
«ßскаçав,щонеõо÷у!»

Âідмовсÿіéдиãетü:«ßнеõо÷у.Менітребадодому».•

Âиба÷сÿівідмовсÿ:«Âиба÷,ÿöüоãонеробитиму».•

Âідмовсÿіïоÿсниïри÷ину:«Íі,ÿнеïалþ».•

Âідмовсÿіçаïроïонуéалüтернативу:«Íедумаþ,щоöеõороша•
ідеÿ!Äаваéкраще...»

Âідмовсÿіïодÿкуé:«Íі,дÿкуþ».•

Âідмовсÿіïереведироçмовунаінше:«Íі!Кращеïослуõаé,що•
ÿтобіроçкаæу».

Ïеревединаæарт:«Íеçнав,щотисамоãубеöü».•

Çвернисÿçаïідтримкоþдоіншиõ:«Кращеöüоãонеробити.Чи•
нетак,õлоïöі(дів÷ата)?»

Óнèкай комïан³¿ òèх, хòо ïоñò³йно ïроïонóº  
ùоñü неáеçïе÷не!

ßк ñкаçаòè

²íòîíàц³ÿ, ãîлîñ• :не
ваãаéсÿ,ãоворитвердо
івïевнено.

Ïîãлÿд• :дивисüво÷і
сïівроçмовнику.

Ì³ì³êà• :уïевнисü,щовираç
твоãообли÷÷ÿвідïовідає
тому,щотиãовориш.

Äèñòàíц³ÿ• :стіéнавідстані
ïриблиçно1м.ßкщоõо÷еш
відмовитисÿéïіти,станü
далі.ßкщовідмовлÿєш
тому,çкиммаєштеïлісто-
сунки,станüблиæ÷е.
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2. ßêùî òеáе âìîâлÿº дðóã (брат,сестра),ïоÿсниïри÷инувідмови
і свої ïо÷уттÿ, але не виïравдовуéсÿ. Çаïроïонуé алüтернативу.
Íаïриклад:«ßнеробитимуöüоãоітобінерадæу.Меніçдаєтüсÿ,
щосиãаретиіалкоãолü—öенедлÿнас.Äаваéкраще...»

3.Íаéваæ÷еïðîòèñòîÿòè òèñêó â êîìïàí³¿.ßкщоöемоæливо,
ïроіãноруéïроïоçиöіþ(на÷еéне÷увїї)абоçневаæливовідмаõнисü
іïереведироçмовунаінше:«Õлоïöі,ави÷ули...»

Моæна відïовісти ç ãумором.
Íаïриклад,ÿкщотебесïитаþтü:«Õо÷еш
сиãарету?», скаæи: «Òілüки ÿкщо ти
ïоçи÷иш свої леãені». Çвернисÿ çа
ïідтримкоþдоіншиõ:«Чув?Âіндумає,
ÿ дурниé». Çавæди ïідтримаé друãа:
«Чоãотиïри÷еïивсÿ?Âіннеõо÷е!»

ßкщоïотраïивнаве÷ірку,девсіïалÿтü
івиïиваþтü,атибоїшсÿçдаватисÿбілоþ
вороноþ,налиéсобіусклÿнкукока-коли
çлüодоміõодиçнеþÿкçкоктеéлем.Íа
ïроïоçиöіїçаïалитиçаãадкововідïовідаé:
«Î,тілüкинесüоãодні!»або«Çменевæе
доситü»,«Äÿкуþ,менівæеéтакдобре».

ßкщо у твоїé комïанії õтосü ïо÷ав
ïалити,небудüстороннімсïостеріãа÷ем.

Ïоãовориçіншими,іïостараéтесüраçомумовитидруãакинутиöе.
Адæеæиттÿбеçсиãаретіалкоãолþнабаãатокраще.Âиçбереæете
çдоров'ÿ,уникнетеïроблемçбатüками,нетребабудевитра÷атина
сиãаретикишенüковіãроші.

Пракòè÷на роáоòа № 5
ßк в³äмовèòèñÿ в³ä неáеçïе÷но¿ ïроïоçèц³¿

Íави÷кивідмовиïотребуþтüтренуваннÿ.Аленеобов'ÿç-
ковоуреалüномуæитті.Òимоæешуÿвитисебенамісöі
лþдини, ÿкіé ïроïонуþтü щосü небеçïе÷не. Íаïиши
відïовідіналиститвоїõоднолітків.

«Унашомукласі ç'ÿвиласÿновенüка—Æенÿ.Íаïерерваõвона
ïриãощаєменесиãаретами.Îдноãораçунасïоба÷илав÷ителüка,і
ïроöедіçналисÿмоїбатüки.Âонидуæеçасмутилисÿ.ßïообіöÿла
їм білüше не ïалити, алеÆенÿ çнову вмовлÿє мене éти ç неþ:
«Íуõо÷ çакомïаніþïостоїш»,аïотімïроïонує:«Íа,çатÿãнисü.
Íіõтоæнедіçнаєтüсÿ».Щоменіробити?

Катÿ»

ßк ïроòèä³ÿòè 
òèñкó комïан³¿

Çóïèíèñü: оöіни,÷и
єöÿïроïоçиöіÿ
небеçïе÷ноþ.

Ïîдóìàé: що
моæнаçробити
іÿкіöематиме
наслідки.

Âèáеðè: сïробуé
ïротистоÿти
тиску,çвернисÿ
ïодоïомоãуабо
éдиãетü.
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«Íас іç друãом çаïросили на денü народæеннÿ. Íа столі стоÿло
шамïансüке,аколимиéоãовиïили,дів÷атадісталиçõолодилüника
ïиво. Âони наливали нам удві÷і білüше, ніæ собі, і каçали, що
требаïитидодна.Ïотіммоємудруãусталоçле,éоãоçнудило.Ми
ледве діéшли додому. Ñкоро у мене денü народæеннÿ, і дів÷ата
сïодіваþтüсÿ, що там теæ буде виïивка. ß öüоãо не õо÷у, але
боþсü,щоінакшеніõтодомененеïриéде.

Андріé»

Çäорове äоçв³ëëÿ

Часто ïідлітки ïо÷инаþтü ïалити і вæивати алкоãолü тілüки
тому, що не вміþтü інакше роçваæатисü або ïраãнутü створити
невимушенуатмосферунасвоємусвÿті.

Алесиãаретиіалкоãолüнемоæутüроçваæатиівеселити.Âони
лише çниæуþтü çдатністü твереçо мислити і ïриéмати виваæені
рішеннÿ,сïри÷инÿþтüïроблеми.Ñеðéîзí³ ïðîáлеìè!

Òому краще нав÷итисÿ роçваæатисü у нормалüниé, çдоровиé
сïосіб. А длÿ тиõ, õто відвідував уроки-тренінãи, öе çовсім не
ваæко. Адæе ти çнаєш беçлі÷ ïриéомів, ÿк «çламати криãу» і
створитиневимушенуатмосферу,ÿкроçваæитиіроçвеселитибудü-
коãо,інавітüте,ÿкнаéкращеçакін÷итисвÿто.

Îб'єднаéтесüу4ãруïиіроçробітüсöенаріїсвÿт:
ãðóïà 1:денüнародæеннÿ;
ãðóïà 2:Íовиéрік;
ãðóïà 3:ÄенüçаõисникаÂіт÷иçни;
ãðóïà 4:Міæнародниéæіно÷иéденü.

Підсумêè

Íа твої рішеннÿ і ïоведінку вïливаþтü лþди, ÿкі тебе
ото÷уþтü. Äумка твоїõ друçів наéбілüш ваãома в тому, що
стосуєтüсÿмоди,муçики,ïроведеннÿдоçвіллÿ.
Âïлив однолітків є ïоçитивниé і неãативниé. У ïроöесі

набуттÿшкідливиõçви÷окöеéвïливнаéваãомішиé.
Щоб ïротистоÿти неãативному вïливу, треба в÷итисÿ

роçïіçнаватиманіïулÿöіїіïротидіÿтиїм,умітиорãаніçовува-
тиçдороведоçвіллÿ.
Моæнаïротидіÿтитискуоднолітківçадоïомоãоþïравила

світлофора:«Çуïинисü.Ïодумаé.Âибери».
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§ 16. ßÊ ÇÐÎÁÈТÈ 
ВÍÅСÎÊ Ó ÁÎÐÎТЬÁÓ Ç В²Ë/СÍ²Äом

1.Ïриãадаéте,щооçна÷аєÂІЛіÑÍІÄ.

2*.Îб'єднаéтесüу3ãруïиіïриãадаéтематеріал,ÿкиéви
вив÷алиу5-мукласі:

Ãðóïà 1:ßкÂІЛïередаєтüсÿ.

Ãðóïà 2:ßкÂІЛнеïередаєтüсÿ.

Ãðóïà 3:ßкÂІЛруéнуєорãаніçмлþдини(мал.35).

    

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєшінформаöіþ,ÿкувив÷аву5-мукласі;

 ïотренуєшсÿроçвін÷уватиміфиïроÂІЛіÑÍІÄ;

 діçнаєшсÿ, що вæиваннÿ наркотиків, алкоãолþ і навітü
тþтþнуçбілüшуєриçикÂІЛ-інфікуваннÿ;

 в÷итимешсÿ оöінþвати риçик çараæеннÿ та ïоширþвати
ïравдивуінформаöіþïроÂІЛіÑÍІÄ.

ÑÍІÄ—öеостаннÿстадіÿ
çаõворþваннÿ
наÂІЛ-інфекöіþ:

Ñиндром—томущовлþдини
виникаєбаãаторіçниõ
симïтомівтаçаõворþванü

Íабутиé—томущовінне
ïередаєтüсÿнаãенети÷ному
рівні

²мунниé—томущо
ураæуєтüсÿімуннасистема
орãаніçму

Äефіöит—томущоімунна
системаослабленаінеçдат-
наборотисÿçінфекöіÿмита
çлоÿкіснимиïуõлинами

ÂІЛ—öеçбудник
çаõворþваннÿ
наÂІЛ-інфекöіþ:

Вірус—мікроорãаніçм,
ÿкиéмоæнаïоба÷ити
тілüкиçадоïомоãоþ
електронноãомікроскоïа

²мунодефіöит—
несïромоæністüімунної
системиçаõистити
орãаніçмвідінфекöіé
таçлоÿкісниõïуõлин

Ëþдини—орãаніçм,у
ÿкомуроçмноæуєтüсÿ
вірус
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Лþдсüкиéорãаніçм—ніби
фортеöÿ,аімунітет—моãутнє
віéсüко,ÿкеçаõищаєéоãовід
мікробівівірусів.

ßкщо в орãаніçм
ïотраïлÿє ÂІЛ, він
інфікує і вбиваєкліти-
ниімунітету.

Колиімунітетçруéновано,
ïо÷инаєтüсÿÑÍІÄ— остан-
нÿ стадіÿ õвороби, на ÿкіé
лþдина моæе ïомерти від
будü-ÿкоїінфекöії.

Мал.35
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ßк óáереãòèñÿ в³ä В²Ë

ÄлÿïодоланнÿеïідеміїÂІЛ/ÑÍІÄуваæливооб'єднатиçусиллÿ
дерæави,міæнародниõдонорівікоæноїокремоїлþдини.

Äерæаваçабеçïе÷уєконтролüдонорсüкоїкровітастерилüністüу
лікарнÿõ,çдіéснþєбеçкоштовнетестуваннÿнаÂІЛ-інфекöіþ.

Çадоïомоãоþміæнародниõдоно-
рів тисÿ÷і ÂІЛ-ïоçитивниõ лþдеé
отримуþтüлікуваннÿ,ÿкеïродовæує
їõнє æиттÿ. Âаãітні æінки маþтü
достуï до лікуваннÿ, ÿке çбілüшує
шанснародæеннÿçдоровоїдитини.

Алеçдолатиеïідеміþмоæнатілü-
китоді,коликоæенсамвідïовідатиме
çасвоєæиттÿіçдоров'ÿ.Õо÷ариçик
çараæеннÿутвоємувіöімінімалüниé,
іноді діти риçикуþтü, ãраþ÷исü у
«кровнебратаннÿ»,роблÿ÷иïірсинã÷и
татуаæнестерилüнимиінструментами,
бавлÿ÷исü використаними ãолками і
шïриöами.ÒомудлÿçаõистувідÂІЛ
необõідно(мал.36):

Мал.36.ßкçаõиститисÿвідÂІЛ

Íевæивати
алкоãолþінар-
котиків.

Уникатиконтактівç
кров'þіншиõлþдеé,
наïриклад,слідçаïи-
туватиïростерилü-
ністüінструментіву
лікарні.

Уникатинебеçïе÷ниõ
комïаніéіситуаöіé.

Íабуватиæиттєвиõнави-
÷ок,ÿкіïідвищуþтü
стіéкістüвумоваõеïіде-
міїÂІЛ/ÑÍІÄу.

В²Ë ïереäаºòüñÿ:

ïривикористаннінесте-
рилüниõãолок,шïри-
öів,інструментівдлÿ
татуþваннÿтаïірсинãу;

ïриïереливанніінфіко-
ваноїкрові÷иïересад-
öідонорсüкиõорãанів;

відÂІЛ-ïоçитивноїмате-
рідодитиниïід÷ас
ваãітностііïолоãів;

ïристатевиõконтактаõ.
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Ì³фè ³ факòè ïро В²Ë ³ СÍ²Ä

ÂІЛ—молода інфекöіÿ, і томув сусïілüствіще існує÷имало
неïравилüниõуÿвленü(міфів)ïроöþõворобу.

Ì³ф.ÑÍІÄ—öеõворобаафрикан-
öів.Íасвонанестосуєтüсÿ.

Ôакò. Îстаннім ÷асом ÂІЛ-інфек-
öіÿ стрімко ïоширþєтüсÿ у Ñõідніé
Євроïі,çокремавУкраїні.У2006роöі
блиçüко 100 тисÿ÷ українöів діçнали-
сÿ,щовонимаþтüÂІЛ.Аленасïрав-
діÂІЛ-інфікованиõв нашіéкраїніу
декілüкараçівбілüше.

Ì³ф. Це мене не стосуєтüсÿ, тому
щовсімоїрідніідруçіçдорові.

Ôакò.Íіõто немоæе бути вïевне-
нимуöüому.АдæеÂІЛнемаєсïеöи-
фі÷ниõ симïтомів, наïриклад, висиï-
ки,ÿкумоæнаïоба÷ити.Âіннеïроÿв-
лÿєтüсÿодраçуболем÷ивисокоþтем-
ïературоþ,ÿк,наïриклад,ãриï.Лþдинамоæебаãатороківæитиç
ÂІЛінавітüнеçдоãадуватисÿïроöе.

Ì³ф. ÍемоæнаïускатиÂІЛ-інфікованиõдітеéдошколи.Âони
моæутüçараçитиіншиõшколÿрів.

Ôакò. Çа 25 років еïідемії не çареєстрованоæодноãо виïадку
çараæеннÿдитинидитиноþ.ÂІЛмаєдуæеобмеæенішлÿõиïере-
даннÿ. Âін ÍÅ ïередаєтüсÿ ïобутовим шлÿõом— ÷ереç ïовітрÿ,
ïредмети,їæу,одÿã.

Ì³ф.ÂІЛïередаєтüсÿ÷ереçкров,отæе,моæнаçараçитисÿ÷ереç
укускомара.

Ôакò.ÂІЛсïравдіïередаєтüсÿ÷ереçкров,алекомарі та інші
кровососи éоãо не ïередаþтü. Коли комар æалитü лþдину, він
вïрискуєунеїсвоþслину,анекровïоïереднüоїæертви.Çбудники
деÿкиõõвороб,наïрикладмалÿрії,çдатніроçмноæуватисÿвслині
комаõ,ïротеÂІЛ—ні.

Ì³ф. ÂІЛ-інфікованимдітÿмнемоæнавідвідуватибасеéн.Адæе
вонимоæутüотриматитравму,іїõнÿкровïотраïитüуводу.

Ôакò.ßкщоінфікованакровïотраïитüубасеéн,вонанеãаé-
нороç÷инитüсÿ,іконöентраöіÿÂІЛстаненадтомалоþдлÿçара-
æеннÿ.

В²Ë ÍÅ ïереäаºòüñÿ:

÷ереçïовітрÿ,воду,
ïродуктиõар÷у-
ваннÿ,одÿã,ïосуд,
ïостілüнубілиçну;

ïри÷õанні,кашлі;

ïрирукостисканні,
обіéмаõ,друæніõ
ïоöілункаõ;

ïрисïілüномукори-
стуваннітуалетом,
ванноþ,басеéном;

÷ереçукусикомарів.
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Íаркоòèкè ³ В²Ë

Íаéнебеçïе÷нішим є ін'єкöіéне вæиваннÿ наркотиків, томущо
у öüому виïадку моæна çараçитисÿ ÂІЛ не лише ÷ереç сïілüниé
шïриö,аé÷ереçãолкутаіншіïредмети,наÿкиõєçалишкикрові.
Ñïілüне введеннÿ наркотиків— основниé шлÿõ ïоширеннÿ ÂІЛ-
інфекöіївУкраїні.

Òþтþноïаліннÿ длÿ ïідлітків є ïершим кроком на шлÿõу до
іншиõшкідливиõçви÷ок,ÿкіçбілüшуþтüриçикÂІЛ-інфікуваннÿ.
Адæеті,õтоïалитü,у7раçів÷астішеçловæиваþтüалкоãолемів
11раçів÷астішестаþтüсïоæива÷аминаркотиків.

Алкоãолü і наркотики çниæуþтü çдатністü лþдини ïриéмати
виваæенірішеннÿ.Устанісï'ÿніннÿвонамоæеïоводитисÿнеоба÷но,
наïриклад,ïоãодитисÿсістивмашинудонеçнаéомöÿістатиæерт-
воþсексуалüноãонасиллÿ.

Çа доïомоãоþ ïідкаçки оöінітü риçик çараæеннÿ ÷ереç
кровунаведениõситуаöіÿõ:

сïілüнокористуватисÿшïриöамиабоãолкамидлÿін'єкöіé;•
їçдитиуïереïовненомутрансïорті;•
робити ïірсинã (ïроколþвати вуõа, брови, ніс, ÿçик) у•
домашніõумоваõ;
çуïинÿтиносовукровоте÷убеçлатексниõрукави÷ок;•
ïлавативоçері,басеéні;•
õодитидошколи,сïілкуватисÿçÂІЛ-ïоçитивними;•
обніматиÂІЛ-ïоçитивноãодруãа;•
ãратисüу«кровнебратаннÿ»;•
користуватисÿфонтан÷икомдлÿïиттÿ;•
обідатиушкілüніéїдалüні.•

Рèзèê âèñîêèé Рèзèê íèзüêèé Рèзèê 
â³дñóòí³é

çна÷ниé
контакт
çкров'þ

існуємоæливістü
неçна÷ноãоконтакту
çкров'þ,наïриклад,
коливонаïотраïитü
нанеушкодæенушкіру

немає
контакту
çкров'þ
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П³äòрèмка ëþäей, ÿк³ æèвóòü ç В²Ë 

Çаоöінкамиексïертів,нинівУкраїніблиçüко400тисÿ÷ лþдеé
æивутü çÂІЛ, çниõïонад10 тисÿ÷ —діти.Íевиклþ÷ено,що
õтосüіçниõнав÷аєтüсÿутвоїéшколі,æивеутвоємудомі.

Òимоæешнавітüнеçдоãадуватисÿïроöе,алеïротÿãомднÿ(у
школі,втрансïорті,ïростонавулиöі)çустрі÷аєшсÿісïілкуєшсÿç
баãатüмалþдüми,ÿкімаþтüÂІЛ.Цеабсолþтнобеçïе÷но,адæеÂІЛ
неïередаєтüсÿ÷ереçïовітрÿ,їæу,водуабоïредмети.

Але деõто не çнає öüоãо і тому неãативно ставитüсÿ до лþдеé
çÂІЛ.Це ïриноситü їм баãато страæданü.Íа відміну від іншиõ
лþдеé,навітüстаршиõçатебе,тиотримуєшґрунтовніçнаннÿçöієї
ïроблеми і моæеш роçïовідати ïро ÂІЛ і ÑÍІÄ братам, сестрам,
батüкам і навітü бабусÿм і дідусÿм.Цим ти çробиш свіé внесоку
боротüбуçÂІЛ/ÑÍІÄом.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи і намалþéте ÂІЛ-ïоçитивну
лþдину.Ðоçкаæітüїїісторіþ.

2.Ïо÷ерçіïродовæітüфраçу:«ßмоæуроçкаçатирідним
(друçÿм)ïроÂІЛіÑÍІÄ…»

Çа матеріалами öüоãо ïараãрафа і ïідру÷ника длÿ 5-ãо
класуроçробиïлакат(ïостер)абоïам'ÿтку(флаєр),ÿка
доïомоæе твоїм рідним і друçÿм білüше діçнатисÿ ïро
ÂІЛіÑÍІÄ.



Підсумêè

УкраїнастоїтüнаïороçіеïідеміїÂІЛ/ÑÍІÄу.Äлÿїїïодо-
ланнÿнеобõідніçусиллÿдерæавиікоæноїокремоїлþдини.

Âæиваннÿ алкоãолþ і наркотиків çбілüшує риçики
інфікуваннÿÂІЛ.

Òþтþноïаліннÿ ïідлітків є ïершим кроком на шлÿõу до
іншиõ шкідливиõ çви÷ок, ÿкі çбілüшуþтü риçик ÂІЛ-інфі-
куваннÿ.

Âæиваннÿ ін'єкöіéниõ наркотиків особливо небеçïе÷не,
адæеÂІЛ—öеінфекöіÿ,щоïередаєтüсÿ÷ереçкров.

ÒимоæешçробитисвіéвнесокуборотüбуçÂІЛ/ÑÍІÄом,
ïоширþþ÷иуколідруçівіçнаéомиõдостовірнуінформаöіþі
надаþ÷иïідтримкулþдÿм,ÿкіæивутüçÂІЛ.



ÁÅÇÏÅКАІÇÄÎÐÎÂ'ß
Глава2.Áеçïекащоденноãоæиттÿ 
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§ 17. ÄÎСË²ÄÆÓªÌÎ ÐÈÇÈÊÈ ² ÍÅÁÅÇПÅÊÈ

Ùоäенн³ рèçèкè ³ неáеçïекè

Щоденнеæиттÿсу÷асноїлþдиниïереваæнобеçïе÷неікомфортне.
Миæивемовбудинкаõ,ÿкіçаõищаþтüвіднеãоди,маємокомуналüні
виãоди, користуємосÿ ïобутовими ïриладами. Âони доïомаãаþтü
ïрибирати, ïрати, ãотувати їæу і вивілüнÿþтü ÷ас длÿ нав÷аннÿ,
твор÷ості, сïілкуваннÿ ç друçÿми. Îднак і сüоãодні риçики та
небеçïекиє÷астиноþнашоãоæиттÿ.

Ïроаналіçуé один денü çі своãо æиттÿ (наïриклад,
у÷орашніé).Äлÿöüоãо:

1) роçïиши, що ти робив удома, ïо дороçі до школи,
ушколі, ïіслÿшколи, надворі (наïриклад,мивïосуд,
сушив феном волоссÿ, дививсÿ телевіçор, ïереõодив
дороãу,ïідіãрівавобід...).

2) ïостав ïоçна÷ку навïроти діé, ÿкі моæутü бути
небеçïе÷ними,іçаïишикоæнуçниõнаокреміéкартöі.

У баãатüоõ виïадкаõ ïро небеçïеку нам сиãналіçуþтü емоöії:
çанеïокоєннÿ,тривоãа,страõ,ïаніка.Îднакщобуникатинебеçïек,
çаïобіãатиїм,атакоæïравилüнодіÿтиураçіїõвиникненнÿ,недо-
статнüо ïокладатисÿ лише на від÷уттÿ. Òреба в÷итисÿ свідомо
оöінþватинаслідкироçвиткуситуаöіїабосвоєїïоведінки.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ,щотакериçик;

 ïроаналіçуєшéоãовиди;

 нав÷ишсÿ роçïіçнавати виïравданиé і невиïравданиé
риçики;

 ïотренуєшсÿвиçна÷атирівенüриçикувщоденномуæитті;

 ïовторишалãоритмдіéвекстремалüниõситуаöіÿõ.
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Понÿòòÿ рèçèкó

Îöінþþ÷и варіанти своєї ïоведінки та моæливі наслідки, ми
ïеревірÿємо,÷иіснуєçаãроçаæиттþіçдоров'þлþдеé.Òакуçаãроçу
ще наçиваþтü ðèзèêîì. Îскілüки наше çдоров'ÿ — öе фіçи÷не,
ïсиõолоãі÷неісоöіалüнеблаãоïолу÷÷ÿ,роçріçнÿþтüдекілüкавидів
риçику(таблиöÿ6).

Òàáлèцÿ 6

Вèäè рèçèкó Чомó çаãроæóº Прèкëаäè

Фіçи÷ниé Æиттþ іçдоров'þ

•õодитивмокриõ÷еревикаõ;
•çаéматисÿекстремалüними

видамисïорту;
•ïеребіãатидороãуïеред

автомобілÿми

Ïсиõолоãі÷ниé Ñамоïоваçі,
уïевненості

•налÿкатисÿ;
•çаçнатистресу;
•ïосваритисÿçдруãом;
•відмовитисÿвідïроïоçиöії;
•ïершимïідіéти,щоб

ïоçнаéомитисü

Ñоöіалüниé

Авторитету
вдорослиõ,

ïоïулÿрностісеред
однолітків,усïіõу

•ïорушуватишкілüні
ïравила;

•ïоводитисÿдивноабо
аãресивно;

•éтиïротивсіõукомïанії

Áілüшістü небеçïе÷ниõ ситуаöіéмістÿтü декілüка видів риçику.
Íаïриклад,ÿкщоукомïаніїтобіïроïонуþтüсиãарети,тоіснуþтü
риçики:

ô³зè÷íèé• :ÿкщоïоãодишсÿ—тириçикуєшнабутиçалеæностіé
çашкодитисвоємуçдоров'þ;
ïñèõîлîã³÷íèé• : ÿкщо ïоãодишсÿ — моæеш від÷ути ïровину і
страõвикриттÿ;ÿкщовідмовишсÿ—тривоãу,щотебевідлу÷атü
відкомïанії;
ñîц³àлüíèé• : ÿкщо ïоãодишсÿ— ïро öе моæутü діçнатисÿ твої
батüкиіïокаратитебе;ÿкщовідмовишсÿ—риçикуєшвтратити
ïриÿтелів.
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Вèïравäан³ ³ невèïравäан³ рèçèкè

Інодіриçикєсïравоþблаãородноþ.Íаïриклад,відмовитисÿвід
небеçïе÷ноїïроïоçиöії, вистуïитиïередусієþшколоþ, çаõистити
тоãо, ç  коãо насміõаþтüсÿ однокласники, ïершим ïідіéти, щоб
ïоçнаéомитисÿ.Òакіситуаöіїïотребуþтüсміливості.Алеводно÷ас
самеуниõтинабуваєшуïевненостіéроçвиваєшсÿÿкособистістü.

1.Íаçвітüщекілüкавидіввиïравданоãориçику(вçÿти
у÷астüуçмаãаннÿõ,çаõиститислабшоãо,рÿтувати÷иєсü
æиттÿ,çаãаситиневеликуïоæеæу...).

2. Íаçвітü кілüка ïрикладів невиïравданоãо риçику
(çалишати беç наãлÿду малиõ дітеé, çаïливати на
ãлибину, ãратисÿ ç вибуõонебеçïе÷ними ре÷овинами,
õодити ïо тонкіé криçі, ïеребіãати дороãу ïеред авто-
мобілÿми...).

Äеÿкі лþди маþтü сõилüністü до нероçумниõ риçиків —
ïалÿтü, вæиваþтü алкоãолü, наркотики, аãресивно ïоводÿтüсÿ або
в÷инÿþтüïротиïравнідії.Òакуïоведінкунаçиваþтüневиïравдано
риçикованоþабориçикованоþ.

Çаçви÷аéоднівидириçикованоїïоведінкитÿãнутüçасобоþінші.
Òомукаæутü,щотþтþноïаліннÿ,вæиваннÿалкоãолþ,наркотиків,
насиллÿ та інші беçвідïовідалüні в÷инкиõодÿтüïору÷.Áілüшістü
криміналüниõçло÷инів,ÄÒÏ,утоïленü,нещасниõвиïадківуïобуті
інавиробниöтвіïов'ÿçаніçуæиваннÿмалкоãолþéнаркотиків.

Îц³нка р³внÿ рèçèкó

Маéæевсіæиттєвіситуаöіїïов'ÿçаніçриçиком.ßквиçна÷ити,
щоситуаöіÿєнадториçикованоþ?

Уÿви, що лþдина éде тротуаром, і на ãолову їé моæе вïасти
öеãлина. Íіõто на сто відсотків не çастраõованиé від öüоãо, але
імовірністüтакоїситуаöіїдуæемала.Õо÷анабудмаéдан÷икуриçик
їївиникненнÿнабаãатобілüшиé.

Говорÿ÷и ïро рівенü риçику, маþтü на уваçі é вели÷ину
наслідків. Íаïриклад, ïід ÷ас оæеледиöі çростає éмовірністü
ïадіннÿ і дороæнüо-трансïортниõ ïриãод. Îднак риçик серéоçної
травмивнаслідокïадіннÿменшиé,ніæïід÷асаварії,вÿкіéмоæе
ïостраæдатибаãатолþдеéтаавтомобілів.Ñаметомувоæеледиöþ
водіÿмрекомендуþтüçалишатисвіéтрансïортнастоÿнкаõіõодити
ïішки.
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1.Îб'єднаéтесüуãруïиïо5—6осіб.
2.Îöінітüрівенüриçикувситуаöіÿõ,ÿківиçаïисалина
карткаõ,виконуþ÷иçавданнÿнас.103,çадесÿтибалüноþ
шкалоþ(0балів—риçикунемаєабовінтакиéнеçна÷ниé,
щонанüоãоне варто çваæати; 10балів—риçикдуæе
високиé).

3. У ÿкиõ ситуаöіÿõ треба çвернутисÿ ïо доïомоãу до
дорослиõ(у÷ителів,батüків)?

Åкñòремаëüн³ ³ наäçвè÷айн³ ñèòóац³¿

Äо ïодіé ç високим рівнем риçику налеæатü екстремалüні і
надçви÷аéніситуаöії.

Еêñòðеìàлüí³— ситуаöії, в ÿкиõ небеçïека çаãроæує окреміé
лþдиніабоãруïілþдеé(ÄÒÏ,ïоæеæа,õтосüçаблукавулісі).

Íàдзâè÷àéí³ — ситуаöії,ÿкіçаãроæуþтüвеликіéкілüкостілþдеé
(ïід÷асстиõіéноãолиõа,теõноãенноїкатастрофиабовіéни).

Òакі ситуаöії моæутü виникнути будü-де, у будü-ÿкиé ÷ас.
Íеïодалікнаселеноãоïунктумоæеçаçнатиаваріїïотÿãçöистерна-
ми,аöематименаслідкомвитіканнÿтокси÷ниõре÷овин.Лþдина
моæеçаблукативлісі,відстативідãруïивïоõоді,статиæертвоþ
наïаду,ïотраïитиваваріþунеçнаéоміéмісöевості.Âонамоæеоïи-
нитисü у çоні стиõіéноãо лиõа (õуртовини, ураãану, çемлетрусу),
несïодіваноçаõворіти÷иотриматитравмудалековідæитла.

Åкстремалüні інадçви÷аéніситуаöіїõарактериçуþтüсÿвисоким
рівнемриçикуіïîòðеáóþòü íеãàéíèõ д³é. 

1.Ñтраõ—ïо÷уттÿ,щоïершоїæмитіоõоïлþєлþдину
в екстремалüніé ситуаöії. Головне—ïеребороти страõ,
не дати éому ïараліçувати волþ і ïерерости в ïаніку.
Ïриãадаéтеïриéоми,ÿкідоïомаãаþтüïодолатистраõ:

çроби кілüка ãлибокиõ вдиõів і видиõів так, на÷е•
ï’єшïовітрÿ÷ереçсоломинку.Уÿви,ÿквоноïроõо-
дитü÷ереçтвоїлеãені,çосередüсÿнаçвукаõ;
ïолі÷идодесÿти,аÿкщоє÷ас—доста;•
ïриãадаé і вимов уãолос кілüка номерів телефонів,•
вірш,çасïіваéïіснþ.

2.Íаведітüïрикладиекстремалüниõситуаöіé,щомоæутü
виникнутиувашомуæитті.

3.Ïотренуéтесÿ діÿти в такиõ ситуаöіÿõ çа доïомоãоþ
блок-сõеми,çÿкоþвиоçнаéомилисüу5-мукласі.
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Підсумêè

Ðиçики є ÷астиноþ нашоãо æиттÿ. Іноді треба і навітü
корисно риçикувати. Це доïомаãає лþдині роçвиватисü ÿк
особистості.
Âаæливо уникати невиïравданиõ риçиків: вæиваннÿ

ïсиõоактивниõ ре÷овин, ïорушеннÿ ïравил ïоведінки на
дороãаõтощо.
Уваæноаналіçуþ÷иæиттєвіситуаöії,тинав÷ишсÿоöінþвати

рівенüриçикуіçанеобõідностіçниæуватиéоãо.

Існує беçïосереднÿ
çаãроçаæиттþ?

ні

так Часунароçдуминемає.Äіéнеãаéно.
Òобіçнадобитüсÿвсе,щотиçнаєш і
вмієш.

Íасамïередçасïокоéсÿ.
Ïотімреалüнооöіниситу-
аöіþ.Моæешсамуïора-
тисÿçнебеçïекоþ?

ні

так

Ñкаæисобі:«ßöеçнаþ,ÿöе
вміþ,уменевсевиéде,ÿвïо-
раþсÿçнебеçïекоþ».
Ïодумаé,щомоæнаçробити.
Ñкладиïландіé івиконуé
éоãо.

Єçмоãаçвернутисÿ
ïодоïомоãу?

ні

так

Çателефонуé
дорÿтувалü-
ноїслуæби,
ïокли÷на
доïомоãу.
Õтосüвідãук-
нувсÿ?

так

Ñтислоïовідом,
щосталосÿ.
Колиïриїдутü
рÿтувалüники,
виконуé їõні
вкаçівки.

ні

Íевтра÷аéнадії.
Äоïомоãамоæенадіéтинастуïноїмиті
абоситуаöіÿçмінитüсÿнакраще!
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§ 18. ÁÅÇПÅÊÀ ТВÎГÎ ÄÎÌÓ

Тв³й ä³м

1.Îб'єднаéтесüу ãруïиïо5—6осіб і роçкаæітüодне
одномуïро свіé дім: ÿкиé він, çащо ви éоãо лþбите,
щобвиõотілиунüомуçмінити.

2.Ïо÷ерçіïродовæітüфраçу:«Äіммоєїмрії—öе...»

Äім—öемісöе,ïроÿкетиçавæдиçãадуватимешçтеïлотоþ,адæе
туттиçростаєш,ото÷ениéдороãимидлÿтебелþдüмиіïам'ÿтними
ре÷ами.Колисü,ïриїõавшивãостідобатüків,роçïовідатимешсвоїм
дітÿм:«Îсüмоєулþбленекрісло,аöетабуретка,çÿкоїÿвïав,коли
бувмалиé».

Щобçалишилосÿÿкнаéбілüшеïриємниõсïоãадів,требав÷итисÿ
ïравилüнокористуватисÿвсім,щоєутвоємудомі—комуналüними
çру÷ностÿми,електри÷нимиіãаçовимиïриладами.Çвісно,ïокищо
çдоçволуіïіднаãлÿдомдорослиõ.

Êомóнаëüн³ вèãоäè

Умісті лþдиæивутü ïереваæно в будинкаõ ç усіма виãодами:
öентралüним оïаленнÿм, ãарÿ÷оþ і õолодноþ водоþ, ãаçовоþ або
електри÷ноþïлитоþ(мал.37,б).

Ñілüсüкеæитло÷астонемаєтакиõвиãод:éоãооïалþþтüïі÷÷þ,
ãосïодаріносÿтüводуçкриниöі,їæуãотуþтüнаãаçовіéïлиті,ÿку
ç’єднаноçãаçовимбалоном,абонаелектроïлиті(мал.37,а).

Áуваþтüбудинкиçмішаноãотиïу,ÿкімаþтüневсі,алишедеÿкі
комуналüнівиãоди.Аÿкікомуналüнівиãодимаєшти?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïроаналіçуєш, ÿкі комуналüні виãоди має твіé дім ÷и
квартира;

 çасвоїш5ïравилкористуваннÿелектри÷нимиïриладами;

 нав÷ишсÿбеçïе÷ноçаïалþватиãаçовуïлитуіколонку;

 діçнаєшсÿ,ÿкïравилüнокористуватисÿводоãономіçасобами
ïобутовоїõімії.
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Щобçабеçïе÷итимешканöівусімнеобõідним,добудинківïро-
кладаþтü теïлотраси, труби водоãону, ïотуæні електри÷ні кабелі.
Це — êî ìóí³êàц³¿. Частину ç ниõ ïрокладено наçовні, а ÷асти-
ну—ïідçемлеþ.

Моæливо,тиба÷ив,ÿкіçроçколинивасфалüтівитікаєвода÷и
виõодитüïара.Цеоçна÷ає,щоïошкодæеноïрокладенуïідçемлеþ
трубуводоïоста÷аннÿ.Äотакиõмісöüкращененаблиæатисÿ,тому
щоґрунтмоæеïровалитисÿ.

1.Îб'єднаéтесüу3ãруïи(куõнÿ,ваннакімната,ïідвал)
таобãоворітü:

ÿкі комунікаöії, електри÷ні ïрилади і ïреïара-•
ти ïобутової õімії використовуþтü у öиõ ïримі-
щеннÿõ;

ÿкінебеçïе÷ніситуаöіїтаммоæутüвиникнути.•

2.Íамалþéтеïроöеïлакатиіïреçентуéтеїõкласові.

Åëе к ò рè ка

Ñу÷асниéсвітнемоæливоуÿвитибеçелектрики.Миçвикаємодо
неїéнерідковтра÷аємообереæністü.Íаïриклад,деõтороçваæаєтü-
сÿтим,щовикру÷уєуïід’їçдаõламïо÷ки÷иçриваєсвітилüники,
çабуваþ÷и,щовониïіднаïруãоþ.Òо÷иварториçикуватиæиттÿм
çадлÿïустощівабоміçерноãоçаробітку?

Ураæеннÿ електри÷ним струмом дуæе небеçïе÷не. Åлектри÷-
ниéструм,навітüудекілüкараçівслабшиéçатоé,ÿкиммикори-
стуємосÿвïобуті,моæесïри÷инитиçуïинкусерöÿ.Òомунеобõідно
çасвоїтиïравилабеçïе÷ноãокористуваннÿелектрикоþ.

а б

Мал.37.Æитловібудинки
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1.Ââà æàé, ùî êî æеí íеâ³дî ìèé еле ê ò ðî ïðè лàд ÷è дð³ò ïе ðе áó
âàº ï³д íà ïðó ãîþ.

Íаïриклад, вітер  обірвав дроти електромереæі.ßкщо
такесталосÿïід÷асдощу,тонебеçïе÷нонелишетор-
катисÿ,аéïідõодитидониõ.Íебеçïе÷нимиєтрансфор-
маторні будки, електророçïоділüні щити та об’єкти іç
ïоçна÷ками:«Âисоканаïруãа»,«Íеçалаçü—уб’є!».

2.Êî ðè ñ òóé ñÿ лè øе  ñïðàâ íè ìè еле ê ò ðî ïðè лà дà ìè.Íесïравниé
електроïрилад(роçетка,ïраска)моæесïри÷инитиураæеннÿелект-
ри÷нимструмомабоïоæеæу.

3.Âî дà é еле ê ò ðè êà íе ñóì³ñí³.Íемоæнаторкатисÿелектроïри-
ладівмокримируками, а такоæводи,щонаãріваєтüсÿ киï’ÿтилü-
ником. Це смертелüно небеçïе÷но! Íе слід наливати воду в еле-
ктри÷ниé÷аéникабоïраску,ÿкщовониувімкнені.

4. Íе дî ïó ñ êàé ïе ðе âàí òà æеí íÿ еле ê ò ðî ìе ðеæ³. Íе моæна
вмикати у штеïселüні роçетки одно÷асно кілüка електроïриладів.
Ïро ïеревантаæеннÿ електромереæі свід÷итü ÷асте ïереãорÿннÿ
çаïобіæників.

5.Ïеðø í³æ êî ðè ñ òó âà òè ñÿ еле ê ò ðî ïðè лà дîì, óâàæ íî ïðî ÷è
òàé ³íñòðóêц³þ.

Íав÷исü ïравилüно вмикати електроïрилади. Ñïо÷атку
шнур  ç’єднуþтü ç ïриладом, а ïотім — іç роçеткоþ.
Âимикаþтüуçворотномуïорÿдку(мал.38).

1.Чомунемоæнаçабиватиöвÿõиïоблиçуелектри÷ниõ
роçеток?
2.Чомунеслідкористуватисüелектроïриладамиïід÷ас
куïаннÿуванні?
3.Чомуïеред çаміноþïереãорілої електроламïи треба
обов’ÿçкововимкнутиосвітлþвалüниéïриладçроçетки
абовимкнутиелектрикунащитку?
4.Чиєелектроïрилади,ÿкінетребавимикати,éду÷иç
дому?

Мал.38.Ïорÿдоквмиканнÿелектроïриладу
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Îáе реæ но: ãаç!

Òакиé необõідниé і корисниé у ãосïодарстві ãаç вимаãає обе-
реæності у користуванні, адæе він вибуõонебеçïе÷ниé у суміші ç
ïовітрÿм.Ïривитіканніãаçудлÿвибуõубуваєдостатнüоіскри.

Âибуõãаçумоæеçруéнуватибаãатоквартирниéбудинок.
Щобнеçаïодіÿтилиõа,нав÷исüïравилüноçаïалþватиі
вимикатиãаçовуконфорку(мал.39).

Ïриродниéãаç,ÿкимкористуþтüсÿвïобуті,немаєçаïаõу.Щоб
моæнабулороçïіçнатиéоãовитіканнÿ,донüоãододаþтüсïеöіалüні
домішки, çаïаõÿкиõнаãадує çаïаõ ãнилої каïусти.Òомулþдина
від÷уваєнавітüневеликевитіканнÿãаçу.

Ïеребуваþ÷иуçаãаçованомуïриміщенні,моæнашвидкоотруїти-
сÿ.Îтруєннÿãаçомдуæенебеçïе÷нетому,щоïриçводитüдовтрати
свідомостіéçуïинкидиõаннÿ.

Îтруїтисÿмоæнанелишеãаçом,аéïродук-
тамиéоãоçãорÿннÿ.Íаïриклад,ÿкщовдимо-
õоді немає тÿãи, а ти увімкнув ãаçову колон-
ку,доïриміщеннÿмоæеïотраïити÷адниéãаç
— ре÷овина, çдатна сïри÷инити отруєннÿ і
навітüсмертü.

Ïеревірÿти тÿãу треба ïеред увімкненнÿм
колонки.Äлÿöüоãослідçаïалитисірника,ïід-
нести éоãо до вимкненоãо ïалüника. Ïолум’ÿ
маєвтÿãнутисüусередину(мал.40).Мал.40

Мал.39.Ïорÿдоквмиканнÿ івимиканнÿãаçовоїконфорки

Âідкриé
вентилüна
ãаçовіéтрубі

Âимкни
конфорку,

çакриéвентилü
наãаçовіé
трубі

Увімкни
конфорку

Çаïали
сірника
іïіднеси
éоãодо
конфорки
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Во äоã³н ³ òеï ëов³ ме реæ³

Äобре,коливдомієвода.Іõолодна, іãарÿ÷а.А÷иçамислþ-
вавсÿти,щокористуваннÿводоþтакоæвимаãаєобереæності?Іосü
÷ому. Äо квартири воду ïодаþтü ïід тиском, адæе вона ïовинна
досÿãтиверõніõïоверõів.Ïриöüомуãарÿ÷аводамаєтемïературу
блиçüко70°Ñ,аõолодна—вçимкулише4—5°Ñ.Çірвекран÷итріс-
нетруба—ілþдина,ÿкаоïиниласÿïору÷,моæеотримативаæкі
оïіки÷иïереоõолодæеннÿ.

ßкщо виникла аваріéна ситуаöіÿ ç водоþ,
ïередусім треба ïерекрити воду çа доïомоãоþ
вентилів водоïоста÷аннÿ, ÿкі є в коæніé квар-
тирі. Щоб не ïереïлутати, в ÿкиé бік çакри-
ваєтüсÿ вентилü, çаïам’ÿтаé Ïравило літери
«Ç»:вентилüçакриваєтüсÿтак,ÿкïишетüсÿліте-
ра «Ç». Çверни уваãу, що вентилü на мал.41
— çастарілої конструкöії. Часто навітü дорос-
лому не ïід силу вïоратисÿ ç ним. Òому çараç
таківентиліçамінþþтüнасу÷асні,çÿкимилеã-
ковïораþтüсÿідіти.

1*. Äе роçташовані вентилі, що ïерекриваþтü воду в
твоїé квартирі?Ïотренуéсÿ çакривати їõ у ïрисутності
батüків.

2*.Що треба çробити ïеред тим, ÿк увімкнути ãаçову
колонку: а) ïеревірити тÿãу; б) відкрити ãаçовиé вен-
тилü?

Пре ïа ра òè ïо áó òо во¿ х³м³¿

У коæному домі є ÷имало õімі÷ниõ ре÷овин, що використову-
þтüсÿвïобуті.Çастуïенембеçïекивсіïреïаратиïобутовоїõімії
ïоділÿþтüна÷отириãруïи.

Ïеð øà ãðó ïà — ре÷овини, ÿкі не становлÿтü небеçïеки: ріçні
ïорошкитаïастидлÿ÷ищеннÿ,шамïуні,÷орнило,акварелüніфар-
би.Алебеçïе÷ністüöиõре÷овинвідносна.Ïотраïившивсередину
орãаніçму,вонисïри÷инÿþтüотруєннÿ.

Äðó ãà ãðó ïà—ре÷овини,ÿкіïриïоïаданнінашкіру÷иво÷і
моæутüсïри÷инитиïодраçненнÿабооïіки.Äониõналеæатüçасоби,
ÿкідеçінфікуþтüтавідбілþþтü,çасобидлÿ÷ищеннÿканаліçаöіéниõ
труб,оöтоваесенöіÿтощо.Íаїõуïаковкаõєçастереæеннÿ:«Уника-
тиïоïаданнÿнашкірутаво÷і!»Äлÿроботиçнимитребаодÿãати
çаõиснірукави÷ки,õалатіокулÿри(мал.42).

Мал.41
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Òðе òÿ ãðó ïà—воãненебеçïе÷ніре÷овини:ае-
роçолі,çасоби,щомістÿтüбенçин,ãас,аöетон.Íа
їõуïаковкаõçавæдиєïоïередæеннÿ:«Âоãнене-
беçïе÷но!»,«Íероçïилþватиïоблиçувідкритоãо
воãнþ», «Íе ïалити; ïровітрþвати ïриміщеннÿ
ïід÷асроботи».

×еò âеð òà ãðó ïà — ре÷овини, ÿкі моæутü
сïри÷инити тÿæке отруєннÿ. Це ïередусім от-
рутидлÿ ãриçунів ікомаõ,деÿківидиклеїв та
çасобівдлÿвиведеннÿïлÿм.Ïронебеçïекуïоïередæуþтüнаïиси:
«Îтрута!Âикористовуватиуïриміщенні,щодобревентилþєтüсÿ»,
«Уваãа!Áеçроç÷иненнÿводоþнебеçïе÷нодлÿæиттÿ»(мал.43).

Мал.42

Підсумêè

Áеçïекадомуïередусімçалеæитüвідéоãомешканöів.

Ïорушеннÿïравилкористуваннÿелектри÷нимиïриладами
моæе ïриçвести до ураæеннÿ електри÷ним струмом або
до ïоæеæі. Âитіканнÿ ãаçу моæе сïри÷инити вибуõ або
отруєннÿ.

Утвоємувіöів÷итисüкористуватисÿводоãоном,електри÷ними
таãаçовимиïриладамимоæнатілüкиïіднаãлÿдомдорослиõ.

Ïеред тим ÿк користуватисÿ ïреïаратами ïобутової õімії,
уваæноïро÷итаé інструкöіþ іçастереæеннÿ.Íамаãаéсÿуни-
катиконтактівçïреïаратами÷етвертоїãруïи.

Îбереæно!Ціанакрилат!Ñклеþємиттєво!
Çаïобіãаéтеïоïаданнþклеþнашкірутаво÷і.
Ураçівиïадковоãоконтактуçо÷иманеãаéно
ïромити їõïрото÷ноþводоþïротÿãом10
õвилин,накластистерилüнуïов’ÿçкута
çвернутисÿдолікарÿ.Ïриïоïаданніна
шкіруïромитиçмилом,ïо÷иститиïемçоþ,çа
необõідностіïротертиаöетоном.

Уваãа!
Õовативіддітеé!
Íедиõатиïарами!

Мал.43. Ïоïередæувалüнінаïисинауïаковöіклеþ



114

§ 19. ПÎÆÅÆÍÀ ÁÅÇПÅÊÀ ТВÎª¯ ÎСÅË²

У5-мукласітивив÷автему«Ïоæеæнабеçïека»іçнаєш,çаÿкиõ
умов моæе виникнути ïоæеæа, умієш çаãасити невеликиé воãонü
ташвидкоевакуþватисÿçïриміщеннÿшколи,ÿкщовніéвиникне
ïоæеæа.

1.Çаïалітüсві÷куіïередаваéтеїїïоколу,ïродовæуþ÷и
фраçу:«ßмоæувикористатиöеéвоãонüдлÿ тоãо,щоб
(роçïалити воãнище, освітити ïриміщеннÿ, створити
свÿтковуатмосферу...).

2. Ïриãадаéте, що таке «трикутник воãнþ». Íаведітü
ïрикладиãорþ÷иõматеріалівідæерелçаïалþваннÿ.

3. Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи (неãорþ÷і, ваæкоãорþ÷і та
леãкоçаéмисті).Íамалþéте ïлакат ïро властивості öиõ
ре÷овин і матеріалів. Äлÿ ÷оãо їõ використовуþтü, ÿк
требаçнимиïоводитисÿ?

Íеãîðþ÷³• —ті,щонеãорÿтüçабудü-ÿкиõумов.

Âàæêîãîðþ÷³• —ті,щоçаãорÿþтüсÿ,тліþтü÷иобвуã-
лþþтüсÿ ïід дієþ воãнþ, але ïерестаþтü ãоріти,
ÿкщодæерелоçаïалþваннÿвидалити÷иçаãасити;

Ëеãêîзàéìèñò³ • — ті, що çаãорÿþтüсÿ від дæере-
ла çаïалþваннÿ і ïродовæуþтü самостіéно ãоріти,
колиöедæереловидалити;

4. Íаçвітü ситуаöії, çа ÿкиõ воãонü моæе бути вкраé
небеçïе÷ним(набенçоçаïравöі,ïривитіканніãаçу,коли
воãонüвиõодитüç-ïідконтролþ...).

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєштриумовивиникненнÿãоріннÿ;

 оçнаéомишсÿçісторієþïоæеæноїоõорони;

 ïроаналіçуєшïри÷инивиникненнÿïоæеæ;

 ïотренуєшсÿïеревірÿтиïоæеæнубеçïекусвоєїоселі;

 намалþєшівідïраöþєшïланевакуаöіїçісвоãодому.
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Прè ÷è нè вè нèк нен нÿ ïо æеæ

Íаéïоширенішими ïри÷инами ïоæеæ є: тþтþноïаліннÿ (особ-
ливо в нетвереçому стані), ïорушеннÿ ïравил ексïлуатаöії елект-
ри÷ниõіãаçовиõïриладів,необереæнеïоводæеннÿçвоãнеміроç-
рÿдиблискавки(мал.44).

Мал.44.Щомоæесïри÷инитиïоæеæу

Короткеçамиканнÿ,
іскріннÿ інаãріваннÿ
ïобутовиõïриладів
ïоблиçуãорþ÷иõ
матеріаліваболеãкоçаé-
мистиõрідинмоæутü
ïриçвестидоïоæеæі.

Ïоæеæамоæевиникнути івід
роçрÿдублискавки.Щовища
будівлÿ,тобілüшавіроãідністü
вдарÿннÿунеїблискавки.Òому
набудинкаõвстановлþþтüãро-
мовідводи,щобенерãіÿблискавки
роçрÿдиласÿвçемлþ.

Íерідкоïри÷иноþïоæеæієнеçаãаше-
насиãарета.Îсобливонебеçïе÷ноïа-
литивліæку.Лþдинамоæеçаснути,
сиãаретавïаденаковдру÷иматраö,
ÿкіïо÷нутüтліти,виділÿþ÷и÷адниé
ãаç.Âдиõнувшиöüоãоãаçу,лþдина
неïритомніє,стаєбеçïорадноþ.

Íеобереæнеïоводæеннÿ
çвідкритимвоãнем,
утому÷исліéдитÿ÷і
ïустощі,—ïоширена
ïри÷инаïоæеæ.Çнаé-
шовшисірникиабо
çаïалüни÷ку,дитина
намаãаєтüсÿïовторити
руõидорослиõ.
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1. Чому над ïаливними складами та автоçаïравними
станöіÿми встановлþþтü кілüка ãромовідводів на окре-
миõщоãлаõ?

2*.Îсобливонебеçïе÷нокидатинедоïалкивïластмасо-
вевідродлÿсміттÿ.ßквивваæаєте,÷ому?

3*. Маéæе щоднÿ в новинаõ ÷уємо ïовідомленнÿ ïро
ïоæеæі.Îбãоворітüкілüкатакиõïовідомленü,виçна÷те
їõïри÷инитамоæливостіїõçаïобіãаннþ.

Інформаöіþïроïоæеæітимоæешçнаéти ів Інтернеті,
çокреманасаéтіwww.magnolia-tv.com.ua

Ç ³ñòор³¿ ïоæеæно¿ охоронè

Ïершіïоæеæникиç’ÿвилисÿвнашіéкраїніïонаддвастоліттÿ
тому. Äвоïоверõова сïоруда ç високоþ вишкоþ (калан÷еþ) мала
наçву«ïоæеæнедеïо».

Íаïершомуïоверсіроçміщуваликонеé,воçиçдіæками,наïов-
неними водоþ, та ïротиïоæеæниé інвентар.Íа друãому—æили
ïоæеæники, ÿким доçволÿлосÿ відлу÷атисÿ ç каçарми лише один
раçнатиæденü,çаборонÿлосÿвідвідуватиãромадсüкімісöÿ,÷итати
будü-що,крімÁіблії.Щобçавæдибутинаïоãотові,вонинавітüна
ні÷неçнімали÷обіт.

Мал.45
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ßк тілüки ÷ерãовиé (вишковиé) ïомі÷ав ïоæеæу, на калан÷і
одраçуïіднімалисиãналüніçнаки,щобïовідомитиіншідеïо.Âарто-
виéударÿвудçвін,іçворітнаконівилітаввістовиé.Âінроçвідував
обстановкунаïоæеæіéм÷авнаçад.

Ïіслÿ éоãо ïоверненнÿ ç ãуркотом і дçвоном на місöе ïоæеæі
ïосïішалиïоæеæники.Òрубникирÿтувалилþдеéіãасилиïоæеæу
водоþçішланãів,сокирникирубалидаõ,щобвиïуститиçïримі-
щеннÿдим,ака÷алüникиéводоïоста÷алüникиïоïовнþвалиçаïаси
водивдіæкаõ.

Äо ïо ма ãаºмо ïо æеæ нè кам

Унаш÷асïовідомленнÿïроïоæеæуïриéмаþтüçателефоном
01.Ïіслÿотриманнÿ сиãналуоãолошуєтüсÿ тривоãа внаéблиæ÷іé
домісöÿïоæеæніé÷астині, іçаïівõвилиниïоæеæніавтомобіліç
увімкненимисиренамивæем÷атüãаситиïоæеæу.

Çавданнÿмслуæбиïоæеæноїоõорониєнелишеãасіннÿïоæеæ,
аéïрофілактика, тобтоçабеçïе÷еннÿïоæеæноїбеçïекибудівелü.
Æоден будинок не çаселÿþтü беç ïідïису ïраöівників ïоæеæної
оõорони,ÿкіретелüноïеревірÿþтüсïравністüелектри÷ноїмереæі,
наÿвністüідостуïністüевакуаöіéниõвиõодівішлÿõів,çаïасниõви-
õодів,ïоæеæниõдрабин,çасобівãасіннÿтавиÿвленнÿïоæеæі.

Уïриміщеннÿõібудинкаõвстановлþþтüïоæеæнусиãналіçаöіþ.
Íавітüмаленüкідітимаþтüçнати,щоколивонасïраöþвала,треба
неãаéновиéтиçбудинкушлÿõом,ÿкиéвкаçанонаïланіевакуаöії.
Ащобçасвоїти,кудибіãтиувиïадкуïоæеæі,дві÷інарікслідïро-
водитинав÷алüніïоæеæнітренуваннÿ.Інелишевшколі,аéудо-
ма,особливоÿкщовродиніємаленüкідіти(мал.46).

Мал.46.Ïланевакуаöії çбудинку.
Ñтрілкамиïокаçанонаïрÿмкируõуувиïадкуïоæеæі,круæе÷ком—місöе

çустрі÷іïіслÿевакуаöії
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Îсобливо небеçïе÷но, колиïоæеæа виникає там, де одно÷асно
ïеребуваþтüбаãатолþдеé,наïриклад,ушколі.

1.Ðоçãлÿнüтеïланевакуаöіїçісвоєїшколи.

2.Çамірÿéте÷ас,ïротÿãомÿкоãовашкласорãаніçовано
виéдеçïриміщеннÿшколи.

3.Чи вдалосÿ вамуникнутиштовõанинина сõодаõ і у
дверÿõ?

Підсумêè

Умовамивиникненнÿãоріннÿє:наÿвністüкиснþ,дæерела
çаïалþваннÿтаãорþ÷иõматеріалів.

Ïоæеæнуоõоронубулоствореноïонаддвастоліттÿтому.
Âідтоді õоробрі ïоæеæники врÿтували ÷имало лþдсüкиõ
æиттівімаéна.

Íаéïоширенішими ïри÷инами ïоæеæ є: тþтþноïаліннÿ
(особливовнетвереçомустані),ïорушеннÿïравилексïлуатаöії
електри÷ниõ і ãаçовиõ ïриладів, необереæне ïоводæеннÿ ç
воãнемтароçрÿдиблискавки.

Щоб çаïобіãти виникненнþ ïоæеæі, треба дбати ïро
ïоæеæнубеçïекуïомешканнÿ.Укоæномудомімаєбутиïлан
евакуаöії.
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§ 20. ßÊ ПÎВÎÄÈТÈСß П²Ä ЧÀС ПÎÆÅÆ²

Ùо òаке ïоæеæа

Усþди, де є умови виникненнÿ ãоріннÿ (внаселеномуïункті і
влісі,вöеõуінафермі,уïоїçдіілітаку,вшколіідитÿ÷омусад-
ку,вофісііæитловомубудинку),моæестатисÿïî æеæà—некон-
тролüованиéïроöесãоріннÿ,ÿкиéнесеçаãроçуæиттþлþдеéітва-
рин,çнищуєïриродніресурсиіматеріалüніöінності.

Îб'єднаéтесüуïариіроçкаæітüоднеодномуïроïоæе-
æі, свідкамиÿкиõвибули,або ті,ïроÿківи÷уливід
іншиõлþдеé÷идіçналисüіççасобівмасовоїінформаöії.
Íаÿкіéстадіївдалосÿїõçаãасити?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿïротристадіїïоæеæі;

 ïриãадаєш, ÿк моæна çаãасити невелику ïоæеæу ïідру÷-
нимиçасобами;

 оçнаéомишсÿ ç воãнеãасниками — наéефективнішими
ïервиннимиçасобамиïоæеæоãасіннÿ;

 ïотренуєшсÿрÿтуватисüураçіïоæеæівлісі÷ивстеïу.

×è зíàºø òè, ùî...

Уроçвиткуïоæеæівиділÿþтüтристадії.
Ïî ÷àò êî âà. 1. Òриваєïереваæновід15до30õвилин.Äлÿ
неїõарактернаневисокатемïератураïолум’ÿінеçна÷на
швидкістü ïоширеннÿ воãнþ. ßкщо ïоæеæу встиãнутü
çаãаситинаöіéстадії,вонаçаïодієнаéменшіçбитки.
Îñ íîâ íà ñòàд³ÿ.2. Òриваєïереваæнонастуïні30õвилин,
темïератураïолум’ÿмоæеïеревищувати1000°Ñ.Ïоæе-
æашвидкоïоширþєтüсÿ,çаãаситиїїдуæеваæко.
Ñòàд³ÿ зà ê³í÷еí íÿ3. . Âоãонü çãасає у міру доãорÿннÿ
матеріалів.Ðÿтувативæені÷оãо.
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ßк çаãаñèòè ïо æеæó на ïо ÷аò ков³й ñòаä³¿ çа ãо рÿн нÿ

Ïо÷атковастадіÿçаãорÿннÿтриває15—30õвилин.Це÷ас,коли
ïоæеæущемоæнаçаãаситивласнимисилами.Òребалишеçнати,ÿк
öеробити.Òвоїдіїçалеæатüвідтоãо,щоçаãорілосÿ:çви÷аéнарі÷,
електроïрилад÷илеãкоçаéмистарідина.

1.ßкщоçаãоріласÿзâè÷àéíà ð³÷,воãонüмоæнаïростоçатоïтати,
çалитиводоþ,çасиïатиïіском÷инакритиïоæеæнимïокривалом,
çамістüÿкоãомоæнавикористатикилим,ковдру,ïалüто.Алевæод-
номураçінете,щовиãотовленоіçсинтети÷ниõматеріалів.

Íаé÷астіше ïоæеæі ãасÿтü водоþ.Äлÿ öüоãо наéкраще
ïідõодитüçви÷аéнеабоïоæеæневідро.
Âідротребаçаïовнитинадвітретини.Âідтак,уçÿвшисü
однієþрукоþçадно,адруãоþçаéоãоверõнþ÷астину,
виõлþïнутиводувнаïрÿмкувоãнþ(мал.47,а).

2.ßкщоæçаãорівсÿеле ê ò ðî ïðè лàд(наïриклад,телевіçор),éоãо
немоæнаодраçуãаситиводоþ.Цеïриçведедоураæеннÿелектри÷-
нимструмом.Òребасïо÷аткувід’єднатиелектроïриладвіднаïру-
ãи,уçÿвшисüçавилкурукоþ,обмотаноþсуõоþтканиноþ,абовимк-
нутиелектрикунащитку.Інодіöеодраçудоïомаãає,іïоæеæаïри-
ïинÿєтüсÿ,аÿкщоïриладïродовæуєãоріти,накриééоãоïоæеæним
ïокривалом.Âодутребалити,стоÿ÷иçбоку,томущонаãрітиéкіне-
скоïмоæевибуõнути(мал.47,б).

3.Ëеã êî зàé ìè ñ ò³ ð³дè íè (наïриклад, бенçин) такоæнемоæна
çаливативодоþ.Âонилеãшіçаводу,іÿкщонарідинувилитиводу,
вонасïливенаïоверõнþіïродовæуватимеãоріти,ïоширившисüïо
всіéïоверõні.Âоãонüмоæнаçаãасити,çасиïавшиçемлеþ,ïіском,у
краéнüомураçі—навітüïралüнимïорошком.Ñïо÷аткутребаçаси-
ïатикраї,аïотім—середину(мал.47,в).

Мал.47

б âа
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Òиïриãадавнаéïростішіéтомунаéïоширенішісïособиãасіннÿ
ïоæеæі.Анаéефективнішиміçïервинниõçасобівïоæеæоãасіннÿє
воãнеãасник.Çвісно,ÿкщовінсïравниéітивмієшнимкористувати-
сÿ.Âоãнеãасникибуваþтüтрüоõтиïів:ïінні(мал.48,а),ïорошкові
(мал.48,б)івуãлекислотні(мал.48,в).

Ïінномувоãнеãасникувæеблиçüко100років.Йоãовикористову-
þтüдлÿãасіннÿãорþ÷иõматеріалівталеãкоçаéмистиõрідин.Але
ïіннимвоãнеãасникомнемоæнаãаситиелектроïриладиïіднаïру-
ãоþ,таéре÷і,ÿкіçаãасилиïіноþ,доведетüсÿвикинути.

Аотвуãлекислотним÷иïорошковимвоãнеãасникоммоæнаçаãа-
ситибудü-ÿкуïоæеæу.

Коливідкриваєтüсÿвентилüвуãлекислотноãовоãнеãасни-
ка, ç нüоãо ïодаєтüсÿ çамороæениé вуãлекислиé ãаç (у
виãлÿді сніãовиõ ïластівöів). Íамаãаéсÿ не торкатисÿ
роçтруба,томущовіноõолодæуєтüсÿдо—70оÑ.

Âикористовуþ÷иïорошковиéвоãнеãасник,слідçатримати
диõаннÿ,томущоïорошковимïиломмоæнаотруїтисÿ.

Íакоæномувоãнеãасникуєінструкöіÿ,ÿкнимкористу-
ватисÿ.ßкщовдомаабовшколієвоãнеãасник,обов’ÿç-
ковоïро÷итаéінструкöіþ,адæеïід÷асïоæеæінебуде
÷асуїївив÷ати.

ßк ïра вèëü но äè ха òè в çон³ ïо æеæ³

Òивæеçнаєш,щонаïоæеæаõлþдиãинутüнелишевідвоãнþ,
аéвідãаçів,ÿківиділÿþтüсÿуïроöесіãоріннÿ.Îсобливонебеç-
ïе÷нимиєãаçи,щоутворþþтüсÿïід÷асãоріннÿïластиківтаіншиõ
синтети÷ниõматеріалів,атакоæ÷адниéãаç.

Іноді буває достатнüокілüкараçів вдиõнути такеïовітрÿ,щоб
втратити свідомістü. Òому наéïерше,що треба çробити, від÷увши
çаïаõдиму,—çаõиститиорãанидиõаннÿ(мал.49,а).

а âб

Мал.48
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ßкщоöесталосÿ,колитибувуліæку,неïідводüсÿ,адæе÷адниé
ãаç ïіднімаєтüсÿ вãору.Çакриéрот і ніс тканиноþ (рушником÷и
ïодоломні÷ноїсоро÷ки)ісïовçинаïідлоãу,неïіднімаþ÷иãолови
(мал. 49, б).ßкщомоæливо, намо÷и тканину, ÿкоþ ти çаõищаєш
орãанидиõаннÿ.

«Çó ïè нè òè ñÿ, вïа ñ òè, ко òè òè ñÿ» 

Це ïравило треба çаïам’ÿтати на виïадок çаãорÿннÿ одÿãу на
лþдині(мал.50).

Çó ïè íè òè ñÿ—оçна÷ає,щоïередусімтребаçусиллÿмволіïобо-
роти ïаніку é баæаннÿ біãти, оскілüки в öüому виïадку воãонü
лишероçãорÿєтüсÿ.Òомуслідçуïинитисÿ,аïоба÷ившилþдину,на
ÿкіéçаãорівсÿодÿã,щосилинамаãатисÿїїçуïинити.

Âïà ñ òè—оçна÷ає,щотребавïастисамому÷иïовалитилþди-
ну,наÿкіéçаãорівсÿодÿã.Äобре,ÿкщоïоблиçуєковдра÷иодÿãç
öуïкоїтканини(кращемокриé),ÿкиммоæнанакритилþдинуіçаãа-
ситинаніéïолум’ÿ.Îбли÷÷ÿçакриватинемоæна.

Êî òè òè ñÿ—оçна÷ає,що треба котитисÿïо çемлі ÷иïідлоçі,
намаãаþ÷исüутакиéсïосібçбитивоãонü.Ðукамислідçаõищатио÷і
éобли÷÷ÿ.

Мал.50

а б

Мал.49 
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Пракòè÷на роáоòа № 6 
Êорèñòóваннÿ çаñоáамè ïоæеæоãаñ³ннÿ

1.Ðоçãлÿнüмал.51.ßкимиïідру÷нимиçасобами(а—д)
моæнаçаãаситиïоæеæі(1—3)?

2.Íаçвиçастереæеннÿщодокористуваннÿïінними,вуã-
лекислотнимитаïорошковимивоãнеãасниками.

1 2 3

д

´

ã

а âб

Мал.51

Підсумêè

Ïоæеæа—неконтролüованиéïроöесãоріннÿ,ÿкиéнесеçа-
ãроçуæиттþлþдеé,çаïодіþєматеріалüніçбитки.Âиділÿþтü
тристадіїïоæеæі:ïо÷аткова,основнаістадіÿçакін÷еннÿ.

Íа ïо÷атковіé стадії ïоæеæумоæна çаãасити, ÿкщо діÿти
швидко і ïравилüно. Âоãнеãасник— наéефективнішиé çасіб
ïоæеæоãасіннÿ.

ßкщо ти оïинивсÿ в çоні ïоæеæі, треба çаõищати орãани
диõаннÿіïостаратисÿÿкнаéшвидшевибратисÿçнеї.
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 § 21. П²ÄПÐÈªÌСТВÀ 
Ó ТВÎ ªÌÓ ÍÀ СÅ ËÅ ÍÎ ÌÓ ПÓÍÊ Т²

Àвар³йн³ ñèòóац³¿ на ï³äïрèºмñòвах

Ïромислові ïідïриємства є в баãатüоõ населениõ ïунктаõ. Â
одниõ—невеликіçаводи,віншиõ—ïромисловіãіãанти.Äеÿкіç
ниõöілкомбеçïе÷нідлÿдовкіллÿ.Інші(іöенеобов’ÿçковоãіãан-
ти)моæутüбутинебеçïе÷ними.

Òеïернаïідïриємстваõнамаãаþтüсÿвïровадæуватиеколоãі÷но
беçïе÷ні теõнолоãії, але, на æалü, навітü наéсу÷асніші вироб-
ниöтванеãарантуþтüабсолþтноїбеçïеки.Аваріÿнаïромисловому
об’єкті—ïодіÿнадçви÷аéнаідуæенебеçïе÷на.Çанаслідкамиава-
ріéïромисловіоб'єктиïоділÿþтüна÷отириãруïи(мал.52).

1. ßкі ïідïриємства роçташовані у вашому населеному
ïункті?

2*.Äоÿкиõãруïвониналеæатü?ßкінебеçïекимоæутü
çаãроæуватинаселеннþвраçіаварії?

3*.Íаведітü ïриклади аваріé на ïідïриємстваõ вашоãо
міста,області,вУкраїні,усвіті.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿïробеçïекуïроæиваннÿïоблиçуïромисловиõ
ïідïриємств;

 ç’ÿсуєш,ÿкієвидинебеçïе÷ниõïромисловиõоб'єктіві
ÿкдіçнатисÿ,щонаïідïриємствісталасÿаваріÿ;

 в÷итимешсÿïравилüнодіÿтиïід÷асаварії.

ßкщотиïроæиваєшïоблиçуïромисловоãооб’єкта:

Íе від÷инÿé вікон длÿ ïровітрþваннÿ, коли•
вітердмеçбокуïідïриємства.
Äотримуéсÿ ÷истоти: щоднÿ миéсÿ і витираé•
ноãиïередтим,ÿкçаõодишуïриміщеннÿ.
Íекуïаéсÿуводоéмаõ,роçташованиõïоблиçу•
ïромисловиõоб’єктів.
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Мал.52

Ïід÷асаваріéна
вибуõонебеçïе÷ниõ
об’єктаõçаãроçоþ
çдоров’þтаæиттþ
лþдеéєнелише
воãонü,аéшкідливі
таотруéніре÷овини,
щоутворþþтüсÿïід
÷асãоріннÿ.

Унаслідокаваріéнарадіаöіéно
небеçïе÷ниõоб’єктаõудовкіллÿ
моæутüïотраïитирадіоактивні
ре÷овини.

Унаслідокаваріéна
ãідротеõні÷ниõсïорудаõ
моæутüутворþватисÿ
õвилі,ÿкімаþтüвели-
÷еçнуруéнівнусилу.
Îсобливунебеçïеку
становитüруéнуваннÿ
ãребелüнаводосõови-
щаõ,денакоïи÷уєтüсÿ
великамасаводи.

Аваріїнаõімі÷ниõ
çаводаõмоæутüсуïро-
водæуватисÿвикидами
силüнодіþ÷иõотруéниõ
ре÷овин.
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Ùо ñв³ä÷èòü ïро авар³þ на ï³äïрèºмñòв³

Ïроте,щонаïромисловомуïідïриємствісталасÿаваріÿ,місöе-
венаселеннÿобов’ÿçковомаєбутиïоïередæенеоднимабокілüкома
сïособами:

сиреноþöивілüноїоборони;•
ãудкомнаïідïриємстві;•
ïовідомленнÿмïорадіотамісöевиõканалаõтелеба÷еннÿ;•
÷ереçïраöівниківÆÅКуабоділüни÷ноãоміліöіонера.•

Âідблискиïоæеæіабовеликакілüкістüïоæеæниõмашинмаþтü
викликатиçанеïокоєннÿнавітüтоді,колиненадõодÿтüæодніïові-
домленнÿ.

Ïровикидунавколишнєсередовищешкідливиõдлÿçдоров’ÿ÷и
отруéниõре÷овинмоæесвід÷итиïоÿвауïовітрінеçви÷ниõçаïаõів,
виïаданнÿнеçви÷аéноãоçаколüоромïилу,раïтовеïоæовтіннÿрос-
линабоçаãибелüдрібниõтварин(комарів,муõ,мишеé,ïтаõів,риби
уводоéмаõ).Çдоãад,щонаïідïриємствіневсеãараçд,маєвиник-
нути,ÿкщоутвоємунаселеномуïунктілþдираïтомïо÷алиõворіти
наÿкусüнеçви÷аéнуõворобу.

ßк ä³ÿòè ï³ä ÷аñ авар³¿ на ï³äïрèºмñòв³

Âідомо,щовïершіãодини,дніïіслÿаваріїнаЧорнобилüсüкіé
АÅÑтисÿ÷ілþдеéнемоãливрÿтуватисÿ÷ереçте,щовладаçло÷инно
ïриõовуваламасштабикатастрофи.Лþдиçаïлатилиçаöесвоїмçдо-
ров’ÿм.Ïравилüнов÷инилиті,õтоçдоãадавсÿшвидкоçібратинаé-
необõіднішіре÷іéвибратисÿçнебеçïе÷ноãомісöÿ.Íаæалü,öебули
ïоодиноківиïадки.

1.Îб'єднаéтесüу3ãруïиіïро÷итаéтеситуаöіþ.
Ïролуналасирена.Місöевіканалирадіоïовідо-
мили, що сталасÿ аваріÿ на õімі÷ному çаводі.
Місöемçборудлÿевакуаöіїïриçна÷илимаéдан-
÷икбілÿшколи.Уÿвітü,щоõтосüіçвасоïинив-
сÿвтакіéситуаöії,колиïорÿднемаєбатüків.

2.Íамал.53виберітüвідïовідниéваріантдіé:
ãðóïà 1:тиïо÷увсирену,колиãулÿвулісі;
ãðóïà 2: тибувудома,ïо÷увсиренуідіçнавсÿ,що
ïриçна÷илимісöеçборудлÿевакуаöії;
ãðóïà 3: тибувудома,ïо÷увсирену, аленеïо÷ув
оãолошенüïроевакуаöіþ.
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П³äрó÷н³ çа ñо áè ñа мо çа хè ñ òó

Íаврÿд÷итимаєшïротиãаçікостþмдлÿçаõистувідõімі÷ниõ
ре÷овин.Íаãалüноїïотребивниõнемає,таéкоштуþтüвонинеде-
шево.А÷имоæнаçаõиститисÿвідотруéниõре÷овинбеçниõ?Âиÿв-
лÿєтüсÿ,моæна.Іöеïідсилукоæному.Щоботруéніре÷овини÷и
радіоактивниéïилнеïотраïиливорãаніçм,требаïерекритиїмусі
моæливішлÿõидостуïу.

1.Щілüноçа÷инивсівікнаідвері.Щілинитавентилÿöіéніотво-
риçаткниãан÷ір’ÿм,ïоролоном,çаклеéïаïером.
2.Çробивдомаçаïасïитноїводи,ïокиневідклþ÷иливодоïоста-
÷аннÿ:çаïовнинеþïластиковіïлÿшки,відра,ванну.
3.Õар÷уéсÿконсервами,ÿкієвдома.
4.Íевиõодüіçдому,навітüдосусідів.
5.Íеõоваéсÿуïідвалі÷иïоãребі.¯õмоæутüçаïовнитиотруéні
ãаçи.
6.Íавõідниõдверÿõміöноïрикріïиïовідомленнÿ,щоуквар-
тиріõтосüє,абосïовістителефономрÿтувалüніслуæбиïромісöе
своãоïеребуваннÿ.
7.Чекаéнадоïомоãу.

1.Âиçна÷наïрÿмоквітруіруõаé-
сÿïерïендикулÿрнодонüоãо.
2.Уникаéниçин.Îтруéніре÷ови-
ниçдебілüшоãоваæ÷іçаïовітрÿé
накоïи÷уþтüсÿсамевниçинаõ.
3. Íе ïиé воду ç відкритиõ во-
доéм(рі÷ок,оçер,колодÿçів).
4.Íеçбираéінеїæÿãід,фруктів,
ãородини.
5.Коливиéдешубеçïе÷немісöе,
çнімиверõніéодÿãіçаïакуééоãо
уïоліетиленовиéïакет.
6. ßкщо є моæливістü, ретелüно
ïомиéсÿïіддушем.

1. Îдÿãни куртку, штани і
ãоловниé убір ç öуïкої ткани-
ни.
2.Штанивиïустиïоверõ÷обіт,
ïерев’ÿæивниçумотуçкоþ.
3. Îдÿãни ресïіратор, марлеву
ïов’ÿçку або обмотаé обли÷÷ÿ
шарфом.
4. Ïерекриé воду, ãаç, вимкни
електрику.
5.Âіçüмиçсобоþтроõиводита
õар÷ів,документиіãроші.
6.Çа÷иниквартируіïрÿмуéдо
місöÿçборудлÿевакуаöії.

а б

â

Мал.53.Âаріантидіéïід÷асаварії
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Çахèñò орãан³в äèханнÿ

ßкщонемаєïротиãаçа÷иресïіратора,моæнаçробитиватно-мар-
левуïов’ÿçку(мал.61).

Âàð³àíò 1.Шматокватиçаãорниуширокиéбинт.
Äовæина ïов’ÿçки—20 см.Ïрошиé, відстуïивши 2 см від
країв. Çатÿãни в отвори çав’ÿçки çі çãорнутиõ бинтів çав-
довæки50см(мал.54,а).
Âàð³àíò 2. Шматок вати çаãорни у широку марлþ. Краї
роçріæнавïіл(мал.54,б).

Çатримавшиïодиõ,одÿãнимаскутак,щобвона
çакриваларотініс.Çав’ÿçкислідçатÿãнутитак,
щобмаскащілüноïрилÿãаладообли÷÷ÿ.

Ïроведітü çмаãаннÿ «Õто швидше виãотовитü
çаõиснумаску».

Çа хèñò øк³рè ³ во ëоñ ñÿ 

Òвіé саморобниé костþм õімі÷ноãо çаõисту складатиметüсÿ ç
ãоловноãоубору,куртки,штанів,рукави÷окі÷обіт(мал.55).

Моæе статисÿ, що ти оïинивсÿ на çабрудненіé території беç
батüків ісам÷иçкимосüдеÿкиé÷асïеребувавтам.Âиéшовшиу
беçïе÷немісöе,çнімиверõніéодÿãіскладиуïоліетиленовиéïакет.
Цеé одÿã немоæнані вдÿãати, ні ïрати.Íаéоãо ïоверõнімоãли
накоïи÷итисÿ небеçïе÷ні ре÷овини, ÿкі ïід ÷ас ÷истки ÷и ïраннÿ
моæутüïотраïитинашкіруівлеãені.

ßкщоïід÷асаваріїнаïідïриємствіставсÿвикидотруéниõре÷о-
вин,діÿтитребадуæешвидко.Òомубаæано,щобтвіéсаморобниé
костþмõімі÷ноãоçаõистуçавæдилеæавуïевномумісöі.Òобіçнадо-
битüсÿівміннÿшвидковдÿãатисÿ.Íаïриклад,вранöіïіслÿïідéо-
му солдати українсüкої армії одÿãаþтüсÿ çа 40 секунд. Ïе ðеâ³ð, 
ñê³лüêè ÷à ñó òè âè ò ðà ÷àºø íà îдÿ ãàí íÿ.

à á

Мал.54.
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Мал.55.Ñаморобниéкостþмõімі÷ноãоçаõисту

Підсумêè

Ïроаваріþнаïромисловомуïідïриємствімоæнадіçнатисÿ
ç ïовідомленü слуæб öивілüної оборони ïомісöевому радіо,
телеба÷еннþ,çвуківсирени,ãудків.

Ураçіаваріїïостараéсÿÿкнаéшвидшевибратисüубеçïе÷не
місöе.

ßкщотиæивешïоблиçуïідïриємства,наÿкомуïід÷асава-
ріїмоæестатисÿõімі÷не÷ирадіаöіéнеçабрудненнÿ,ïідãотуé
ватно-марлевуïов'ÿçкутаçаõисниéкостþм.

Рó êà âè÷ êè требаïідбира-
тишкірÿні,ãумовіабоç
водонеïроникноїтканини.

Âзóòòÿ.Гумові÷оботиабошкірÿні÷еревикиçаõистÿтüноãи.
Штанитребавиïуститиïоверõ÷обітіобв’ÿçативниçумотуçкоþ.

Êóðò êà.Укоæ-
ноãовдомаçнаé-
детüсÿкурткаç
водонеïроникної
тканини.Äобре,
ÿкщовонабудеç
каïþшоном.Курт-
куслідçастебну-
тинавсіґудçики
(блискавку),каïþ-
шонодÿãнутина
ãолову.

Øòà íè.Íаéкра-
щимиєдовãішта-
ниçöуïкоїткани-
ни.Цемоæебути
лиæниéкомбіне-
çонабодæинси.

Ãî лî âíèé óá³ð. Цемоæебутишаïкащілüноїв’ÿçки.
Îдÿãтиїїтребатак,щобвонаçакрилаволоссÿ.Äов-
ãеволоссÿбаæаноçаïлестиісõоватиïідшаïку.
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§ 22. ТÈ — ВÅ ËÎ СÈ ПÅ ÄÈСТ

Ç ³ñòор³¿ ве ëо ñè ïе äа 

УЄвроïіïершимвинаõідникомвелосиïедабувнімеöüкиéлісник
Äреç.У1813роöівінïриробивдосамокатарулü.

ÍастуïнимвинаõідникомставробітникÄалüçелü.Уреçулüтаті
тривалиõïошуківвінвинаéшовïедалі.

У1865роöіфранöуçиМішотаЛалüмансконструþвалиïершиé
металевиéвелосиïед.Âінбувудві÷іваæ÷имçасу÷асниé,аленаé-
білüшимéоãонедолікомбулоте,щовелосиïедтрусилонавибоїнаõ.
Череçöевінотримавнаçву«кісткотрÿс».ІколиветеринаріçШот-
ландії—Äанлоï—çдоãадавсÿïрикріïитинавколоколесаãумовиé
садовиéшланã,їçдитисталонабаãатоçру÷ніше.

Ñïо÷атку ç велосиïедистів сміÿлисÿ. Áув ÷ас, коли ïоліöіÿ
намаãаласÿçаборонитивелосиïеди,вваæаþ÷и,щовониçаваæаþтü
дороæнüомуруõу.Алениніöеéлеãкиé,маневрениé,дешевиéіеко-
лоãі÷ниé вид трансïорту набуває дедалі білüшої ïоïулÿрності в
усüомусвіті.

Ащовидумаєтеïроöеéвидтрансïорту?Îб'єднаéтесü
у 2 ãруïи і наçвітü ÿкомоãа білüшеïереваã і недоліків
велосиïеда.

ßкщотвоїбатüкивирішилиïридбатитобівелосиïед,ïередусім
слідïодбати,щобнанüомубулоçру÷ноїçдити,тобтощобвінïідõо-
дивтобіçароçміром.

Äлÿ öüоãо вимірÿé довæину своєї ноãи від ï’ÿтки до
таçостеãновоãосуãлоба.Ðоçмір велосиïедавиçна÷аєтüсÿ
відстаннþвідöентракареткидоверõнüоãокраþïідсіделü-
ноїтруби.Çадоïомоãоþтаблиöі7виçна÷,ÿкиéроçмір
велосиïедаïідõодитüдлÿтебе.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 в÷итимешсÿïідбиративелосиïедçароçміром;

 ïеревірÿтиéоãосïравністüіоснащеннÿ;

 діçнаєшсÿ,ÿккращевдÿãнутисÿнавелосиïеднуïроãулÿнку
тадеÿкііншіçастереæеннÿдлÿвласниківвелосиïедів.
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Òàá лè цÿ 7

Âиçна÷еннÿтиïороçмірувелосиïеда

Äе кра ùе кó ïó ва òè ве ëо ñè ïеä 

Âідïовідüïроста—вмаãаçині.Òутвінмоæекоштуватидороæ-
÷е,ніæнаринку,однакãарантіþÿкостідаþтüтілüкивмаãаçині.
Ïоçа маãаçином риçикуєш ïридбати дешеву ïідробку, і ïоверну-
ти неÿкісниé товар немоæливо.Íе çабудü çбереãти касовиé ÷ек і
ãарантіéниéталон.Цедокументи,ÿкідаþтüïравонаãарантіéниé
ремонтінаïоверненнÿтоварувмаãаçин.

Перø н³æ ñ³ñòè çа кер мо ве ëо ñè ïе äа

Îтæе,велосиïедïридбано.Òанеïосïішаéсідатиçакермо.Ñïо-
÷аткутребаоçнаéомитисÿçінструкöієþ.Îсобливоуваæноïро÷и-
таéроçділи,вÿкиõідетüсÿïробеçïекудороæнüоãоруõу,атакоæ
ті,щоïо÷инаþтüсÿсловами:«Уваãа!»та«Îбереæно!».Ðаçомçбатü-
ком÷икимосüіçдорослиõоãлÿнüтевелосиïед,ïеревіртекріïленнÿ
деталеé,роботувсіõвуçлів,наïомïуéтешини.

 Äовæинаноãи,см Ðоçмірвелосиïеда,мм

 78—82 540
 83—87 560
 88—91 580
 білüше91 580
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Åëе мен òè кон ñò рóкц³¿, ùо вïëè ва þòü на áеç ïе кó рó хó

Îсüÿкмаєбутиоснащенотвіéвелосиïед,щобïоїçдкананüому
булаïриємноþібеçïе÷ноþ(мал.56).

Атеïерсÿдüнасвіéновиéвелосиïед,виïробуééоãонарівніé
ділÿнöі,невеликомуïідéомі ісïуску.Òобіçру÷но?Чидобреслу-
õаєтüсÿ кермо? Чи надіéно ïраöþþтü ãалüма? ßкщо все ãараçд,
катаéсÿнаçдоров’ÿ!

Íероçãанÿéсÿ,особливонасïускаõ,дотакоїшвидкості,
колитиневстиãаєшобертатиïедалі.Ñïускаþ÷исü,слід
відõилитисÿнаçадікористуватисÿçадніміïереднімãалü-
мами.
Íебеçïе÷ноїçдитинавелосиïедівно÷і,усутінкаõ,воæе-
ледиöþ,втуман,дощабосилüниéвітер.

Мал.56.Îснащеннÿвелосиïеда

Âелосиïедïовиненматисïравниé
çвуковиéсиãнал—дçвінок.

Âелосиïедïовиненмати
сïравні ãалüма.

Çбоків—
світловідбива÷і
оранæевоãо
колüору.

Ïід÷асруõу
дороãоþв
сутінкаõ ів
умоваõнедо-
статнüоївиди-
мостіïоïере-
думаєбути
світловідбива÷
абофарабіло-
ãоколüору.

Ïоçаду—ліõтарабо
світловідбива÷ ÷ервоноãо
колüору.
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Îäÿã äëÿ ве ëо ñè ïе äè ñ òа

Íеабиÿкуролüубеçïеöідороæнüоãоруõувідіãраєколіродÿãу
велосиïедиста. ßскравиé одÿã доïомоæе водіÿм на дороçі в÷асно
ïомітитисиãналиіманевривелосиïедиста.

Мал.57.Îдÿãдлÿвелосиïедноїïроãулÿнки

Íаéкращиéãоловниéубірдлÿвелосиïедиста—çаõисниéшолом.
Убаãатüоõкраїнаõбеçнüоãодавноçаборонено їçдитинавелоси-
ïеді. Інедивно,адæе75%æертввелосиïедниõаваріéçаãинули
самевід÷ереïно-моçковиõтравм.Аскілüкоõврÿтувавçаõисниé
шолом!
Òутнемоæебутиніÿкиõсумнівів÷иваãанü.Æодноївелосиïед-
ноїïроãулÿнкибеççаõисноãошолома!

Âліткуçãодитüсÿ
футболка.Âõолод-
нуïоãоду—куртка
çöуïкоїтканини,
ÿканеïродуваєтüсÿ
інеïромокає.
Ïіднеїнаéкраще
вдÿãатиодÿãçнату-
ралüниõтканин—
бавовнÿнуфутболку
івовнÿниéсветр.

Штани—еласти÷ніабоширокіççаву-
æенимидониçуõолошами,влітку—
велосиïедніабоçви÷аéнішорти.
Широкіõолошіçаïравлÿþтüувисокі
÷еревики,шкарïетки,ïідв’ÿçуþтüмо-
туçкоþ,çавуæуþтüанãліéсüкоþшïилü-
коþабоçащіïкоþ.

Âçуттÿмає
бутиміöним,
іçæорсткоþ
ïідошвоþ.
Цимвимоãам
відïовідаþтü
кросівки;у
дощовуïоãоду
наéкращевçу-
титуристсüкі
÷еревикиабо
іншеïодібне
вçуттÿ.

Убудü-ÿкуïоãо-
дурекомендуєтüсÿ
одÿãатисïеöіалüні
велорукави÷ки.
Âониçаõистÿтü
руки,ÿкщоти
вïадеш, ідоïомо-
æутüміöнотрима-
тикермо,ÿкщо
рукисïітніþтü.
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Ùоá ñòа òè вïрав нèм ве ëо ñè ïе äè ñ òом 

Âелосиïедистïовиненроçвиватиуваãу,швидкуреакöіþ.Ïеревір
себенанаведениõниæ÷етестаõ.

Òеñò íà óâà ãó ¹ 1 
ßкомоãа швидше çнаéди о÷има в
öіé таблиöі ÷исла у ïорÿдку від 1
до25.Лþдиніçдоброþуваãоþçна-
добитüсÿ на öþ вïраву не білüше
30секунд.

Òеñò íà óâà ãó ¹ 2 
Цеéтествиконаéінакше.Ñïо÷атку
çнаéди÷орнуодиниöþ,ïотім÷ерво-
ну, далі ÷орну двіéку і ÷ервону
двіéку ітакдалі.ßкщовïораєшсÿ
çа40секунд—утебедобрауваãа,
ÿкщобілüшÿкçа50секунд—недо-
статнÿ,їїнеобõіднотренувати.

Òи їдеш на велосиïеді. Ðаïтом на дороãу вибіãає кіт ÷и вико-
÷уєтüсÿ м’ÿ÷. У такиõ ситуаöіÿõ баãато çалеæитü від твоєї
реакöії—÷ивстиãнешçаãалüмуватиабоïовернутивбік(мал.58).
Äлÿ водіÿ дуæе ваæливоþ єшвидка реакöіÿ на çміну дороæнüої
ситуаöії.Ðоçвинутиїїдоïомоæетакаöікаваãра.

Äлÿнеїçнадобитüсÿлініéкаçавдовæки25—30см.Гра-
þтü удвоõ. Ïоïроси друãа тримати лініéку çа кінеöü
великимівкаçівнимïалüöÿми.Íесïодіванодлÿтебевін
має відïустити лініéку, а ти— çловити її великим та
вкаçівним ïалüöÿми (мал.59). ßкщо лініéка ïролетіла
білüшÿк13см,твоÿреакöіÿнедостатнÿ,щобсідатиçа
кермовелосиïеда.

21  12 7 1 20
6  15 17 3 18
19  4 8 25 13
24  2 22 10 5
9  14 11 23 16

5  3 7 12 7
6  1 10 9 6
11  9 8 10 2
8  2 1 3 5
4  13 11 12 4

Мал.59.Òест
длÿïеревіркишвидкостіреакöії

Мал.58
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Íаканікулаõïотренуéсÿїçдитинавелосиïеді.Аленеçабуваé,
щодо14роківтобіçабороненовиїæдæатинадороãу,деруõаєтüсÿ
трансïорт.Аотнаïодвір’ї,ïолі,ãалÿвинаõ,лісовиõістеïовиõдоро-
ãаõ,стадіонаõкатаéсÿдосõо÷у.

Уміннÿїçдитинавелосиïеді—öенасамïередïравилüнаïосад-
каіуміннÿдолати,несõодÿ÷иçвелосиïеда,ріçніïерешкоди:неши-
року,алеãлибокувибоїну,дошку÷ибровкутротуару,крутиéсïуск,
струмоктощо.Íаéкращетренуватисÿтам,деніõтонеçаваæатиме.

Іноді ïід ÷ас ïроãулÿнки доводитüсÿ робити неçна÷ниé ремонт
велосиïеда. Íаé÷астіше траïлÿþтüсÿ ïроколи камер і ïоломки
сïиöü.Íемоæнаїõатинасïущеніéшині,томущоïорвешкамеруі
ïоãнешколесо.Çамінитиïоламанусïиöþтребаодраçу.Íеçробив-
шиöüоãо,матимешморокуçіншимисïиöÿмиіколесом.

Ïро÷итаéоïовіданнÿ«ÍаÑадовіéвеликиéруõ»укниæöі
Â.Äраãунсüкоãо«Äенисковіоïовіданнÿ».

1.Чомуõлоï÷икивтратиливелосиïед?

2*.Чивартоçалишативелосиïедбеçнаãлÿду?ßкмоæна
çаïобіãтикрадіæкамвелосиïедів?

Підсумêè

Âелосиïед— леãкиé, маневрениé, дешевиé і еколоãі÷ниé
видтрансïорту.

Íаéкращекуïувативелосиïедумаãаçині.Îбираéвелосиïед,
ÿкиéïідõодитüтобіçароçміромтаоснащениéусіманеобõідними
елементами(ãалüмами,світловідбива÷амитощо).

Âелосиïедисту треба роçвивати уваãу і мати швидку
реакöіþ.

Äітÿмдо14роківїçдитинавелосиïедаõïодороçіçаборо-
нено.

Крадіæкивелосиïедів—ïоширениé çло÷ин.Íедоçволÿé
кататисÿнасвоємувелосиïедінеçнаéомимабомалоçнаéомим
лþдÿм.

Çалишаþ÷ивелосиïедбеçнаãлÿду,ïрикріïиéоãододерева
абооãороæісïеöіалüнимçамком.
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§ 23. ÁÅÇ ПÅ ÊÀ ÐÓ ХÓ ВÅ ËÎ СÈ ПÅ ÄÈ С ТÀ

Воä³й ÷è ï³øо х³ ä?

ßкщо оçирнешсÿ довкола, то ïоба÷иш велосиïедистів скріçü.
Äеõтоїçдитüдороãоþ,деõто—уçбі÷÷ÿм,аõтосü—ïростотроту-
аром.Ñкладаєтüсÿ враæеннÿ,що їõатимоæна, де çаманетüсÿ.Òа,
виÿвлÿєтüсÿ, öе не так. Ïравилами дороæнüоãо руõу встановлено
сïеöіалüніïравиладлÿвелосиïедистів.Алеçнаþтüїõ,наæалü,не
всі.Ïеревіримо,÷иçнаєшїõти.ßê òè ãà дàºø, êèì ââà æàþòü âе лî
ñè ïе дèñ òà: âîд³ºì ÷è ï³øî õî дîì?

Ïравила дороæнüоãо руõу виçна÷аþтü велосиïедиста ÿк водіÿ
трансïортноãоçасобу,тащеéтакоãо,ÿкиéускладнþєïроöесруõу,
оскілüки їде ïовілüніше, ніæ автомобілі. Îтæе, ÿкщо велосиïе-
дист—водіé,анеïішоõід,то÷иïорушуþтüïравилавелосиïедис-
ти,ÿкіїçдÿтüтротуарами?

Òивæеçнаєш,щодітÿмдо14роківçабороненоїçдитинавело-
сиïедаõïроїçноþ÷астиноþдороãи.Щоæробититим,õтонедосÿã
öüоãо віку? Ñлід кататисÿ на сïеöіалüно відведениõ длÿ öüоãо
доріæкаõімаéдан÷икаõ.Íаæалü,їõумістаõіселаõУкраїнидуæе
мало.Єсела,девелосиïед—÷инеєдиниéвидтрансïорту,ÿким
ïідліткимоæутüдістатисÿдошколи÷имаãаçину.¯õатидоводитüсÿ
ïереваæноуçбі÷÷ÿм.

Щобтвоÿïроãулÿнка÷иïоїçдкаусïраваõбулабеçïе÷ноþ,сïо-
÷аткувиçна÷свіéмаршрут.Ïодбаé,щобвіннеïролÿãавïоблиçу
доріã ç інтенсивним руõом трансïорту або тротуарами, де баãато
ïішоõодів.

1.Äеувашомунаселеномуïунктієбеçïе÷німісöÿдлÿ
ïроãулÿнокнавелосиïеді?

2.ßкі наéбеçïе÷ніші велосиïеднімаршрути від вашоãо
домудошколи,маãаçину?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ,кимєвелосиïедист—ïішоõодом÷иводієм;

 нав÷ишсÿвиконуватиманевринавелосиïеді;

 оçнаéомишсÿçïравиламиïеревеçеннÿвантаæівтаïасаæирів
івидамидороæнüо-трансïортниõïриãод.
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Ве ëо ñè ïеä ³ äо роæ нüо-òранñ ïорòн³ ïрè ãо äè

Íаïо÷аткуXXстоліттÿнадороãаõç’ÿви-
лисÿ автомобілі, а водно÷ас і ïерші ïооди-
ноківиïадкидороæнüо-трансïортниõïриãод.
Çа короткиé ÷ас дороæнüо-трансïортні ïри-
ãодиïосілиïершемісöеçакілüкістþçаãиб-
лиõідруãе—çакілüкістþтравмованиõосіб.
Äороæнüо-трансïортні ïриãоди наçиваþтü
«вороãом№1»або«вбивöеþ№1».

Äî ðîæ íüîòðàíñ ïîðò íà ïðè ãî дà (ÄÒÏ) —ïодіÿ,щосталасÿïід
÷асруõутрансïортноãоçасобу,внаслідокÿкоїçаãинулиабоçаçнали
ïораненüлþди÷иçаïодіÿноматеріалüниõçбитків.

У5-мукласітинав÷авсÿçаéматибеçïе÷неïолоæеннÿувиïадку
ÄÒÏ,атакоæïравилüнодіÿтиïід÷асïоæеæівтрансïорті.

1. Ïриãадаé, де çнаõодÿтüсÿ аваріéні виõоди в салоні
автобуса.
2.ßкїõмоæнавідкрити?
3.ßкимиïідру÷нимиçасобамимоæнароçбитишибкув
автомобілі÷иавтобусі?

Пе ре ве çен нÿ ван òа æó ³ ïа ñа æèр³в

Òребаçавæдиïам’ÿтати,щотвіéïерсоналüниéтрансïортмаєдва
колеса.Âінмоæевïастинаслиçüкіéдороçі,ïід÷аснаїçдунаïере-
шкоду.Ñтіéкістüщеменша, ÿкщона велосиïеді вантаæ.Çаãалом
навелосиïедімоæнаïеревоçитинебілüшÿк20—30кãвантаæу.Íа
ділÿнкаõдороãи,деїõатиабовестинавантаæениéвелосиïедваæко
÷инебеçïе÷но,вантаæïереносÿтüвру÷ну.Існуєдвасïособиïере-
веçеннÿвантаæу.

Ïеð øèé—набаãаæнику,ÿкиéкріïитüсÿнарамі.Íанüомумоæ-
наçакріïититуристсüкиéрþкçак.Ïеревоçитиутакиéсïосібдоситü
неçру÷но, однак рþкçак моæна вçÿти на сïину і долати складні
ділÿнкидороãи.

Äðó ãèé—використаннÿвелорþкçаків.Âиãотовлÿþтüїõçбреçен-
туабоіншоãоміöноãоматеріалу.Âоникріïлÿтüсÿдобаãаæника,не
çаваæаþтüвиконуватиманеври,томуïоïулÿрнісередвелотуристів
тарибалок.

Ðоçãлÿнüте мал. 60, на ÿкому çобраæено небеçïе÷ні
сïособиїçдинавелосиïедітавідïовіднінаслідкитакиõ
ïорушенü.

Коæнішістüãо-
динусвітітраï-
лÿєтüсÿÄÒÏçа
у÷астþвелоси-
ïедиста.
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Мал.60

Чіïлÿннÿ до автомобілÿ на õоду—
ïрÿмиéшлÿõдосерéоçниõтравм.
Це ÷асто ïриçводитü такоæ до авто-
мобілüниõ аваріé, æертвами ÿкиõ
моæутüстатидесÿткилþдеé.

Äва велосиïеди ïору÷ на дороçі
ïерешкодæаþтü беçïе÷ному руõу
трансïорту.

Õиçуваннÿ, їçда беç рук— висока
éмовірністüïадіннÿ.Череçöетраïлÿ-
þтüсÿнавітüсмертелüнівиïадки.

Ïасаæир на рамі çаваæає велосиïе-
дистудивитисÿна дороãу.

Çанадтоваæкиéвантаæнабаãаæни-
ку ïорушує стіéкістü, çаваæає вико-
нувати маневри.Череç öе ламаþтüсÿ
сïиöі, ãнутüсÿколеса.

Âантаæ,що вистуïає ïоширині ÷и
довæині, небеçïе÷ниé длÿ ïішоõодів
івелосиïедиста. 

Òÿãти на буксирі іншиé велосиïед
нероçумно.Âïадетеобоє.
Це ïерешкодæає такоæ руõу транс-
ïортунадороçі.

Ïеревеçеннÿ вантаæів на кермі
çміщує öентр ваãи велосиïеда, ïору-
шуєéоãостіéкістü іманевреністü.
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Вè ко нан нÿ ма невр³в на ве ëо ñè ïеä³

Ìà íеâð —öеçмінанаïрÿмкуруõувідносноосüовоїлініїдороãи.
Õо÷надороçівелосиïедистамдоçволÿєтüсÿїõатиÿкомоãаïравіше,
інколитребаïовернутиабооб’їõатиïерешкоду.

Ïеред виконаннÿмманевру велосиïедистмає ïереконатисÿ,що
ïоблиçунемаавтомобілів,іïоïередитиïроманевріншиõу÷асників
дороæнüоãоруõу.Âодії автомобілівроблÿтüöе çадоïомоãоþсиã-
налüниõвоãнів.Авелосиïедист?

ÇãідноçÏравиламидороæнüоãоруõувінïодаєсиãналиманевру
рукоþтак,ÿкöеïокаçанонамал.61.

Ïодаватисиãналïоворотурукоþтребаçа50мдомісöÿвико-
наннÿманевру,аçакін÷итимоæнабеçïосереднüоïередéоãовико-
наннÿм.Ïоïередæувалüниéсиãналненадаєвелосиïедистуïереваã
урусіéнеçвілüнÿєéоãовіднеобõідностіуваæностеæитиçадороæ-
нüоþситуаöієþ.

Ïовороти лівору÷  і роçвороти на дороçі длÿ велоси-
ïедистаçаборонені.ßкщоéомутребаïовернутилівору÷ 
або роçвернутисü у çворотниé наïрÿмок, він ïовинен
доїõатидоïереõрестÿ÷иïішоõідноãоïереõоду,çіéтиç
велосиïедаіïеревестиéоãонаіншиéбікдороãи.

Мал.61.Ñиãналивелосиïедистівïровиконаннÿманеврів

Îб’їçд
ïерешкоди
лівору÷ Ïравиéïоворот

(алüтернативниé)
Ïравиé
ïоворот

Çуïинка
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ßк áеç ïе÷ но оá’¿ха òè ïе ре øко äó

Ðемонтнадороçістворþєдодатковунебеçïекудлÿводіївтранс-
ïорту.ßкщоємоæливістü,уникаéïоїçдоктакимидороãами.

Антон їõав уçбі÷÷ÿм дороãи. Âін ïоба÷ив, що ïоïере-
дуïроводÿтüремонтніроботи(мал.62).Çадоïомоãоþ
блок-сõемидоïомоæибеçïе÷нооб’їõатиïерешкоду.


Мал.62

Ïерешкоданатвоїé
смуçіруõу?

ßкщоïерешкоданаçустрі÷ніéсмуçі,
çменшишвидкістü.ßкщоїїоб’їæдæа-
тиме автомобілü, що руõаєтüсÿ тобі
наçустрі÷,çуïинисü іïроïустиéоãо.

ні

так

Çменши
швидкістü
абоçуïинисü.
Ïроïустиöеé
автомобілü.

ні

так
Ïодивисü наçад і
вïеред. Ïоблиçу
єавтомобілü?

Äаé сиãнал рукоþ: «Îб’їæдæаþ ïерешкоду лівору÷».
Îб’їæдæаéïерешкоду.Áудüуваæним іобереæним.
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Ðоçãлÿнüмалþнки63(а,б).Õтоçвелосиïедистівïору-
шуєÏравиладороæнüоãоруõу?

Мал.63

б

Підсумêè

Âелосиïедистєводіємтрансïортноãоçасобу.

КоæнішістüãодинусвітітраïлÿєтüсÿÄÒÏçау÷астþвело-
сиïедиста.

Âелосиïед — нестіéкиé трансïорт і тому має обмеæені
моæливостідлÿïеревеçеннÿïасаæирівтавантаæу.

Ïеред виконаннÿм ïовороту треба çа 50 м ïодати сиãнал
рукоþ.

Ïовертати лівору÷  і роçвертатисÿ на велосиïеді çаборо-
нено.Щобвиконатиöіманеври,велосиïедистïовиненçіéтиç
велосиïеда,ïеретнутидороãуÿкïішоõідвустановленомудлÿ
öüоãомісöі,авідтакïродовæитируõ.
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§ 24. ÄÎ ÊÎГÎ ÇВÅÐТÀТÈСß ПÎ ÄÎПÎÌÎГÓ

Àвар³йн³ ñëóæáè

Îтæе, сталосÿщосü таке, ç ÷им ти немоæешуïоратисÿ.Äесü
сïалаõнуло,вибуõнуло,õтосüçнеïритомнів,ïотраïивудороæнüо-
трансïортну ïриãоду, çаãубивсÿ... У öüому виïадку слід неãаéно
ïовідомитирÿтувалüників.Кудителефонувати?

Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи і çа доïомоãоþ блок-сõеми
на настуïніé сторінöі виçна÷те, до ÿкої слуæби слід
çвернутисüутакиõситуаöіÿõ:

ãðóïà 1:мал.64,а;

ãðóïà 2:мал.64,б;

ãðóïà 3:мал.64,в.



Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, çа ÿкими телефонами моæна викликати
доïомоãувраçінеобõідності;

 ïеревіришсвоþвинаõідливістüівміннÿшвидкоïовідомити
слуæбиïорÿтунку;

 ïотренуєшсÿ ïравилüно складати ïовідомленнÿ ïро
небеçïе÷нуситуаöіþівçаємодіÿтиçрÿтувалüниками.

Мал.64 

âа б



143

ßк ïов³äо мè òè рÿ òó ваëü нèк³в

Òивæеçнаєш,кудиçвертатисÿïодоïомоãу.Алещокаçати?Â
крити÷ніé ситуаöії моæна роçãубитисÿ, і дороãоöінниé ÷ас сïли-
ватимемарно,ïокидоберешïотрібнісловаіïовідомишрÿтувалü-
никам необõідну інформаöіþ. Îтæе, çаïам’ÿтаé ãоловне ïравило:
«Меншеслів—білüшеінформаöії».Ñвоєïовідомленнÿïобудуéçа
наведенимниæ÷еïланом:

1.Щосталосÿ?
2.Õтоïостраæдав?
3.Адресаінаéбілüшçру÷ниéмаршрут,щобïід’їõати.
4.Ïріçвищетоãо,õтотелефонує.

Îсüÿким,наïриклад,маєбутистислеïовідомленнÿïродороæ-

Ñтав свідком ÷и æертвоþ наïаду,
ïоãрабуваннÿ, викраденнÿ, шаõраé-
ства,ïоãроç,çдирниöтва,ÄÒÏ?

Çвертаéсÿдоміліöії
çателефоном02.

ні

так

так
Ïоба÷ив ïоæеæу або від÷ув çаïаõ
диму ÷и виникла інша небеçïе÷на
ситуаöіÿ,çÿкоþтиневïораєшсÿ?

ні

Ñталасÿаваріÿусистемі
ãаçоïоста÷аннÿ? ні

Ñлуæбу ãаçу викликаé
çаномером04.

Âикликаé 
«швидкудоïомоãу»
çаномером03.

Коãосü травмовано, він від÷уває
ãостриéбілü,çнеïритомнів,ïотре-
буєнеãаéноїмеди÷ноїдоïомоãи?

Âикликаé
ïоæеæну
оõоронуабо
рÿтувалüників
çателефоном
01.

так так
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нüо-трансïортнуïриãоду:«Çіткненнÿтролеéбусаівантаæноãоавто-
мобілÿнаКвітковомубулüваріïорÿдçмаãаçином«Госïодаро÷ка».
Адреса:Квітковиéбулüвар,36.Áаãатоïостраæдалиõ.Ïід’їõатикра-
щеçбокуÁаçарноїïлощі,боçïротилеæноãо—автомобілüнаïроб-
ка.ÏовідомивÏилиïенкоÂалентин,ïродавеöüмаãаçину».

Äеÿкі ïодробиöі моæутü ïолеãшити çавданнÿ рÿтувалüникам
і доïомоãти ïостраæдалим. Òак, ÿкщо ïовідомити, що у лþдини
ïоãаноçсерöемабовонавід÷уваєсилüниéбілüуãрудÿõ,тодонеї
вишлþтüбриãадукардіолоãівіçсïеöіалüнимобладнаннÿм.

Ñклади і çаïишив çошитіïовідомленнÿïроïоæеæув
баãатоïоверõовомубудинку.

ßк çв’ÿçа òè ñÿ ç авар³йноþ ñëóæ áоþ

«Çви÷аéно,ïотелефону»,—скаæете.Äобре,ÿкщовін
ïору÷.А ÿкщонемає?Ïеревір  своþвинаõідливістü çа
доïомоãоþкрос-тесту.

1.Утебевдоманемаєтелефону,авсусідівє.ßкщо
тобітребавикликатирÿтувалüників,тиçвернешсÿдосусідів(6)÷и
ïобіæиштелефонуватиçтелефону-автомата(8)?

2.ÒиставсвідкомÄÒÏнашосеçамеæаминаселеноãоïункту.
Щобвикликати«швидкудоïомоãу»іміліöіþ,
ïобіæишдонаéблиæ÷оãоæитла(7)÷иçуïи-
ниш будü-ÿкиé автомобілü і ïоïросиш водіÿ
доïомоãтиабовикликати«швидкудоïомоãу»
(9)?

3.Ïорÿдçмісöемтраãедіїєтелефон,над
ÿкимвиситüтабли÷ка:«Äлÿслуæбовоãокористуваннÿ».Щобвик-
ликатирÿтувалüників,тискористаєшсÿним(10)÷иïобіæишшука-
тиіншиé(12)?

4. Òи ïідбіã до телефону-автомата, щоб
терміново викликати аваріéну слуæбу, але
до нüоãо стоїтü ÷ерãа. Òи станеш у ÷ерãу
(11), ïоïросиш çателефонувати беç ÷ерãи
(13),ïоïросиштоãо,õтотелефонує,ïерерва-
тироçмовуідоçволититобівикликатирÿту-
валüників(15)?

5.Òиçалишивсÿвдомасам,аõтосüневідомиéдçвонитüудвері
іïроситüвід÷инити,щобвикликати«швидкудоïомоãу».Òинеãаé-
новід÷инишдвері(14),відмовишсÿвід÷инÿти(16)÷иçаïроïонуєш
викликати«швидку»,невід÷инÿþ÷идвереé(17)?
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6. Òи в÷иниш öілком ïравилüно. ßкщо сталосÿ нещастÿ, слід
відкинути сором’ÿçливістü і телефонувати ç наéблиæ÷оãо аïарата.
Іçавæдиïам’ÿтаé,щодлÿтакиõвикликівнеïотрібнателефонна
картка(2).

7.Íеïравилüно.Ïокидобіæиш,õтосüмоæеéïомерти(2).

8.Череçнадмірнусором’ÿçливістüтиçмарнуєшдороãоöінниé÷ас
імоæешвтратитишансврÿтуватикомусüæиттÿ(1).

9.Це ïравилüне рішеннÿ.ßкщо є вибір і автомобілів нашосе
баãато,çуïинÿéшвидкіснііномарки.Âодіїтакиõавтомобілів÷асто
маþтüïрисобітелефонимобілüноãоçв’ÿçкуімоæутüодраçувикли-
катирÿтувалüників.Аÿкщоéнемаþтü,вонишвидшедістанутüсÿ
донаéблиæ÷оãонаселеноãоïунктуівикли÷утüдоïомоãу(3).

10.Ïравилüно.Укрити÷ніéситуаöіїслідскористатисÿнаéблиæ-
÷им телефоном. У деÿкиõ невеликиõ селаõ ÷и місте÷каõ вçаãалі
дуæемало телефонів, наïриклад, вони є тілüки у сілüсüкіé раді,
маãаçині. Òому маєш бути вïевнениé, що длÿ виклику аваріéниõ
слуæбмоæнаскористатисÿбудü-ÿкимтелефоном.ßкщотобінедоç-
волÿþтü скористатисÿ телефоном, наïолÿãаé, щоб õтосü усе-таки
çателефонував рÿтувалüникам.Моæеш наãадати ïро криміналüну
відïовідалüністüçаненаданнÿдоïомоãи(4).

11. Ñтоÿтимеш у ÷ерçі— втратиш дороãоöінниé ÷ас. Âідкинü
будü-ÿкі ваãаннÿ: ÿкщо сталосÿ нещастÿ, ти маєш ïраво неãаéно
çателефонуватидоаваріéноїслуæби(4).

12.Цеéнаïиснестосуєтüсÿтакиõтерміновиõвиïадків,ÿкви-
кликаваріéниõслуæб.Áудü-õтодоçволитüтобіскористатисÿслуæ-
бовимтелефоном(3).

13.Цüоãонедостатнüо.Òоé,õтотримаєслуõавку,моæероçмовлÿ-
тищекілüкаõвилин.Áудüрішу÷ішим(4).

14.Íеïравилüно.Çловмисники÷астоïросÿтüвід÷инити,щобско-
ристатисÿтелефоном,абокаæутü,щовониçÆÅКу,ïошти,міліöії.
ßкщотивдомасам,ніколиневід÷инÿéдвереéнеçнаéомимлþдÿм.
Çнаéдиіншерішеннÿ(5).

15.Ïравилüно! Лþди çдебілüшоãо ç роçуміннÿм ставлÿтüсÿ до
такоãоïроõаннÿ,аленавітüÿкщостанетüсÿінакше,неçваæаé—ти
çобов’ÿçаниéв÷инитисаметак(5).

16.Çодноãо боку, тиробишроçумно, колине від÷инÿєшдве-
реéнеçнаéомöÿм,алеçваæнате,щовідтебе,моæливо,çалеæитü
лþдсüкеæиттÿ.Ïодумаé,ÿктимоæешïравилüнов÷инитивтакіé
ситуаöії(5).

17.Молодеöü!Òидіставсÿкінöÿ.
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ßк вçаºмоä³ÿòè ç рÿ òó ваëü нè мè ñëóæ áа мè

Ïокирÿтувалüникидістаþтüсÿдомісöÿ траãедії, слід çвілüни-
тиïід’їçнішлÿõидобудинку,ÿкі÷астовикористовуþтüсÿÿктранс-
ïортністоÿнки.Çнаéтивласниківавтомобілівневаæко.Íабаãатüоõ
автомобілÿõ встановлено сиãналіçаöіþ, і доситü штовõнути таке
авто,щобвонасïраöþвала.Âласниквиéдеіçвілüнитüïроїçд.

Колирÿтувалüникиïрибудутüнамісöе,дуæеваæливо,щобїм
неçаваæалиівиконувалиїõнівкаçівки.Це—ïрофесіонали.Âони
сïеöіалüнонав÷ені,натренованіéмаþтüдосвідроботивекстремалü-
ниõситуаöіÿõ.Âоникращеçнаþтü,що,колиіÿктребаробити,але
немаþтü÷асунаïоÿсненнÿ.ßкщо іншілþдиïотраïилив ãіршу
ситуаöіþ,ніæти,скаæиïроöерÿтувалüникам,аленесïере÷аéсÿ,
ÿкщовонирÿтуватимутüтебе—їмвидніше.

1*.Уневеликомуселісïалаõнулаïоæеæа.Уöüомунасе-
леномуïунктієтілüкидвателефони.Íаéблиæ÷иé—у
ïриміщенні, на дверÿõ ÿкоãо виситü табли÷ка: «Ñто-
роннімвõідçаборонено».

Чимоæнаскористатисÿöимтелефоном,щобвикли-•
катиïоæеæників?
Щомоæнаçробити,ÿкщооõоронеöüнавõодінеïро-•
ïускаєтебедотелефону?

2*.Äеÿкіоïераторимобілüноãоçв'ÿçкумаþтüособливос-
тінаборуномерадлÿвикликурÿтувалüниõслуæб.ßкщо
маєшмобілüниé телефон, ç'ÿсуé, ÿк викликати ç нüоãо
рÿтувалüників.

Підсумêè

Íіõтонеçастраõованиéвіднебеçïе÷ниõситуаöіé.ßкщоне
моæешсамвïоратисÿçнебеçïекоþ,сліднеãаéноçвернутисÿ
доаваріéниõтарÿтувалüниõслуæб.

Ðÿтувалüні слуæби викликаþтü ç будü-ÿкоãо наéблиæ÷оãо
телефонуïоçа÷ерãоþібеçкоштовно.

Ïовідомленнÿ ïро екстремалüну ситуаöіþ маþтü бути
стислимитаінформативними.

Íіколи не æартуé ç викликами рÿтувалüниõ слуæб. Це
караєтüсÿвеликимштрафом.Òанаéãоловніше—беçдоïомоãи
моæутüçалишитисÿті,õтоїїнасïравдіïотребує.
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§ 25. ßÊ ÄÎПÎÌÎГТÈ ПÎТÅÐП²ËÎÌÓ

Íе менш ÿк 80% лþдеé, що çаãинули в ÄÒÏ та іншиõ
екстремалüниõ ситуаöіÿõ, моãли б виæити çа умови наданнÿ їм
невідкладної доïомоãи. Іноді достатнüо наéïростішиõ діé, щоб
урÿтуватилþдиніæиттÿабоçменшитириçикидлÿїїçдоров'ÿ.

Îб'єднаéтесüу4ãруïи.Íаçвітüситуаöії,вÿкиõлþди-
намоæе:

ãðóïà 1:отриматиураæеннÿелектри÷нимструмом;
ãðóïà 2:отриматиоïіки;
ãðóïà 3:отруїтисÿ;
ãðóïà 4:отриматитравму.

Óра æен нÿ еëе к ò рè÷ нèм ñòрó мом

1.ßкінебеçïекимоæутüвиникнути,ÿкщонеïравилüно
користуватисÿелектроïриладами?
2.Чомунемоæнакористуватисÿнесïравнимиелектро-
ïриладами, роçетками і ïроводами ç ïошкодæеноþ
іçолÿöієþ?
3.Чимоæнаторкатисÿневідомиõïроводів?

ßкщолþдинуураçилоелектри÷нимструмом, їїщемоæнаврÿ-
тувати.Ñïо÷аткуïотерïілоãотребаçвілüнитивідконтактуçïро-
водом÷иïриладом,щоïеребуваєïіднаïруãоþ.Ценелеãко,адæе
лþдинасамастаєïровідникомелектри÷ноãоструму,тоæторкатисÿ
донеїсмертелüнонебеçïе÷но.Ïершніæçробитиöе,слідвимкнути
електрикуçадоïомоãоþвимика÷а÷ирубилüника.Моæнаïереруба-
тиïровідсокироþçдерев’ÿнимдерæаком.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïотренуєшсÿ надавати ïершу доïомоãу ïри ураæенні
електри÷ним струмом, õімі÷ноþ ре÷овиноþ, отруєнні
ãаçом.

 оçнаéомишсÿ ç вмістом автомобілüної аïте÷ки, щоб
мати çмоãу доïомоãти ïотерïілим у ÄÒÏ та іншиõ
екстремалüниõситуаöіÿõ.
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Украéнüомувиïадкуслідодÿãнутисуõіãумовірукавиöі,щілüно
обãорнутирукисуõимãан÷ір’ÿмабоодÿãомілишетодівиçволÿти
ïотерïілоãо. Âідтак éоãо треба ïокласти на сïину, çабеçïе÷ити

вілüниé достуï свіæоãо ïовітрÿ. ßкщо
лþдинанеïритомна,їéсліддатиïонþ-
õатинашатирноãосïирту(мал.65).

Ïри ураæенні електри÷ним струмом
уïотерïілоãомоæеçуïинитисÿдиõаннÿ
абосерöе.Утакомураçі требанеãаéно
робитишту÷недиõаннÿтамасаæсерöÿ.
Íаврÿд÷иöетобіïідсилу,томуÿкщо
ïоблиçу єдорослі,ïоïроси їõдоïомоã-
ти,асамвикли÷«швидкудоïомоãу».

Пер øа äо ïо мо ãа ïрè х³м³÷нèх оï³ках

Õімі÷ніоïікинаé÷астішесïри÷инÿþтüïреïаратидруãої ãруïи
(çасобидлÿдеçінфекöіїтавідбілþваннÿ,÷ищеннÿканаліçаöіéниõ
труб,оöтоваесенöіÿтощо).

ßê ðîзï³зíàòè?Íамісöі оïіку—ïо÷ервоніннÿшкіри, її çне-
барвленнÿ,волоãістü,м’ÿкістü,ïобіліннÿ,ïористістü÷иçаïаленнÿ.
Моæе утворитисÿ набрÿк. Лþдина від÷уває дуæе силüниé білü і
çаãалüну слабкістü. У неї моæе çуïинитисÿ диõаннÿ або статисÿ
çаïаморо÷еннÿ.Але іноді навітü çа дуæе силüниõ оïіків болþ не
від÷уваþтü.

ßê д³ÿòè?ßкщоõімі÷наре÷овинаïоïаланашкіру абово÷і,
çаïам’ÿтаéосновне,щослідçробитинеãаéно:ÇМÈÒÈ,ÑÒÐУÑÈÒÈ,
ÇÍÅШКÎÄÈÒÈ.

ßкщоõімі÷наре÷овинарідка(наïриклад,оöтоваесенöіÿ),їїтре-
банеãаéноÇМÈÒÈ.Цеоçна÷ає,щомісöе,наÿкеïоïалаõімі÷на
ре÷овина,слідïромивати15—30õвилинïрото÷ноþводоþ.

Уæодному раçі ураæенемісöе немоæна терти ватним
тамïоном,çмо÷енимуводі,÷иöуïкоþтканиноþабоçми-
вати ïід силüним наïором води. Òак õімі÷на ре÷овина
моæеãлибшеïроникнутившкіру.

Íаéнебеçïе÷нішимиєõімі÷ніоïікио÷еé.Âонимоæутüïриçвес-
ти до çниæеннÿ ãостроти çору або ïовної
éоãо втрати. Òому ïри ïоïаданні õімі÷ної
ре÷овиниво÷і їõслідïромиватиõолодноþ
водоþ ïротÿãом 10—15 õвилин. Îко треба
роçïлþщити,аструмінüводисïрÿмуватидо
внутрішнüоãокуто÷каока.

Мал.65
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ßкщо õімі÷на ре÷овина суõа, її треба ÑÒÐУÑÈÒÈ або çнÿти
суõоþãан÷іркоþ,томущодеÿкіõімікати(наïриклад,ваïно)ïри
контактіçводоþвиділÿþтüвеликукілüкістüтеïла,іöемоæеïоси-
литиоïік.Íеслідçдуватитакуре÷овину,щобïорошинканеïотра-
ïилаво÷і.Ïіслÿöüоãоураæенемісöеïромиваþтüводоþïротÿãом
30õвилин.

ÇÍÅШКÎÄÈÒÈ—оçна÷аєнеéтраліçуватидіþдеÿкиõõімі÷ниõ
ре÷овин.Íаïриклад,ÿкщонашкіруïоïалаоöтоваесенöіÿ,ïіслÿ
ïромиваннÿводоþобïе÷енемісöемоæнаобробитимилüноþводоþ
÷и слабким роç÷ином õар÷ової соди (1 ÷аéна лоæка на склÿнку
води).ßкщо öе був çасіб длÿ ÷ищеннÿ каналіçаöіéниõ труб, çна-
добитüсÿроç÷инлимонноїкислоти(1/2÷аéноїлоæкинасклÿнку
води)абороçведениéнаïоловинуõар÷овиéоöет.

Пер øа äо ïо мо ãа ïрè оòрóºннÿх

Îтруєннÿмоæе сïри÷инити ïреïарат ïобутової õімії будü-ÿкої
ãруïи(див.§18,с.113).Частотраïлÿþтüсÿотруєннÿïіслÿоброб-
киïреïаратамидлÿборотüбиçішкідникамитабур’ÿнами.

Íеõодинаділÿнкаõ,щоéнооброблениõотрутоõіміката-
ми.Çа÷екаé,ïокивонививітрÿтüсÿабоїõçмиþтüдощі.
Äуæе небеçïе÷но çмішувати кілüка ріçниõ õімікатів. Â
одниõвиïадкаõöемоæеïриçвестидоутвореннÿтокси÷-
ниõре÷овин,авіншиõ—навітüдовибуõу.

Ïоміркуé,÷омуõімікатикращеçберіãативориãіналüніé
уïаковöі,анеïересиïати÷иïереливативіншиéïосуд.

×è зíàºø òè, ùî...

Íе всі ç ïоширениõ у ïобуті çасобів бо-
ротüби ç тарãанами, блощиöÿми, мураõами,
колорадсüкимæукоміïоïелиöеþбеçïе÷нідлÿ
çдоров’ÿлþдини.

Íаïриклад, деÿкі «ïідïриємöі» ïродаþтü
отрутуïіднаçвоþ«Òіурам»,ÿканадçви÷аéно
токси÷на. І такі виïадкинеïоодинокі.Òому
çасобиборотüбиçішкідникамитребакуïувати
лишевмаãаçинаõ,детоварсертифіковано.
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ßê ðîзï³зíàòè?Ïроотруєннÿсвід÷атü:çаïаморо÷еннÿ,нудота,
роçладиçору,ãоловниéбілü,çадуõа.

ßê д³ÿòè?Çаïершиõоçнакотруєннÿтребавикликати«швидку
доïомоãу».ßкщолþдинавиïилаотруту,ваæливоçаïобіãтиїївсмок-
туваннþукров.Ïотерïілоãотребаïокластиналівиéбік.Òакеïоло-
æеннÿуïовілüнитüвсмоктуваннÿотрути,аÿкщовінïо÷неблþвати,
тонеçаõлинетüсÿ.Ïіслÿнаданнÿïершоїдоïомоãиïотерïіломутре-
баçвернутисÿдолікарÿ.Çсобоþслідуçÿтиïосудтаетикеткувід
õімі÷ноїре÷овини,ÿкасïри÷инилаотруєннÿ.

Îтруєннÿãаçоммоæестатисÿ:
çавідсутностітÿãивдимоõодіïе÷і,ãаçовіéколонöі,котлі;•
ïід÷асïеребуваннÿвнакуреномуïриміщенні;•
ÿкщоïерекритидимоõіддоïовноãоçãорÿннÿïаливавïе÷і;•
ïід÷асïоæеæі.•

Уïриродіïобутовиéãаçнемаєніколüору,ніçаïаõу.Òомудо
нüоãододаþтüãаççісïеöифі÷нимçаïаõомутакіéкілüкості,щоéоãо
наÿвністüбудевід÷уватисÿвæеçанеçна÷ноãовитіканнÿ.Îтруєннÿ
ãаçаминадçви÷аéнонебеçïе÷ні.Череçдиõалüнішлÿõиãаçишвидко
ïотраïлÿþтüворãаніçміураæуþтüæиттєвоваæливіорãани.Òому
діÿтивтакиõвиïадкаõтребаоïеративно,неçабуваþ÷иïровласну
беçïеку.Ïотренуéсÿçадоïомоãоþблок-сõемиробитиöе.

Çакривширотволоãоþтканиноþ,
від÷ининавстіæвікна ідвері.Ïост-
раæдалиéçнеïритомнів?

Äоïомоæиéому
виéти іççаãаçовано-
ãоïриміщеннÿ.

так

так
Âинесиïотерïілоãо іççаãаçованоãо
ïриміщеннÿ івкладиéоãонабік.
Âіндиõає?

ні

ні

Ïокли÷коãосü іçдорослиõçробити
éомушту÷недиõаннÿ.

Ïіднесиéомудоноса
ваткуçнашатирним
сïиртом,такоæïотри
неþскроні.

Âикли÷ «швидку доïомоãу». Äо ïриїçду
лікаріввкладиïотерïілоãо,роçстебниéому
комір іïасок,ïослабкраватку.
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Äоïомоãа ïрè ÄТП

ÍавиïадокÄÒÏводіéмаєаïте÷ку.ßкщокоãосüіçïасаæирів
травмовано,тамєвсе,щобнадатиéомуïершудоïомоãу.Îçнаéомсÿ
çвмістомавтомобілüноїаïте÷ки,щобураçіïотребишвидкоçнаéти
іïринестидорослимнеобõіднімедикаменти(мал.66).

Мал.66.Âміставтомобілüноїаïте÷ки:

длÿ îá ðîá леííÿ ðàí• використовуþтüфлакониçéодом(9),сулüфаöилом
натріþ(10),біãлþконатомõлорãексидину(11);
ñеð цеâ³ зà ñî áè• —нітроãліöерин(12);
ïðè зó ïèíц³ дè õàí íÿ• використовуþтüïристріéдлÿшту÷ноãодиõаннÿ(13);
çасобидлÿçуïиненнÿкровоте÷ітанакладаннÿïов’ÿçок• ïðè òðàâ ìàõ: сте-
рилüниéбинт(1),леéкоïластир (2,7,8),дæãут(3),меди÷нірукави÷ки
(4),косинкаïерев’ÿçо÷на(5),марлевасерветка(6); 
дî дàò êîâ³ зà ñî áè• :ноæиöі(15),шïилüкианãліéсüкі(14).

1

2
7

9

12
13

4
6

8

5

15

11

10

14

3
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Пракòè÷на роáоòа № 7
Íаäаннÿ нев³äкëаäно¿ äоïомоãè ïоòерï³ëомó 

1.Íаçвиïорÿдоксвоїõдіéутакиõситуаöіÿõ:

Ñèòóàц³ÿ 1. Ïіслÿ ãроçи Íаталка виéшла надвір  і
ïоба÷ила, що  ïору÷  ç обірваним електри÷ним дро-
том леæитü õлоïеöü. ßк дів÷ина моæе надати éому
доïомоãу,алетак,щобсаміéуникнутиураæеннÿелек-
три÷нимструмом?

Ñèòóàц³ÿ 2.Ñашкодоïомаãавмаміïектитортівиïад-
ковороçбивïлÿше÷куçоöтовоþесенöієþ.Кілüкакра-
ïелüïоïалоéомунаноãу.ßкуïершудоïомоãутреба
надатиõлоïöеві?

Ñèòóàц³ÿ 3.ÒиставсвідкомÄÒÏ,вÿкомуєïостраæ-
далі.Щотиïринесешдлÿнаданнÿïершоїдоïомоãи:
1)ÿкщоõтосüскарæитüсÿнабілüусерöі;2)ÿкщо
уïотерïілоãоçуïинилосÿдиõаннÿ;3)щобçуïинити
кровоте÷у;4)тому,вкоãобаãатоïодрÿïин?
а)ïристріéдлÿшту÷ноãодиõаннÿ;б)таблеткинітро-
ãліöерину; в) çасоби деçінфекöії; ã) ïерев’ÿçо÷ниé
матеріал.

2. Ïоïроси вдома уïаковку ïреïарату ïобутової õімії.
Уваæноïро÷итаé çастереæеннÿ і виçна÷,доÿкої ãруïи
вінналеæитü.Щотребаçробитиураçіотруєннÿöимïре-
ïаратом?

Підсумêè

Убаãатüоõвиïадкаõæиттÿïотерïілоãоçалеæитüвідтоãо,
÷инаданоéомуïершудоïомоãу.

ßкщоöе тобі не ïід силу, не ãаé ні õвилини, ïокли÷  на
доïомоãудорослиõіçателефонуéдо«швидкоїдоïомоãи».

Äітиілþдиïоõилоãовікуïотребуþтüнеãаéноїãосïіталіçаöії
навітüçанеçна÷ниõтравмтаураæенü.



ÐÎÇÄІЛ4

ШКÎЛАÑÏІЛКУÂАÍÍß
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§ 26. СП²ËÊÓВÀÍÍß ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Çаñоáè комóн³кац³¿

Ñï³лêó âàí íÿ (êîìóí³êàц³ÿ)—
öе обмін думками, ïо÷уттÿми,
враæеннÿми, тобто ïовідомленнÿ-
ми. Ñïілкуваннÿ відбуваєтüсÿ не
лише міæ тими, õто ба÷итü одне
одноãо.Ñïілкуþтüсÿïотелефону,
çадоïомоãоþïошти,Інтернету—
зàñîá³â êîìóí³êàц³¿. Âони увесü
÷ас вдосконалþþтüсÿ.Äосліди їõ
ïроãрес.

1.ßклþдиïередавалиïовідомленнÿоднеодному,коли
неіснувалоïоштовоїслуæби?

2. Ðоçïитаé дідусÿ ÷и бабусþ, ÿкі çасоби комунікаöії
існували,коливонибулидітüми.

3.ßкіçасобикомунікаöіїбулидостуïніудитинствітвоїм
батüкам?

4.Íаçвиÿкнаéбілüшесу÷асниõçасобівкомунікаöії.

5*. Ñïробуé уÿвити, ÿкі çасоби комунікаöії ç'ÿвлÿтüсÿ
÷ереç 20 років. Íаïиши ïро öе невелике оïовіданнÿ
абонамалþéмалþнок÷иïідãотуéçдруçÿмисöенкуабо
ïантоміму.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 дослідишïроãресуроçвиткуçасобівкомунікаöії;

 ïриãадаєш,ÿкііснуþтüканаликомунікаöії;

 в÷итимешсÿвстановлþватиконтактçріçнимилþдüми;

 ïотренуєш уміннÿ ãоворити, активно слуõати, уникати
неïороçумінüіуто÷нþватиçмістïовідомленнÿ.
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Êанаëè комóн³кац³¿

Лþдимоæутüïередаватисвоїïовідомленнÿсловами,тобтовер-
балüно(усно÷иïисüмово),ібеçслів—невербалüно(çадоïомоãоþ
інтонаöії, сили ãолосу, темïу мовленнÿ, а такоæ міміки, æестів,
ïолоæеннÿтіла).

1.Îб'єднаéтесüу4ãруïи.Ïродемонструéтеневербалüні
каналисïілкуваннÿ.

ãðóïà 1:скаæітüÿкесüслово,наïриклад,«ïривіт»,ç
ріçноþ інтонаöієþ (радісноþ, сумноþ, саркасти÷ноþ,
çневаæливоþ,çакли÷ноþ...);
ãðóïà 2: скаæітü öе слово ãолосом ріçної сили та у
ріçномутемïі;
ãðóïà 3:скаæітüéоãо,суïроводæуþ÷иріçноþмімікоþ
іæестами.

2.ßкіïовідомленнÿотримувалиïриöüомуото÷уþ÷і?

Íавè÷кè комóн³кац³¿

Òобінеобõіднороçвиватинави÷кикомунікаöії,ÿкіщенаçиваþтü
нави÷ками ефективноãо сïілкуваннÿ. Адæе ті, õто не вміє сïіл-
куватисÿ,ïо÷уваþтüсÿсамотнішими,меншблаãоïолу÷нимиіщас-
ливими,ніæті,õтомаєдобрероçвиненісоöіалüнінави÷ки.Äонаé-
ваæливішиõнави÷оккомунікаöіїналеæатü:уміннÿроçумітиівико-
ристовувати«мовуæестів»,роçïо÷инатисïілкуваннÿ,активнослу-
õатиéуникатинеïороçумінü.

ßк роçïо÷аòè ñï³ëкóваннÿ

Щобïослуõатиулþбленурадіостанöіþ,тисïо÷аткунастроþєш
радіоïриéма÷ на її õвилþ.Òак самоé у сïілкуванні— сïо÷атку
налаштовуєшсÿнасïівроçмовника.Íаïриклад,ïо-ріçномуïо÷ина-
єшроçмовуçісвоїмнаéкращимдруãоміçдиректоромшколи.

Ñïершутребавстановитиневербалüниéконтакт.Щобтебеïомі-
тивдруã,тиïомаõаєшéомурукоþ,ïлеснешïосïині÷иобіéмеш
çаïле÷і.Äов÷ителÿ÷идиректорашколиïростоïідіéдешістанеш
ïередним.Колисïівроçмовникïодивитüсÿтобіуві÷і,невербалüниé
контакт встановлено. Âідтак встановлþєш вербалüниé контакт.
Íаé÷астіше — çа доïомоãоþ вітаннÿ. Äруãові моæеш скаçати:
«Ïривіт! ßк сïрави?», а до в÷ителÿ çвернешсÿ інакше: «Äобриé
денü,ÑтаніславеІванови÷у.Моæнавасïрощосüçаïитати?»
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Íавè÷кè акòèвноãо ñëóханнÿ

Уміннÿслуõатинеменшваæливе,ніæуміннÿãоворити.Òоé,õто
слуõає,єактивниму÷асникомроçмови(таблиöÿ8).

Âінуваæнослуõає,дивитüсÿнасïівроçмовника,намаãаєтüсÿвсе
çроçуміти,ïереéмаєтüсÿéоãоïо÷уттÿми.

Âін ïідбадüорþє сïівроçмовника, але не ïеребиває éоãо, не
відволікаєтüсÿінеçмінþєтемуроçмови.

ßкщо ÷оãосü не çроçумів, намаãаєтüсÿ öе уто÷нити. Òоé,
õто слуõає, висловлþє своþ то÷ку çору, уваæно вислуõавши
сïівроçмовника.

Òàáлèцÿ 8

Верáаëüн³ оçнакè Íеверáаëüн³ оçнакè

Активнослуõає

«Òак-так»
«Цікаво»
«Ащобулодалі?»
«Ñïравді?»
«Î!»
«Чимусескін÷илосÿ?»

Äивитüсÿво÷і
Íаõиливсÿдо
сïівроçмовника
Усміõаєтüсÿ
Киває
Çосередæениé і
çаöікавлениéвираç
обли÷÷ÿ

Íеслуõає

Âідволікаєтüсÿ
Ïерериває
Íедоре÷носмієтüсÿ

Íедивитüсÿво÷і
Âідвертаєтüсÿ
Íеусміõаєтüсÿ
Íекиває
Âідсторонениéвираç
обли÷÷ÿ

ßк óнèкаòè неïороçóм³нü

Ïоãраéте в ãру «Çіïсованиé телефон». Îб'єднаéтесü у
2командиівишикуéтесüу2шеренãи.Â÷ителüïокаçує
у÷нÿм,ÿкістоÿтüушеренçіïершими,малþнки,авони
невербалüно ïередаþтü їõ çміст настуïному у÷аснику.
Îстанні в шеренãаõ намалþþтü те, що çроçуміли.
Ïорівнÿéтеöімалþнкиçтими,щову÷ителÿ.
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Íеïîðîзóì³ííÿ—öеïомилкиусïілкуванні.Щобуникнутиїõ,
çаïам'ÿтаéïравило:«Âідïовідністü.Конкретністü.Уто÷неннÿ».

Â³дïîâ³дí³ñòü.Áілüшÿкïоловину інформаöіїлþдиïередаþтü
і сïриéмаþтü невербалüно. Âаæливо, щоб твої слова відïовідали
вираçутвоãообли÷÷ÿ,міміöі,æестам.Íаïриклад,ÿкщотобісумно,
алетиãоворишïроöеçусмішкоþ,сïівроçмовникмоæеïодумати,
щотиæартуєш,інеïовіритü.

Êîíêðеòí³ñòü.Íеïороçуміннÿ÷астовиникаþтü÷ереçте,щолþди
висловлþþтüсÿ неконкретно. Íаïриклад, ви домовилисÿ, що друã
çавтраçателефонуєтобі.Òиç самоãоранку÷екавнаéоãодçвінок.
Íарештітобіурвавсÿтерïеöü,тиçателефонувавéомуівисловивсвоє
невдоволеннÿ.Аледруãскаçав,щоçбиравсÿçателефонувативве÷ері.
Îтæе,вінмаввисловитисÿто÷нішеаботобіслідбулоçаïитати,коли
саме÷екатидçвінка.

1. Íаçвітü ïриклади ситуаöіé, коли треба уто÷нити
інформаöіþ(мал.67).

2.Ïриãадаéïодібнуситуаöіþçісвоãоæиттÿ.

Мал.67

Ïовертаéсÿ
неïіçно.

Áудуовосüміé.
Гараçд?
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Óòî÷íеííÿ. Уміннÿ ставити уто÷нþþ÷і çаïитаннÿ ïоліïшує
ÿкістü сïілкуваннÿ. ßкщо ти комусü щосü роçïовідаєш або
ïоÿснþєш,çаïитаé,÷ивсевінçроçумів.Інавïаки,ÿкщотобіщосü
ïоÿснþþтü÷ироçкаçуþтü,несоромсÿïереïитатите,щонеçроçумів
(мал.68).
 Коли ти не вïевнениé, ÷и ïравилüно çроçумів сïівроçмовника,
використаé ïерефраç. Ïо÷ни словами: «ßкщо ÿ ïравилüно тебе
çроçумів...»ідаліïерекаæисвоїмисловамите,щотобіроçïовіли.

Мал.68.ßкеçаïитаннÿтребаïоставити,
щобуникнутинеïороçуміннÿ?

Підсумêè

Ñïілкуваннÿ—öеобміндумками,ïо÷уттÿми,враæеннÿми,
тобтоïовідомленнÿми.

Çасоби комунікаöії доïомаãаþтü лþдÿм сïілкуватисÿ на
відстані.Âониувесü÷асудосконалþþтüсÿ.

Лþди моæутü ïередавати свої ïовідомленнÿ вербалüно і
невербалüно.ßкістüсïілкуваннÿçалеæитüïередусімвідумін-
нÿãоворитиіслуõати,роçумітиіволодітимовоþæестів.

Íеïороçуміннÿ—öеïомилкиусïілкуванні.Конкретністüі
вміннÿуто÷нþватиïовідомленнÿдоïомоæутüуникнутиïоми-
лок.

Çустрінемосü
оï’ÿтіéбілÿ
метро.

?
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§ 27. СТÈË² СП²ËÊÓВÀÍÍß

Ìанера ñï³ëкóваннÿ

Існуþтü ситуаöії, в ÿкиõ буває складно відмовитисÿ, відкрито
висловитисвоїïо÷уттÿ,ïоïроситикоãосüïроïослуãу÷ивідстоÿти
своїïрава.Утакиõситуаöіÿõлþдиïоводÿтüсÿ:

ïàñèâíî• —неõтуþтüвласнимиінтересамиіçабудü-ÿкуöінуна-
маãаþтüсÿуникатиконфліктів;
óïеâíеíî (àñеðòèâíî)• —відстоþþтüсвоþïоçиöіþ,çваæаþ÷ина
ïо÷уттÿтабаæаннÿіншиõ;
àãðеñèâíî• —çавæдинамаãаþтüсÿвідстоÿтилишевласнуто÷ку
çору,неçваæаþтüнаінтересиіншиõ.

1.Ïро÷итаéситуаöіþтаваріантиïоведінки.
Òиïоçи÷ивдруãусвіéулþблениéдиск,авінïовернув
éоãоçіïсованим.Òи:
а) скаæеш ïро öе друãу і ïоïросиш куïити тобі
новиéдиск;
б)ні÷оãонескаæешікуïишновиéдисксам;
в)ïоçи÷ишудруãаéоãоулþблениéдискітаксамо
çіïсуєшéоãо.

2. ßку манеру сïілкуваннÿ оïисано в коæному ç варі-
антів?
3.ßкбикоæенçвасв÷инивутакіéситуаöії?
4.Читраïлÿлисÿïодібні ситуаöіїувашомуæитті?ßк
витодів÷инили?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, ÿк ïоводÿтüсÿ лþди, коли їм треба відстоÿти
своїïрава,відмовитисÿвідïроïоçиöіїабоïоïроситиïро
ïослуãу;

 дослідишïереваãиінедолікиріçниõстилівсïілкуваннÿ;

 в÷итимешсÿ ïросити ïро ïослуãу é висувати сïраведливі
вимоãи.
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Переваãè ³ неäоë³кè р³çнèх ñòèë³в ñï³ëкóваннÿ

ßкщолþдинанеõтуєвласнимиінтересамиіçабудü-ÿкуöінуна-
маãаєтüсÿуникатиконфліктів,вонадемонструєïасивнуïоведінку.
Ïасивнілþдиневміþтüçаõиститисебеіçаçви÷аéнемоæутüнікому
відмовити,навітüÿкщоïроïоçиöіÿневиãіднадлÿниõ,атоéнебеç-
ïе÷на.Âонилеãшеïіддаþтüсÿвïливурекламиіото÷еннÿ,білüше
риçикуþтü ïотраïити у çалеæністü від ïсиõоактивниõ ре÷овин,
статиæертвоþшаõраїв.

Аãресивнілþдинамаãаþтüсÿвідстоÿтивласнуто÷куçору,неçва-
æаþ÷и на інтереси і ïо÷уттÿ іншиõ. Âони неõтуþтü вві÷ливістþ,
вдаþтüсÿдоïоãроç,лаéкиіфіçи÷ноїсили.Череçöеїõнелþблÿтü,
боÿтüсÿ,сторонÿтüсÿімоæутüçвинуватитинавітüутому,÷оãовони
неробили.

Уïевнена ïоведінка — öе вміннÿ домовлÿтисÿ ç ураõуваннÿм
інтересів усіõ сторін, çдатністü вві÷ливо відмовитисÿ від тоãо,
що не ïідõодитü, і рішу÷е — від тоãо, що моæе бути небеçïе÷-
ним.Уïевненуïоведінкущенаçиваþтü ãідноþ, інтеліãентноþабо
самоствердæувалüноþ.Інодіїїïлутаþтüçаãресивноþ.Алеöістилі
сïілкуваннÿтакіріçні,ÿкÑонöеіÂітерубаéöіÅçоïа.

Сонце ³ В³òер

Çасïере÷алисÿ одноãо раçу Ñонöе і Âітер, õто ç ниõ
силüнішиé.

—ßсилüніше,—каçалоÑонöе.
—Íі,ÿсилüнішиé,—каçавÂітер.
Äовãовонисïере÷алисü.Òаосüïоба÷или,щодороãоþéде

одÿãнениéуïалüтоïереõоæиé.
— Це шанс ïеревірити наші сили, — скаçав Âітер. —

Íаéсилüнішим буде виçнано тоãо, õто çніме ç öüоãо ÷оловіка
ïалüто.

Ñонöе ïоãодилосÿ. Ïершим був Âітер. Âін ïо÷ав щосили
дутиішарïатиïолиïалüтаïереõоæоãо.Алещосилüнішедув
Âітер,тобілüше÷оловіккутавсüуïалüто.

Ïотімнастала÷ерãаÑонöÿ.Âоноïростÿãлодо÷оловікасвої
ïромені,висушилоодÿã,çіãріло.Ñïо÷аткувінïереставкутатисü,
ïотімроçстебнувïалüтоінарештіçнÿвéоãо,насолодæуþ÷исü
теïлимсонÿ÷нимднем.

Ñонöеïеремоãло!
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Õо÷ у деÿкиõ ситуаöіÿõ доре÷но виÿвити ïасивністü, а іноді
доводитüсÿреаãуватиéаãресивно,уïевненаманерасïілкуваннÿє
наéкращоþубілüшостіæиттєвиõситуаöіé.

Îб'єднаéтесü у 2 ãруïи. Ðоçïоділітü ситуаöії і çа
доïомоãоþ таблиöі 9 ïроаналіçуéте наведені варіанти
ïоведінки.Âиçна÷тестилісïілкуваннÿ.ßкіїõïоçитивні
танеãативнінаслідки?

Ñèòóàц³ÿ 1. Ñашко сидитü у кіноçалі. Äів÷ата ïоçаду
ãолоснороçмовлÿþтü,сміþтüсÿ ішурõотÿтüобãортками
відöукерок.Âін:

мов÷китерïітиме;•

скаæе:«Äів÷ата,будüласка,• тиõіше,меніïоãано
÷ути»;

скаæе:«Ïриïнітüÿçикиабовимітаéтесü!• »

Ñèòóàц³ÿ 2. Катþ çаïросили на денü народæеннÿ у
кафе.Âсімïодаликоктеéліçалкоãолем.Катÿневæиває
алкоãолüниõнаïоїв.Âона:

ïоïроситüофіöіантаïринестисік;•

виï'єкоктеéлü,адæенеçру÷новідмовлÿтисÿ;•

влаштує сöену і скаæе, що кулüтурні лþди•
ïодаþтüнелишеалкоãолüнінаïої.

Ïàñèâíî:

вситуаöії,колибудü-ÿке•
çаãостреннÿстосунківє
небеçïе÷ним.

Аãðеñèâíî:

на тебенаïали або  намаãа-•
þтüсÿкудисüçатÿãти.

Óïеâíеíî:

тобіïроïонуþтüщосü•
небеçïе÷неаботе,що
тобінеïідõодитü;

õо÷ешïовернути•
бракованиéтовар;

õо÷ешïоïроситиïро•
ïослуãу.

Сèòóац³¿, коëè краùе ä³ÿòè:
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Òàáлèцÿ 9

Îçнакè ³ наñë³äкè р³çнèх ñòèë³в ñï³ëкóваннÿ

Ïасивниé Аãресивниé Уïевнениé

Верáаëüн³ ³ неверáаëüн³ оçнакè 

Ïолоæеннÿ
тіла

ïле÷іéãолова
оïущені

наïруæене,
çаãроçливе

роçïравленіïле÷і,
ïіднÿтаãолова

Ïоãлÿд æалісливиé ïрониçливиé відкритиé

Âираçобли÷÷ÿ відсторонениé наïруæениé,
бровинасуïлені

ïриÿçниé,
роçслаблениé

Æести блаãалüні,
çаõисні

стиснутікулаки,
рукивбоки

сïокіéні,
рішу÷і

ßкроçмовлÿє
увесü÷ас

виба÷аєтüсÿ, 
виïравдовуєтüсÿ

ïоãроæує,
лаєтüсÿ,

çнущаєтüсÿ

висловлþєïоваãу,
доброçи÷ливістü

Голос тиõиé,
несміливиé

сердитиé,
çневаæливиé

твердиé,середнüої
інтенсивності

Íаñë³äкè

ßкïриéмає
рішеннÿ

іншівирішуþтü
çанüоãо

тілüкиувласниõ
інтересаõ

шлÿõом
ïереãоворів

Щовід÷уває
беçïорадністü,
обраçу,тривоãу,
ïриниæеннÿ

ãнів,
від÷уæеністü,
страõïомсти

самоïоваãу,
уïевненістü,
çадоволеннÿ

ßкставитüсÿ
до іншиõ
лþдеé

öінує іншиõ,
неöінуєсебе

öінуєсебе,
неöінує іншиõ

öінуєсебе
é іншиõ

ßкставлÿтüсÿ
донüоãо

наéоãодумку
неçваæаþтü

éоãонелþблÿтü
ібоÿтüсÿ

çнимдруæатü,
éоãоïоваæаþтü
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Мал.69.ßквисловитиïроõаннÿ

Âві÷ливоïереïросиіïоÿсниïроблему:«Âиба÷те,менітерміново•
требаçателефонувати».
Âисловиïроõаннÿуïоçитивніéформі:«Äоçволüте,ÿïроéдубеç•
÷ерãи».
ßкщотвоєïроõаннÿçадоволüнили,серде÷ноïодÿкуé:«Äÿкуþ,ви•
менідуæедоïомоãли».
ßкщовідмовили,ïриéмиöеçãідністþ:«Гараçд,ÿçа÷екаþ(ïошу-•
каþіншиéтелефон,çателефонуþïіçніше)».
Ñïокіéноçакін÷ироçмову:«Ïроба÷те,щоïотурбував• ».

Трен³нã óïевнено¿ ïовеä³нкè

Íави÷окуïевненоїïоведінкинабуваþтüуïроöесітренуванü.Çа
доïомоãоþнастуïноãоçавданнÿçакріïиöінави÷киутрüоõтиïовиõ
ситуаöіÿõ: коли треба відмовитисÿ від небаæаної ïроïоçиöії,
ïоïроситиïроïослуãуівисунутисïраведливувимоãу.

Îб'єднаéтесüу3ãруïиіçадоïомоãоþмалþнків34,69і
70роçіãраéте ситуаöії, вÿкиõвашаïоведінкамаєбути
асертивноþ:

ãðóïà 1:друçіïроïонуþтüïроãулÿтиурок,атиöüоãо
неõо÷еш(див.мал.34);

ãðóïà 2:тобітерміновотребаçателефонувати,абілÿ
телефону-автомата÷ерãа(див.мал.69);

ãðóïà 3:тиïоçи÷ивдруãові5ãривенüдоçавтра,авін
неïовертаєвæедруãиéтиæденü(див.мал.70).



164

Ïоÿсни,щотивід÷уваєш,çадоïомоãоþ«ß-ïовідомленнÿ»:«Мені•
неïодобаєтüсÿ,щотинеïовертаєшборã».

Âисунüвимоãу:«ßõотівби,щобтивіддавãроші».•

Çаïитаé,щовінïроöедумає:«Äобре?»,«Щотискаæеш?».•

ßкщовідïовідüтебевлаштовує,наöüомумоæнаçакін÷ити:•
«Äÿкуþçароçуміннÿ.Õодімоãулÿти».

Мал.70.ßквисунутисïраведливувимоãу

Підсумêè

У æитті ïостіéно траïлÿþтüсÿ ситуаöії, коли необõідно
çвернутисÿïодоïомоãу,÷ітковисловитисвоþïоçиöіþабовід
÷оãосüвідмовитисÿ.

Утакиõвиïадкаõлþдиçаçви÷аéïоводÿтüсÿабоïасивно,
абоаãресивно,абоуïевнено.

Уïевнена манера сïілкуваннÿ є наéкращоþ у білüшості
виïадків.

Ïасивна і аãресивна манери сïілкуваннÿ доре÷ні лише у
деÿкиõситуаöіÿõ.

Íави÷ок уïевненої ïоведінки набуваþтü у ïроöесі
тренуванü.
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§ 28. ÍÀВÈЧÊÈ СП²ËÊÓВÀÍÍß

1. Íаçвітü ситуаöії, çа ÿкиõ ви моæете оïинитисü у
неçнаéоміéкомïанії(ïереéтидоновоїшколи,çаïисатисÿ
досïортивноїсекöії÷имуçи÷ноїстудії,ïоїõатидолітнüоãо
табору, ïриéти на денü народæеннÿ до двоþрідноãо
брата,надискотеку...).

2.Îöінітü,ÿкïо÷уваєтесÿсереднеçнаéомиõлþдеé.Äлÿ
öüоãо ïроведітü у класі умовну лініþ. Ç одноãо боку
станутü ті, õто вілüно ïо÷уваєтüсÿ будü-де, а ç іншо-
ãо—ті,õтодуæесором'ÿçливиé.Ðештастаþтüблиæ÷е
дотоãо÷итоãокраþ.

У неçнаéоміé комïанії ваæливо ïостаратисÿ сïравити õороше
враæеннÿ.Уöüомутобідоïомоæутüïорадиïсиõолоãів,ÿкдолати
сором'ÿçливістü, ïо÷инати роçмову, ïідтримувати її та коректно
çавершуватисïілкуваннÿ.

Íе õвилþéсÿ, ÿкщо в тебе не все виéде ç ïершоãо раçу. Циõ
нави÷окнабуваþтüуïроöесітренуваннÿ.

ßк ïоäоëаòè ñором'ÿçëèв³ñòü

Чимало лþдеé сором'ÿçливі від народæеннÿ і ÷ереç öе баãато
втра÷аþтü. Òому ÿкщо ти соромишсÿ вітатисü іç çнаéомими твоїõ
батüків, çаïитати дороãу ÷и çателефонувати у довідку, роçïитати
ïродавöÿïротовар,ïо÷уваєшсÿневïевненоукомïаніїнеçнаéомиõ
лþдеé,тобітребатренуватинави÷киïодоланнÿсором'ÿçливості.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 оöінишрівенüсвоєїуïевненостіусïілкуванніçнеçнаéомими
лþдüми;

 ïотренуєшсÿдолатисором'ÿçливістü;

 ïро÷итаєшïорадиïсиõолоãів,ÿкïоводитисüунеçнаéоміé
комïанії;

 оöінишролüнави÷окусïілкуванні.
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Ïо÷ниçïростоãо,наïриклад,ïотренуéсÿроçïитуватиïро•
товарумаãаçині.
Уÿвисебеактором,щоãраєролüуïевненоїіроçкутої•
лþдини,длÿÿкоїïокуïки—çви÷нарі÷.
Íаïишисöенаріé,ÿктиïокли÷ешïродавöÿіщоскаæеш.•
Ïотренуéсÿсïо÷аткуïереддçеркалом,аïотімçмамоþ÷и•
друãом.
Çробиöе!Ïоõвалисебеіруõаéсÿдалі,щораçу•
ускладнþþ÷иситуаöії.

ßк ñï³ëкóваòèñü ó неçнайом³й комïан³¿

Îсü кілüка ïорад, ÿк ïоçнаéомитисÿ ç лþдиноþ, наïриклад,
уновіéшколі, надискотеöі ÷и в таборі відïо÷инку,ïідтримати і
ïравилüноçавершитисïілкуваннÿ.

ßê ïîзíàéîìèòèñÿ

Îбери,çкимтиõо÷ешïоçнаéомитисÿ.Íаéкращетоãо,õто•
доброçи÷ливиéнавиãлÿд,усміõаєтüсÿабосидитüокремо.
Ïривітаéсÿіïоçнаéомсÿ:«Ïривіт,ÿ....Ати?»•
Îбмінÿéтесü баçовоþ інформаöієþ:• де æивете, в ÿкиõ
школаõнав÷аєтесü.
Çробикомïлімент:«Утебекласні÷еревики».•
Ïоïроси ïро невели÷ку ïослуãу (ïотримати книæку,•
ïідкаçати÷ас,ïокаçатидороãу).
Ïоãоворітü ïро ïоãоду, обмінÿéтесÿ враæеннÿми ïро•
ве÷ірку.

Мал.71

Ïривіт! Òи не
ïроти, ÿкщо ÿ
тутсÿду?

Áудüласка.
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ßкщо тобі сïодобавсÿ сïівроçмовник, моæна ïродовæити
сïілкуваннÿ.

ßê ï³дòðèìàòè ðîзìîâó

Ðоçкаæиÿкусüісторіþïросебе,роçïитаéïросïівроçмов-•
ника.

Ïокаæи,щотобіöікавослуõати,будüактивнимслуõа÷ем•
(див.таблиöþ8,с.156).

Âід тоãо, ÿк çавершилосÿ сïілкуваннÿ, çалеæитü, ÷и ïриємно
будеçустрі÷атисÿçöієþлþдиноþнастуïноãораçу.

ßê зàâеðøèòè ñï³лêóâàííÿ

Кінеöüроçмовимаєбутиневимушеним.Ïостараéсÿобрати•
длÿöüоãоïідõодÿщиéмомент.Íеïерериваéсïівроçмовни-
канаïівслові.
Ïодаéневербалüниéсиãналïроте,щотобітребаéти:відведи•
ïоãлÿд,наõилисüдовиõоду,складидолонÿмируки.
Ñкаæи, що мусиш іти, çаïевни сïівроçмовника, що тобі•
було ïриємно сïілкуватисÿ ç ним, і ти сïодіваєшсÿ на
настуïнуçустрі÷.

В÷èмоñÿ роáèòè ³ ïрèймаòè комïë³менòè

Ðобити комïлімент — не оçна-
÷ає ïідлещуватисÿ до коãосü ÷и
маніïулþвати ним. Це уміннÿ
корисне коæніé виõованіé лþдині.
Òимоæешçробитикомïліментщодо
çовнішнüоãо виãлÿду сïівроçмов-
ника (éоãо одÿãу, вçуттÿ, çа÷іски),
éоãо умінü ÷и особистиõ ÿкостеé,
наïриклад,ïо÷уттÿãумору.

Íе менш ваæливим є уміннÿ
ïриéмати комïліменти. Íе слід
відмаõуватисÿвідниõ,аленетреба
é ïо÷инати виõвалÿтисÿ: «ß і не
такещевміþ!»

ßкщо тебе õвалÿтü, вислуõаé
і теïло ïодÿкуé. Моæеш çробити
комïліментувідïовідü:«Äÿкуþ,ти
теæдобрекатаєшсÿнароликаõ».

ßк çроáèòè комïë³менò

Çаïитаéдоçволу:
«Моæнатебеïро
щосüçаïитати?»або:
«Äоçволüтобіщосü
скаçати».

Âисловсÿконкретно:
«Äетинав÷ивсÿтак
кататисÿнароликаõ?»,
«Утебе÷арівна
усмішка».

Щировисловсвої
ïо÷уттÿ:«Цеïросто
клас!»,«Òакïриємноç
тобоþсïілкуватисÿ».
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Ïоãраéтевãру«Âалüс-комïлімент».

1. Ñтанüте в коло. Ðоçраõуéтесü на ïершиé-друãиé
номери.

2.Ïершіномерироблÿтüкрокуïередіïовертаþтüсÿ
обли÷÷ÿмдодруãиõ.Ïариторкаþтüсÿдолонÿми(мал.
72)іведутüдіалоã:

—Òиïодобаєшсÿмені.
—Чому?
—Òиïодобаєшсÿменітому,що...

Інаçиваþтüоднуõарактернурису,щоïодоба-
єтüсÿуïартнерові.Ïотіммінÿþтüсÿролÿми.

3.Ïершіномерироблÿтüкрокуïравоіïовторþþтüте
самеçіншимиïартнерами.

4.Граçакін÷уєтüсÿ,колиïариïовертаþтüсÿуïо÷аткове
ïолоæеннÿ.

Мал.72
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Íавè÷кè ñï³ëкóваннÿ

Уміннÿ сïілкуватисÿ доïомоãає уникати неïороçумінü і
налаãодæуватистосунки.

1.Îб'єднаéтесüуãруïи.Íакарткаõçаïишітüнави÷ки,
необõіднідлÿефективноãосïілкуваннÿ(мал.73).
2.Ðоçкладітüкарткиувиãлÿдітрикутника.Íавершині
— картка, на ÿкіé çаïисано наéваæливіші, на вашу
думку, нави÷ки.Удруãомрÿдку—дві картки çменш
ваæливими, а в третüому—три çнаéменшваæливими
нави÷ками.
3.Ïорівнÿéтетрикутникиуріçниõãруïаõ.
4.Ðоçкаæітü,÷иваæкобулоïороçумітисÿ.

Мал.73

Óì³ííÿ ñëóõàòè: 
ï³äòâåðäæóâàòè, óòî÷íþâàòè, 

ïåðåïèòóâàòè.

Óì³ííÿ ðîçóì³òè ³ ïðàâèëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ìîâó æåñò³â.

Óì³ííÿ çíàéîìèòèñь 
³ äîëàòè ñîðîì'ÿçëèâ³ñòь.

Óì³ííÿ ãîâîðèòè: 
âîëîä³ííÿ ñëîâîì, âì³ííÿ 

ïî÷àòè, ï³äòðèìóâàòè 
³ çàâåðøèòè ðîçìîâó.

Äîáðîçè÷ëèâ³ñòü 
³ хîðîш³ ìàíåðè.

Ùèð³ñòü ³ òàêòîâí³ñòü.

Підсумêè

Чималолþдеéстраæдаþтüвідсором'ÿçливості.

ßкщо ïо÷уваєшсÿ невïевнено у неçнаéоміé комïанії,
соромишсÿроçмовлÿтиçбатüкамисвоїõдруçів÷иçдруçÿми
твоїõ батüків, тобі слід тренувати нави÷ки ïодоланнÿ
сором'ÿçливості,атакоæуміннÿçнаéомитисÿ,ïо÷инати,ïід-
тримуватиіçавершуватироçмову.
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§ 29. СТÎСÓÍÊÈ ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Колилþдиçнаéомлÿтüсÿ,сïілкуþтüсÿ,
раçомæивутüабонав÷аþтüсÿ,міæними
виникаþтü стосунки. Ñтосунки буваþтü
родинними, друæніми, діловими,
романти÷ними.Äеÿкістосункиформуþтü-
сÿçанашимбаæаннÿм,інші—неçалеæно
відтоãо,õо÷емомиöüоãо÷ині.

Íаведітü ÿкнаéбілüше ïрикладів стосунків (друçі,
ïодруææÿ, батüко і син, брат і сестра, тітка і
ïлемінниöÿ,бабусÿéонук,тренер ісïортсмен,у÷ителü
іу÷енü...).

ßкщоміæлþдüмисклалисÿçдоровістосунки,вонивід÷уваþтü
ïотребу у сïілкуванні é сумуþтü, коли çмушені роçлу÷атисÿ.
Íеçдорові стосунки õарактериçуþтüсÿ ïідоçрами, еãоїçмом,
баæаннÿмконтролþватиіïідкорÿти.

Çдорові стосункиє çаïорукоþщасливоãо іусïішноãоæиттÿ.
Â÷ені дослідили, що вони сïриÿþтü çменшеннþ кілüкості
стресів і õвороб, çростаннþ ïоïулÿрності é уïевненості в собі.
Удоросломуæитті такі стосункисïриÿþтüавторитету, вищому
рівнþфінансовоãодобробуту,стабілüностівïодруæнüомуæитті,
самоïоваçітаусвідомленнþсенсуæиттÿ.

Чому?Òомущолþди,міæÿкимисклалисÿçдоровістосунки,
краще çадоволüнÿþтü власні ïотреби, ïовніше реаліçуþтü себе,
леãшедолаþтüтруднощііроçв'ÿçуþтüïроблеми.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ,ÿкстосункивïливаþтüнаçдоров'ÿіæиттєвиé
усïіõлþдини;

 дослідишсïілüнірисиівідмінностістосунківçріçними
лþдüми;

 ïотренуєшсÿуникатинеïороçумінüçбатüками;

 оöіниш ÿкістü твоїõ стосунків і роçробиш ïлан їõ
удосконаленнÿ.

Ñòîñóíêè—
öеçв'ÿçокміæ
лþдüми,ÿкі
добреçнаþтü
однеодноãо.



171

1.Ðоçãлÿнüмал.74ïростосункиçріçнимилþдüми.

2.Ïорівнÿé свої стосунки ç батüками, іншими÷ленами
родини,в÷ителÿмиідруçÿми.Щосïілüноãоуöиõстосу-
нкаõ?Чимвониріçнÿтüсÿ?

3.Íамалþéïортретлþдини,стосункиçÿкоþтивваæаєш
особливими.Щонаéбілüшеöінуєшуöиõстосункаõ?

Бàòüêè:

лþблÿтüтебе,•
неçваæаþ÷инінащо;
ïіклуþтüсÿïро•
тебе,çаõищаþтü
іïідтримуþтü;
наçавæдиçалишатüсÿ•
÷астиноþтвоãоæиттÿ;
інодівашісмаки•
неçбіãаþтüсÿ;
деÿкібатüкиставлÿтüсÿ•
додітеé іçроçуміннÿм,
інші—надто
контролþþтüабо,
навïаки,ïриділÿþтü
їммалоуваãи.

Ó÷èòел³:

нав÷аþтüтебе іроçвиваþтü•
твоїçдібності;
доïомаãаþтüроçв'ÿçувати•
ïроблеми,наставлÿþтü
івиõовуþтü;
інодібуваþтüнадто•
суворими,уïередæеними
абонесïраведливими.

Бðàòè, ñеñòðè:

сõоæінатебе•
іростутüïору÷
іçтобоþ;
виділитеміæсобоþ•
домашніобов'ÿçки;
вониçаõищаþтüтебе•
ідоïомаãаþтü;
інодінадоку÷аþтü•
÷и,навïаки,
ïриділÿþтüтобі
малоуваãи.

Äðóз³:

ïроводÿтüçтобоþ•
вілüниé÷ас;
çнимимоæна•
ïоãоворитиïро
всенасвіті;
çавæдиãотові•
доïомоãти;
невидаþтüтвоїõ•
секретів іне
роблÿтüтобіçла;
інодівисваритесÿ•
÷ереçдрібниöі;
деÿкідруçі•
моæутüïоãано
вïливатинатебе.

Мал.74
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ßк ñòаòè команäоþ

Ïам'ÿтаєшісторіþ,ÿкбатüкоçвелівсвоїмсинамçавæдитрима-
тисÿ раçом, і ïродемонстрував необõідністü öüоãо çа доïомоãоþ
ïростоãо віника?Адæе öілиé віник ваæко çламати, а роçібравши
éоãонаокреміãіло÷ки,çробитиöедуæелеãко.

ßк бути друæними і діÿти в команді, ми моæемо
ïов÷итисüіутварин.Ïро÷итаéтеурокиãусеéінаведітü
ïриклади,колилþди÷инилитак,ÿкöероблÿтüãуси.

Óрокè ãóñей

1.Маõаþ÷икрилами,ãусистворþþтüïідéомниéïотікдлÿ
ïтаõів,щолетÿтüçаними.V-ïодібнабудоваçãраїïри-
блиçнона70відсотківçменшуєçусиллÿïід÷асïолüоту
ïорівнÿноçтим,ÿкбиãусилетілиïоодинöі.

Óðîê:тоé,õторуõаєтüсÿводномунаïрÿмкуçін-
шими,досÿãаєбаæаноãошвидшеілеãше,томущо
інші÷леникомандистворþþтüдлÿнüоãосïриÿтливі
умови.

2.ßкщоïтаõвиïадаєçіçãраїіïо÷инаєлетітисамïособі,
вінодраçувід÷уваєоïір вітруісïовілüнþєруõ.Òому
намаãаєтüсÿÿкнаéшвидшеïовернутисüуçãраþ.

Óðîê: кращеçалишатисüукомандіçтими,õторуõаєтüсÿ
утомуæнаïрÿмку,бутиãотовимïриéматидоïомоãуіса-
момунадаватиїїіншим÷ленамкоманди.

3.Колиïтаõ,щолетитüïоïереду,втомлþєтüсÿ,вінïо-
вертаєтüсÿуçãраþ,анаéоãомісöестаєіншиé.

Óðîê:ÿкщоу÷асникикомандиïо÷ерçівиконуватимутü
наéскладнішуроботу,öеïіденакористüусіéкоманді.

4.ßкщоãускуïідстрелилиабовонаçаõворіла,çãраþçа-
лишаþтüщедваïтаõи.Âониневідстуïнолетÿтüçа
неþ,доïомаãаþтüіçаõищаþтüїї,ïокивонаодуæає
абоïомре.

Óðîê:требаïідтримуватиоднеодноãо
іврадості,івãорі.
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ßк äоñÿãòè ïороçóм³ннÿ ç áаòüкамè

Áатüки — наéрідніші длÿ тебе лþди. Òеïлі і щирі стосунки
ç батüками ваæливі длÿ тебе у будü-ÿкому віöі, а тим білüше у
ïідлітковому,колитищенеãотовиéдосамостіéноãоæиттÿ.

Алетидорослішаєш,стаєшсамостіéнішим,істосункиçбатüками
такоæïотребуþтüçмін.

ßккращеïереконатибатüків,щотиставдорослішим і
ïотребуєшбілüшої свободи, діçнаéсÿ ç короткоãо крос-
тесту.

1. Òобі çдаєтüсÿ, що батüки недостатнüо ïоваæаþтü тебе і не
даþтüтієїсвободи,ÿкумаþтüтвоїдруçі.Òи:

ні÷оãоїмнескаæеш,вваæатимеш,щотиãіршиéçаіншиõ•
інеçаслуãовуєшнате,щомаþтüтвоїоднолітки(2);
робитимешïо-своєму,боïереконаниé,щобатüкивідстали•
відæиттÿінероçуміþтüïотребсу÷асноїмолоді(3);
сïробуєшдовестиїм,щовæедостатнüодорослиé(4)?•

2.Òакаïоведінкаïоçбавлÿєтебешансуçмінитиситуаöіþнакра-
ще.Òвоїбатüкимоæутüнавітüнеçдоãадуватисÿ,щотебетурбує,а
тиïо÷уватимешсÿïриниæенимінещасним(1).

3.Òакідумкимоæутüвикликатиутебеãнів.Аãнів—наéãіршиé
ïорадник.Âіннеçмінитüситуаöіþнакраще.Аãресивнаïоведінка
лишеçаãостритüстосункиміæвами,віддалитüвасодневідодноãо.
Іÿкнаслідок—тинеотримаєштоãо,÷оãоïраãнеш(1).

4.Цеéваріант—наéкращиé.Алевимаãаєвідтебедодатковиõ
çусилü, адæе ніщо ваæливе у æитті не даєтüсÿ леãко.Моæливо,
длÿ öüоãо доведетüсÿ вçÿти на себе виконаннÿ деÿкиõ домашніõ
обов’ÿçків.Алеколибатüкинаïолÿãатимутüнасвоєму,тисïриéмеш
öесïокіéно,ÿктаке,щоçараççмінитинемоæливо.Çãодомсïробуєш
ïоãоворитиçнимищераç.

Íамаãаéсÿбілüшесïілкуватисÿçбатüками.Лишевтакомураçі
вониçнатимутü,щоçтобоþвідбуваєтüсÿіÿктобідоïомоãти.

Çавæди намаãаéсÿ ïоÿснити ïри÷ини своєї ïоведінки, навітü
ÿкщов÷инивщосüïоãане.Адæеубілüшостівиïадківдітироблÿтü
öенетому,щоõо÷утüçавдатиïрикрості,атому,щонеçнаþтü,ÿк
інакшедосÿãтиваæливоїмети (наïриклад,щоб çнимидруæили,
çвертали на ниõ уваãу). ßкщо будеш щирим іç батüками, вони
доïомоæутü тобі çроçуміти, у ÷ому ти сõибив, і дадутü слушну
ïораду.
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ßк ïоë³ïøèòè ñòоñóнкè

Íашів÷инкивïливаþтüнаіншиõлþдеéівикликаþтüуниõріçні
ïо÷уттÿ.Íаïриклад, ви ç друãомдомовилисÿ çустрітисü о третіé.
Òисïіçнивсÿнадвадöÿтüõвилин.Âін,çвісно,моæероçсердитисÿ
натебе.ßкщотинеïомиєшçасобоþïосуд÷иçабудешïрибрати
ліæко, то çасмутиш батüків. Íе виконаєш домашнє çавданнÿ —
ïрикро враçишу÷ителÿ.Усе öе не сïриÿтиме ïоліïшеннþ вашиõ
стосунків.

І навïаки, ÿкщо ти скаæеш друãові щосü ïриємне, çвариш
картоïлþ до маминоãо ïриõоду, будеш активним на уроöі, то
викли÷ештеïліïо÷уттÿ,і,отæе,стосункиміæтобоþідруãом,батü-
ками,в÷ителÿмиïоліïшатüсÿ.

Îöіни свої стосунки ç ріçними лþдüми çа 10-балüноþ
шкалоþ:10балів—вониöілкомтебевлаштовуþтü,
0балів—абсолþтнонеïриéнÿтні.

Îберилþдину,стосункиçÿкоþтиõотівбиïоліïшити.
Âклþ÷иöеéïунктдоïроектусамовдосконаленнÿ.Äлÿ
öüоãо:

сïо÷аткуïродумаé,щомоæеçруéнуватиöістосунки.•
Çаïишите,щосïадетобінадумку;
обãовори öе ç мамоþ, татом ÷и друãом.Моæливо,•
вонидодадутüкілüкаïунктів;
ïостараéсÿуникатитакиõдіé.Ïостіéноаналіçуé,÷и•
вдаєтüсÿтобіöеробити;
ïриãотуéдлÿöієїлþдинималенüкиéïодарунок.Íе•
обов'ÿçково куïувати éоãо, краще çробити своїми
руками(наïриклад,сïлестибраслет÷иçаïисатина
дискновуãруабоïрибратиуквартирі);
намаãаéсÿ робити маленüкі сþрïриçи не лише на•
денü народæеннÿ ÷и інші свÿта, а ïостіéно радуé
своїõрідниõідруçів.

Íавè÷кè формóваннÿ ñòоñóнк³в

Äлÿ формуваннÿ ïоçитивниõ міæособистісниõ стосунків треба
володітибаãатüмаæиттєвиминави÷ками.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи. Íа окремиõ карткаõ çаïи-
шітü нави÷ки, необõідні длÿ формуваннÿ стосунків
(мал.75).
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2. Ðоçкладітü öі картки у виãлÿді трикутника. Íа
вершині— картка, на ÿкіé çаïисано наéваæливіші, на
вашу думку, нави÷ки. У друãому рÿдку— дві картки
ç менш ваæливими, а в третüому — три ç наéменш
ваæливиминави÷ками.

3.Ïорівнÿéтетрикутникиуріçниõãруïаõ.

4.Ðоçкаæітü,÷искладнобулодосÿãтиïороçуміннÿ.

Íави÷кироботивкоманді.

Íави÷кисïів÷уттÿ
іïідтримки.

Íави÷киефективноãо
сïілкуваннÿ.

Уïевненістü.

Уміннÿроçв'ÿçуватиконфлікти.

Òолерантністü.

Мал.75

Підсумêè

Ïоçитивні міæособистісні стосунки сïриÿþтü çдоров'þ
іæиттєвомуусïіõу.

Уãруïовиõстосункаõваæливовмітинадавати іïриéмати
доïомоãу.

У стосункаõ ç батüками наéваæливішими є довіра
іщирістü.

Ïоліïшитистосункитобідоïомоæутüнави÷китолерантності,
сïів÷уттÿ,роботивкоманді, ефективноãо сïілкуваннÿ, асер-
тивностітауміннÿроçв'ÿçуватиконфлікти.
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§ 30. ВÈÄÈ ² ÍÀСË²ÄÊÈ ÊÎÍÔË²ÊТ²В

Êонфë³кòè — ÷аñòèна ñòоñóнк³в

1.Îб'єднаéтесüуïариіроçкаæітüоднеодномуситуаöіþ,
коливисварилисÿабосïере÷алисÿçдруçÿми÷иіншими
дітüми.

Щосïри÷инилосуïере÷ку?•
ßкöевідбувалосÿ?•

2. Íаведітü ïриклади діé, ÿкі моæутü сïри÷инити
суïере÷ку:обçиваннÿ,нетактовнівисловлþваннÿ,ïоши-
реннÿïліток,çаïере÷еннÿ÷иєїсüдумки...;

3.Íаçвітüïо÷уттÿ,щовиникаþтüву÷асниківконфлікту:
ãнів,обраçа,роç÷аруваннÿ...;

4*.Ïодумаéте, ÿкі наслідки длÿ çдоров'ÿмоæутüмати
конфлікти:обçиваннÿ,біéки,роçривдруæби....

Òи моæеш çробити висновок, що конфлікти — öе виклþ÷но
неãативнеÿвище, і тому їõ треба çавæдиуникати.Алеöене так.
Конфліктиє÷астиноþстосунків.

Колилþдисïілкуþтüсÿміæсобоþ,раçомнав÷аþтüсÿ,ïраöþ-
þтü або відïо÷иваþтü, іноді ç’ÿсовуєтüсÿ,що вони ïо-ріçному ро-
çуміþтü,щоєнеобõідним,ваæливим÷иïравилüним,абоїõніінте-
ресимоæутüнеçбіãатисÿ.Îднакöенеоçна÷ає,щовониïрире÷ені
на сварки і суïере÷ки.Коæному ваæливо нав÷итисÿ роçв'ÿçувати
конфліктимирнимсïособом.

Ці уміннÿ—÷и не наéваæливіші длÿ тебе.Âони доïомоæутü
çменшитикілüкістüстресівутвоємуæитті,ïідвищатüтвіéавторитет,
ïоïулÿрністü,рівенüуïевненостітасамоïоваãи.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ,÷омуміæлþдüмивиникаþтüконфлікти;

 нав÷ишсÿ роçріçнÿти конфлікти ïоãлÿдів і конфлікти
інтересів;

 діçнаєшсÿïросïособироçв'ÿçаннÿконфліктів;

 ïотренуєшсÿроçïіçнаватиконфліктиущоденномуæитті.
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Вèäè конфë³кò³в

Конфлікти, сïри÷инені роçбіæностÿми у ïоãлÿдаõ, смакаõ
÷и уïодобаннÿõ лþдеé, наçиваþтü êîíôл³êòàìè ïîãлÿд³â. Коли
конфлікти виникаþтü внаслідок çіткненнÿ інтересів ÷и баæанü
лþдеé— öе êîíôл³êòè ³íòеðеñ³â. Ðоçв'ÿçуþтü öі конфлікти ïо-
ріçному.

Êонфë³кòè ïоãëÿä³в

Часто,колилþдимаþтüріçнувіру,ïереконаннÿабоїмïодоба-
þтüсÿ÷инеïодобаþтüсÿïевніре÷і(одÿã,муçика,футболüнакоман-
да),вонинібисïілкуþтüсÿріçнимимовами.Òе,щодлÿодноãо«до-
бре»,моæебути«ïоãаним»длÿіншоãо;те,щоодномуïодобаєтüсÿ,
віншоãомоæевикликативідраçу.

Îднакроçв’ÿçаннÿтакоãоконфліктунеоçна÷ає,щоéоãоу÷асни-
кимаþтüçмінитисвоþвіру,ïоãлÿди÷иïереконаннÿ.Утакиõвиïад-
каõслідïриãадатинароднумудрістü:«Ïросмакинесïере÷аþтüсÿ».
Äуæеваæливороçвинутивсобіòîлеðàíòí³ñòü—уміннÿвиçнава-
ти і ïоваæатиïраво іншоїлþдининавласну, відміннувід твоєї,
думкуіïам'ÿтати,щотолерантністü—öеïошуктоãо,щооб’єднує,
анероç’єднуєлþдеé.

1. Ïриãадаé ïодібну ситуаöіþ çі своãо æиттÿ. ßк öе
було?Чиïравилüнотидіÿв?Щомоæнабулоçробити÷и
скаçатиінакше?
2*.ßк у роçв'ÿçанні такиõ конфліктів моæе доïомоãти
ïравилосвітлофора:«Çуïинисü.Ïодумаé.Âибери»?

Äва товариші—Âолодÿ і Ðамілü — дуæе добре ладнаþтü
міæсобоþ,асварÿтüсÿтілüкитому,щоÂолодÿ—вболівалüник
київсüкоãо«Äинамо»,аÐамілü—донеöüкоãо«Шаõтарÿ».Цісвар-
киïриãні÷уþтüїõобоõ.Òраïлÿєтüсÿ,щовониïокілüкаднівне
роçмовлÿþтü.Інодісïере÷аþтüсÿмалонедобіéки.Коæеннама-
ãаєтüсÿдовестиïереваãиулþбленоїкомандиі
ïереконатитоваришавболіватиçанеї.

Òа÷ивартоöеробити?Кращевиçнатиïра-
водруãавболіватиçакоманду,ÿкаéомуïодо-
баєтüсÿ,утримуватисÿвіднаïадокнанеїіобãо-
ворþватите,що÷имкращеãратимутüобидві
команди, тим öікавіше буде дивитисÿ мат÷і
наöіоналüноãо ÷емïіонату і тим силüнішоþ
будеçбірнаУкраїни.
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Êонфë³кòè ³нòереñ³в

Çіткненнÿінтересівдвоõосібабоіãноруваннÿоднієþçниõінте-
ресівіïотребіншої—друãаãруïаïри÷ин,çÿкиõвиникаєïереваæ-
набілüшістüконфліктів.ßкщолþдидіþтüбеçураõуваннÿöüоãо,то
навітüувиïадкуïримиреннÿконфліктневи÷ерïуєтüсÿ.Âінвини-
катимеçновуіçнову.Íамал.76çобраæено,ÿкмоæнароçв'ÿçувати
конфліктиінтересів.

Мал.76.Ñïособироçв'ÿçаннÿконфліктів

Бîðîòèñÿ:
домінувати;•
тиснути;•
ïоãроæувати;•
лаÿтисÿ;•
битисÿ.•

Усіïроãраþтü.Íавітü
ÿкщоõтосüдумає,щови-
ãрав,насïравдівінтакоæ
ïроãрав.

Ïîñòóïèòèñÿ:
іãнорувативласні інтереси;•
навсеïоãодæуватисÿ;•
робитите,щоõо÷утü інші.•

Õтосüмоæевиïадкововиãрати
çараõунок іншоãо.

Â³дñòîðîíèòèñÿ 
â³д êîíôл³êòó:

іãноруватиïроблему;•
çволікатиç їїроçв'ÿçаннÿм;•
роçірватистосунки.•

Усіïроãраþтü.

Äîìîâлÿòèñÿ:
слуõати,роçуміти,ïоваæатиодне•
одноãо;
намаãатисÿçроçумітиïри÷ину•
конфлікту(ç’ÿсувати,çіткненнÿ
ÿкиõ інтересівïриçвелодонüоãо);
шукатирішеннÿ,ÿкевлаштує•
обоõ,абоïітинавçаємні
ïостуïки.

Усівиãраþтü(ïовністþабо÷астково).
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ßкщоõо÷ешматидобрістосункиçусіма,неіãноруþ÷ивласниõ
інтересів, çавæдинамаãаéсÿдомовитисÿ çоïонентом.Îднак іноді
кращевідсторонитисÿвідконфліктуабоïітинаïостуïки÷ирішу÷е
відстоþватисвоþïоçиöіþ.

Êîлè âàðòî â³дñòîðîíèòèñÿ â³д êîíôл³êòó:
коливсімнеобõідноçасïокоїтисÿ;•
колитребаïродуматиарãументи;•
колинемаєшансівуладнатисуïере÷ку.•

Êîлè âàðòî ïîñòóïèòèñÿ:
колироçумієш,щонеïравиé;•
колиïредметсуïере÷кинабаãатоваæливішиéдлÿіншиõ,ніæ•
длÿтебе;
колироçумієш,щовтратишвідöüоãоконфліктубілüше,ніæ•
çдобудеш;
колинебеçïе÷небудü-ÿкеçаãостреннÿстосунків.•

Êîлè âàðòî ð³øó÷е áîðîòèñÿ:
ÿкщо ïри роçв• 'ÿçанні конфлікту в іншиé сïосіб моæеш
çашкодити собі або блиçüким ÷и оïонент моæе отримати
несïраведливіïереваãи;
колидаєшвідсі÷çловмисникам.•

Пракòè÷на роáоòа № 8
Êонñòрóкòèвне роçв'ÿçаннÿ конфë³кò³в 

1.ßкісïособироçв'ÿçаннÿконфліктуоïисаноуöиõситуаöіÿõ?

Ñèòóàц³ÿ 1. У санаторіїÎленаæиве в кімнаті ç Âітоþ. Âіта
не ïрибирає своє ліæко і роçкидає ре÷і. Çа öе їõнÿ кімната
ïостіéноотримуєçауваæеннÿ.Îленасïо÷аткутерïіла,аïотім
невитрималаінаãрималанаÂіту.Äів÷атаïосварилисÿ.

Ñèòóàц³ÿ 2.МаринаіÎксана—ïодруãи.Îксанамаéæеçавæди
ïостуïаєтüсÿМарині.Але ÷асом вона від÷уваєневдоволеннÿ і
роç÷аруваннÿ÷ереçте,щоїїінтересиневраõовуþтüсÿ.

2*. Ïотренуéсÿ роçïіçнавати конфліктні ситуаöії. Äлÿ öüоãо
ïосïостеріãаéçалþдüми,наïриклад,ушкілüніé їдалüні,авідтак
оïишикілüкаконфліктівçатакимïланом:

Õтоєу÷асникамиконфлікту?•
ßкіїõніöілі?•
ßкиéсïосіброçв'ÿçаннÿконфліктувониобрали?•
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3*. ßкі сïособи роçв'ÿçаннÿ конфліктів міæ братами і
сестрамиçобраæенонамал.77?ßкіслова,æестиіïоло-
æеннÿтіласвід÷атüïроöе?

Мал.77

Íі,
футбол.

Ïереб’єшсÿ.

Ñüоãодні
футбол.
ßдавно
éоãо
÷екав.

Òоді
настуïні
тридніÿ
дивитимусÿ
серіал.

Äобре.

Ïодивимосÿ
філüм?

ßк
скаæеш.

1 3

2

Підсумêè

Конфлікти—невід'ємна÷астиналþдсüкиõстосунків.Âони
виникаþтü ÷ереç те, що коæна лþдина є неïовторноþ осо-
бистістþімаєвласніïоãлÿдитаінтереси.

ßкщо конфлікти виникаþтü ÷ереç роçбіæності у смакаõ
÷иïоãлÿдаõлþдеé, їõ слідроçв'ÿçуватинаоснові толерант-
ності.

Убілüшостівиïадківконфліктитребароçв’ÿçуватишлÿõом
ïереãоворів.
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§ 31. ßÊ ВËÀÄÍÀТÈ ÊÎÍÔË²ÊТ

Сòèë³ ïовеä³нкè ³ конфë³кòè

У ïоïереднüому ïараãрафі вам було çаïроïоновано
ïосïостеріãати çалþдüмиу ãромадсüкомумісöі,наïри-
клад ушкілüніé їдалüні, та оïисати кілüка конфліктів.
Îбãоворітü реçулüтати своїõ сïостереæенü. Чи вдалосÿ
у÷асникамконфліктудіéтиçãоди?ßкиéсïосібïоведінки
уконфліктівониобрали?

Чиïомі÷авти,щодеÿкілþдиконфліктуþтü÷астіше,ніæінші?
Äеõтоçниõнелишесваритüсÿçусіма(однокласниками,в÷ителÿ-
ми, батüками), а é намаãаєтüсÿ будü-що ïеремоãти в суïере÷каõ,
нерідкоіçадоïомоãоþкулаків.

Іншілþди,навïаки,на÷ебто і уникаþтüконфліктів,увесü÷ас
відмов÷уþтüсÿ,намаãаþтüсÿбутинеïомітними,алеїõвсеоднообра-
æаþтü,насміõаþтüсÿçниõ,інодінавітüб’þтü.

Цесвід÷итüïроте,щоіаãресивна,іïасивнаïоведінкаïрово-
куєконфлікти.Інавïаки,вïевненістüусобі,адекватнасамооöінка,
ïоваãадосебета іншиõдоïомаãаþтüуникатиконфліктів,аÿкщо
вонивиникли—конструктивнороçв’ÿçатиїõідіéтиçãоди.

Äлÿ усïішноãо роçв'ÿçаннÿ конфліктів треба володіти баãатüма
іншимиæиттєвиминави÷ками: самоконтролем, уміннÿм слуõати і
ãоворити,висловлþватисвоїïо÷уттÿ,раõуватисÿçïо÷уттÿмиоïо-
нента.Âаæливонелишеçнати,ÿкöеробитüсÿ,аéïостіéноïрак-
тикуватисÿ. Ïовір, öе варто твоїõ çусилü: так в÷атüсÿ будувати
рівноïравністосунки,ладнатиçлþдüми,çдобуваþтüïоваãуіïідви-
щуþтüсамоïоваãу.

Уöüомутобідоïомоæутüроçробленіïсиõолоãамишістüкроків
дороçв'ÿçаннÿконфліктів.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïро÷итаєш ïоради ïсиõолоãів, ÿк ïравилüно діÿти у
конфліктниõситуаöіÿõ;

 діçнаєшсÿ,ÿкçаïобіãтироçïалþваннþконфлікту;

 ïотренуєшсÿконтролþватисебеуконфліктниõситуаöіÿõ;

 обãовориш,ÿкіæиттєвінави÷кинеобõіднідлÿконструктив-
ноãороçв'ÿçаннÿконфліктів.
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Äиõаéãлибоко.•
Ïолі÷идодесÿти(абодалі).•
Ñкаæисобі,щотисïокіéниé.•

Êðîê 1. Îïàíóé ñеáе

Ñкаæи:«ßнеõо÷усваритисÿ÷ереçöе• ».
Ïоæартуé:«Òілüкиневбиваéмене, а то світ втратитü•
маéбутнüоãонобелівсüкоãолауреата».

Êðîê 2. Çàñïîêîé îïîíеíòà

Äивисüéомуво÷і,каæи:«Òак• »,«ßроçуміþ».
Äо÷екаéсÿ,коливінçакін÷итü,ісïитаé:«Цеïравда?• »

Êðîê 3. Аêòèâíî ñлóõàé

Користуéсÿ«ß-ïовідомленнÿми».Çамістü:«Òиçавæди•
çаïіçнþєшсÿ» краще скаçати: «ß нервуþсÿ щораçу,
колитиçатримуєшсÿ».
Ïоÿсни, ÷ому ти так думаєш, і свої ïо÷уттÿ: «Мені•
çдаєтüсÿ,щотимененеïоваæаєш».
Ñтіéïрÿмо,ãоворисïокіéно.•

Êðîê 4. Ïîâîдüñÿ àñеðòèâíî

Ïоваæаéãідністüоïонента.Äеÿкірисиéоãоõарактеру•
моæутüбутинеïриємнимидлÿтебе.Алетинемоæеш
çмінитиöüоãо.Íенамаãаéсÿкритикуватиіïеревиõову-
ватиéоãо.ÎбãоворþéÏÐÎÁЛÅМУ,анеЛÞÄÈÍУ.
Ïоãодæуéсÿ,ç÷иммоæеш:«ßроçуміþтвоїïо÷уттÿ• ».
ßкщотиçробивщосüнетак,ïоïросиïроба÷еннÿ.•

Êðîê 5. Âèñлîâлþé ïîâàãó
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ßк çаïоá³ãòè роçïаëþваннþ конфë³кòó

Конфліктоãениіãнів—осüте,щороçïалþєконфліктіробитü
éоãонекерованим.Конфліктоãениïосилþþтüемоöіéненаïруæеннÿ,
обраæаþтü,ïородæуþтüбаæаннÿçаõиститисÿ.

Íаéбілüшанебеçïекаïолÿãаєвтому,щоконфліктоãенïровокує
увідïовідüновиéконфліктоãен,атоéусвоþ÷ерãу—щеодинітак
далі.Коæен настуïниé конфліктоãен діє силüніше çа ïоïередніé.
Òакутворþєтüсÿконфліктниéескалатор(мал.78).

У çв’ÿçку ç öим çаïам’ÿтаé два ãоловниõ ïравила çаïобіãаннÿ
конфліктам:

Íамаãаéсÿ1. невикористовуватиконфліктоãенів.
Íе ïіддаваéсÿ на ïровокаöіþ конфлікту (не відïовідаé2.
конфліктоãеномнаконфліктоãен).

Çаïроïонуé çмінити ïоçиöіþ «ß — ïроти тебе» на•
ïоçиöіþ«Мираçом—ïротиïроблеми».
Çаïроïонуéсвіéваріантроçв'ÿçаннÿïроблеми.•
Çаïитаéоïонента,ÿківінмаєïроïоçиöії.•
Ðоçãлÿнüтеіншімоæливіваріантитаїõнаслідки.•
Îберітüте,щовамïідõодитü.•
Äомовтесÿвиконуватиöерішеннÿïевниé÷ас(наïри-•
клад,тиæденü),аïотімïовернутисÿдороçмовиіç’ÿсу-
вати,÷ивинимçадоволені.

Êðîê 6. Рîзâ'ÿзóé ïðîáлеìó

Êîíôл³êòî ãеíè —  
öесловаабодії,
ÿкіïородæуþтü,
ïровокуþтü

÷ироçïалþþтü
конфлікт:

обраçи,çневаæливеставленнÿ;•
висміþваннÿ;•
виõвалÿннÿ;•
катеãори÷нісудæеннÿ;•
ïов÷аннÿ;•
не÷есністü;•
нещирістü;•
ïорушеннÿïравилетикету(невіта-•
тисÿ,іãнорувати÷иþсüïрисутністü,
ïеребивати);
деÿкіуçаãалüненнÿ:«тиніколи»,•
«тиçавæди»,«ÿніçащо»,«öебеç-
надіéно».
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ßк конòроëþваòè ñеáе

Íаведеніниæ÷еïорадидоïомоæутüоïануватисебеівãамувати
ãнів.

Óñòàíîâè ïîïеðедæóâàлüíó ñèãíàл³зàц³þ

Уÿвисвітлофорусвоїéãолові.•

Йоãо ÷ервоне світло вмикатиметüсÿ тоді,•
колитребаçуïинитисüіïодумати.

Íе çабуваé ïеревірÿти свіé світлофор у•
ситуаöіÿõ,ÿкіçлÿтüтебе.

Ïîл³÷è дî деñÿòè (àáî дàл³)

Ïо÷инаéãлибокодиõатиіïовілüнолі÷итиïросебе.•

Íеïровокуéсïівроçмовника,ïокаçуþ÷и,щотилі÷иш.•

Ïродовæуéслуõатиоïонента.•

Äивисüéомуво÷і.•

Мал.78.Конфліктниéескалатор

—Òо÷но!

—Âіддаéмоþ
книæку!

—Âід÷еïисü,ÿ її
небрала!

—Аöещотаке?

—Òисам її сþди
ïоклав!

—Òиõо÷ешскаçати,
щовменесклероç?
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Ïðàêòèêóé ñàìîïеðеêîíàííÿ

Іноді,щобçасïокоїтисÿ,достатнüоскаçатисобікілüкаслів:

«Ценевïливаєнамене...»
«Менінетребаçöимборотисÿ».
«ßмоæуöевладнати».
«Меніïриємно,щоÿтримаþсебеврукаõ».

Çì³íè òî÷êó зîðó

Ïоãлÿнüнаситуаöіþо÷имастороннüоãосïостеріãа÷а.Ïодумаé:

Чивартоãніватисÿ÷ереçöе?•
Чисïравдіöÿлþдинаõо÷етобіçашкодити?(Òиæ,наïриклад,•
несердитимешсÿнамалþкаçате,щовінтебештовõнув?)
Чиєіншиéсïосіботриматите,щоõо÷еш?•

Îбери сïосіб, ÿк оïанувати себе у наведениõ ниæ÷е
ситуаöіÿõ.

Ñèòóàц³ÿ 1.Òистоїшу÷ерçіçаквитком.Ðаïтомдо
õлоïöÿ,щостоїтüïоïередутебе,ïідіéшлиçнаéомі,
івінïроïустивїõуïеред.
Ñèòóàц³ÿ 2.Îднокласникïо÷авçвинува÷уватитебе
втому,÷оãотинеробив.

Íавè÷кè роçв'ÿçаннÿ конфë³кò³в

Уміннÿроçв’ÿçуватиконфлікти—оçнакаçрілоїособистості.Òи
моæешскаçати,щоéсереддорослиõбаãатотиõ,õтороçв'ÿçуєсвої
ïроблемиïоãроçами,сварками÷икулаками.Òаöеоçна÷аєлишете,
щонекоæнадорослалþдинаєçрілоþособистістþ.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи. Íа великому аркуші ïаïеру
намалþéтетриконöентри÷нікола.
2.Íаокремиõкарткаõçаïишітüнави÷ки,необõіднідлÿ
роçв'ÿçаннÿконфліктів(мал.79).
3. У öентрі наéменшоãо кола ïокладітü картки ç
нави÷ками та особистими ÿкостÿми, ÿкі ви вваæаєте
наéваæливішимидлÿусïішноãороçв'ÿçаннÿконфліктів.
4. У друãому колі — картки ç тими, ÿкі ви вваæаєте
меншваæливими,автретüому—наéменшваæливими.
5. Ðоçкаæітü, ÷и ваæко було досÿãти ïороçуміннÿ у
вашиõãруïаõ.
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Уміннÿслуõати іадекватносïриéма-
ти інформаöіþ.

Çдатністüв÷аснороçïіçнавати
конфліктнуситуаöіþ.

Òолерантністü.

Çдатністüïриборкувати
бурõливіемоöії.

Уïевнениéстилüïоведінки.

Уміннÿïередба÷атинаслідки
своїõслів ів÷инків.

Мал.79

Ïо÷уттÿãумору.

Õорошіманери.

Уміннÿçаïроïонувативаріанти
роçв'ÿçаннÿïроблеми.

Çдатністüç'ÿсуватисутüконфлікту.

Уміннÿтактовновисловлþвати
своїïо÷уттÿ.

Уміннÿ÷іткосформулþватите,що
õо÷ешскаçати.

Уміннÿволодітисвоїми
æестами імімікоþ.

Âідïовідалüністü.

Підсумêè

Уïевнениéстилüсïілкуваннÿдоïомаãаєуникатиконфліктів
іконструктивнороçв'ÿçуватиїõ.

Уміннÿ роçв'ÿçувати конфлікти — оçнака çрілої
особистості.

Конфліктоãени роçïалþþтü конфлікт і ïоãлиблþþтü
ïротистоÿннÿ.

Уміннÿ оïанувати себе в конфліктніé ситуаöії доïомоæе
владнатиїї.
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§ 32. П²ÄË²ТÊÎВ² ÊÎÌПÀÍ²¯

ßк³ áóваþòü комïан³¿

Áаæаннÿ мати друçів і комïаніþ — ïриродна ïотреба
ïідлітків.Îбãоворітü«ïлþси»і«мінуси»налеæностідо
ãруïи(комïаніїдруçів,класу,сïортивноїкоманди).Що
вонивамдаþтü?Чоãовимаãаþтü?

Äруçі вïливаþтü на нас і нашу ïоведінку. У народі каæутü:
«Çкимïоведешсÿ, від тоãоéнаберешсÿ»,«Ñкаæимені, õто твіé
друã,іÿскаæу,õтоти». Òомудлÿтвоãоçдоров'ÿібеçïекиваæливо
нав÷итисÿроçріçнÿтидруæні,недруæнітанебеçïе÷нікомïанії.

Äрóæн³ комïан³¿

ßкщо ти маєш друçів, то
çнаєш, ÿк öе ÷удово! Òобі ніколи
нудüãувати, адæе друçі ïостіéно
ïроïонуþтü щосü öікаве. Âи
раçом õодите в кіно, на ïлÿæ,
обмінþєтесüмуçи÷нимидисками і
комï'þтернимиіãрами,обãоворþєте
новиниі÷утки.

Çдруçÿмиïо÷уваєшсÿçаõище-
ним,адæевашдевіç:«Îдинçавсіõ
івсі çаодноãо».Утакіéкомïанії
ти÷ленкоманди.

ßкщо õтосü іç вас çаõворів ÷и
ïотраïивубіду,виõвилþєтесÿçа
нüоãоіïідтримуєтеéоãо.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 нав÷ишсÿ роçріçнÿти друæні, недруæні та небеçïе÷ні
комïанії;

 діçнаєшсÿ,ÿкïриïинÿтиаãресіþтанасиллÿ.

Îçнакè äрóæно¿ комïан³¿: 

ïриéмаєтебетаким,
ÿкимтиє;

немаєæорсткиõïравил;
неçаборонÿєтобі

сïілкуватисÿïоçа
ãруïоþ;

çрадістþïриéмаєу
своєколоновиõдруçів;

її÷лениïоваæаþтü
іïідтримуþтüодне
одноãо.
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Íеäрóæн³ комïан³¿

Це ãруïи, в ÿкиõ ти ïо÷уваєшсÿ самотнім і мусиш ïостіéно
ïрикидатисÿтаïідлаштовуватисüïідïевністандарти.Утакіãруïи
÷астооб'єднуþтüсÿçадивнимиоçнаками.Íаïриклад,«круті»—ті,
коãо ïривоçÿтü дошколи на іномаркаõ; «стилüні»—ïоведені на
фірмовомуодÿçі;«столи÷ні»—ті,õтоïрибувдолітнüоãотаборуç
Києва.

Ñтосункиуöиõãруïаõïоçбавленітеïлоти,униõнеöікавлÿтü-
сÿ твоїми сïравами. Òоæ наврÿд ÷и моæеш роçраõовувати на
ïідтримку тиõ, õто налеæитü до öієї комïанії, адæе тут ïанує
дуõ конкуренöії— в коãо одÿã наéвідомішої фірми, крутішиé
мобілüник.

Íеáеçïе÷н³ комïан³¿

Âони моæутü становити
серéоçну çаãроçу длÿ тебе і
ото÷уþ÷иõ. У öиõ комïаніÿõ
÷асто ïануþтü аãресіÿ і насиллÿ.
Униõæорсткіïравила,іçанеïо-
кору лþдину моæутü не лише
виклþ÷итиçкомïанії,аéïобити.
Òут ïоширені ïаліннÿ, вæиваннÿ
алкоãолþ і наркотиків, ÷лени
öиõ комïаніé роçваæаþтüсÿ кра-
діæками,біéками,вимаãаннÿм.

Ïотраïитивтакукомïаніþ—
оçна÷ає нараçитисÿ на вели÷еçну
небеçïеку. Часто öі уãруïован-
нÿ є сïравæніми бандами, що
існуþтü «ïід даõом» криміналü-
ниõ структур, їõ використовуþтü
длÿçберіãаннÿтароçïовсþдæеннÿ
наркотиків і çалу÷еннÿ новиõ
сïоæива÷ів.

Òримаéсÿ ïодалі від такиõ
комïаніé!

1.Ðоçïитаéбатüків,ÿкінебеçïе÷нікомïанії існувалиу
їõнüомуïідлітковомусередовищі.

2. Що сталосÿ ç дітüми іç öиõ комïаніé, коли вони
виросли?

Îçнакè неáеçïе÷нèх 
комïан³й: 

маþтüватаæкаіæорсткі
ïравила;

вимаãаþтüïовної
відданості;

çаборонÿþтüконтакти
ïоçаãруïоþ;

çанеïокорумоæутü
в÷инитиæорстоку
роçïраву;

ç«÷уæими»ïоводÿтüсÿ
аãресивноіçверõнüо;

встуïаþтüуміæãруïові
конфлікти«стінкана
стінку»;

ïоширеневæиваннÿ
тþтþну,алкоãолþ,
наркотиків.
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1.ßкідруæніãруïи(комïанії)єутвоїéшколі,утвоєму
дворі,натвоїéвулиöі?Чимвониçаéмаþтüсÿ?ßквони
роçваæаþтüсÿ?
2.Чи çнаєш ти недруæні або небеçïе÷ні комïанії?Що
робитüїõтакими?
3.Ïроаналіçуéãруïи,доÿкиõналеæиш,çаçраçком:

Щоöеçа
ãруïа?

ßк÷астови
çустрі÷аєтесü?

Щовас
об'єднало?

Чи
комфортно
тобіуöіé
ãруïі?

Îсобливі
ïравила

Òуристи÷ниé
ãурток.

Äві÷іна
тиæденü.

Лþбовдо
ïриãод,
сïорту,
ïрироди.

Òак. Íеïалити,
невæивати
алкоãолþ,

доïомаãатиодне
одному.

ßк ïрèïèнÿòè аãреñ³þ òа наñèëëÿ

Íа æалü, діти не çавæди вміþтü роçв'ÿçувати свої ïроблеми
мирнимшлÿõом.Òомувколективі,деïануєнедруæнÿатмосфера,
траïлÿþтüсÿ аãресивні конфлікти — сварки, біéки, çнущаннÿ çі
слабшиõтощо.Усеöе—ïроÿвинасиллÿ.

1. Íаçвітü ïри÷ини, ç ÿкиõ діти ïоводÿтüсÿ аãресивно
(невміþтüінакшероçв'ÿçуватиконфлікти;невиõовані;не
контролþþтüсебе;їмïодобаєтüсÿвід÷уватисвоþсилу;çа
комïаніþ; берутüïриклад çдорослиõ;öе вïлив çасобів
масовоїінформаöії...).
2.Íаçвітüфілüмитакомï'þтернііãри,ÿкіромантиçуþтü
æорстокістüінасиллÿ.ßквидумаєте,÷ивартодивитисÿ
такіфілüми?

Ðадимо ïереãлÿнути філüм реæисера Ðолана Áикова
«Îïудало»,çнÿтиéçаодноéменнимроманомÂ.Æелєçні-
кованакіностудії«Мосфілüм»у1983роöі.
Це історіÿ ïро твоїõ однолітків та їõнþ комïаніþ, ïро
тиõ,õтовмієдруæити,ітиõ,õтоçрадæує,ïротиõ,õто
çнає ïравду і мов÷итü, а такоæ ïро те, до ÷оãо моæе
ïриçвестиæорстокістüуç'ÿсуванністосунків.

Âиділÿþтüдвавидинасиллÿ:фіçи÷не іïсиõолоãі÷не.Ô³зè÷íе 
íàñèллÿ—дії,щоçаïодіþþтüтілесніушкодæеннÿ.Ïñèõîлîã³÷íе 
(еìîц³éíе) íàñèллÿ—дії,щоçаïодіþþтüлþдиніморалüнушкоду.
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Íаéïоширенішими ïроÿвами насиллÿ у твоєму середовищі
є біéки, штовõаннÿ, ïідніæки, а такоæ ïріçвисüка, обçиваннÿ,
кривлÿннÿ.Ïсуþтü ÷иїсü ре÷і— öе насиллÿ.ßк і тоді, коли не
ïриéмаþтüуãру÷ивиãанÿþтüçнеї.Îдниміçнаéнебеçïе÷нішиõ
видівнасиллÿєвимаãаннÿãрошеéаборе÷еé.

Коæенусвоємуæиттімоæестатисвідкоміæертвоþнасиллÿ.
Òомудуæеваæливонав÷итисÿактивноïротидіÿтиéому.

Підсумêè

Áаæаннÿматидруçівікомïаніþ—ïрироднаïотребаïід-
літків.

Äеÿкікомïаніїмоæутüбутинедруæнимиінавітüнебеçïе÷-
ними.Уïідлітковіéкомïаніїтимоæешçіткнутисÿçïроÿвами
аãресіїтанасиллÿ.Òомуваæливонав÷итисÿïротидіÿтиаãре-
сіїіïриïинÿтинасиллÿ.

Òиставсвідком
обраç,ïоãроç
÷инаïаду?

ßк тілüки ти став свідком насиллÿ, одраçу
намаãаéсÿ ïриïинити éоãо. Часто длÿ öüоãо
буває достатнüо висловити своє неãативне
ставленнÿ,наïриклад,скаçати:«Геé,ïриïи-
ни»або«Íедумаþ,щоöесмішно».

ні

так

Òисамстав
æертвоþ
насиллÿ?

так

Ñïо÷аткусïробуéïоãоворитиçнаïадника-
ми(кращеçодним іçниõ):«ßні÷оãовам
неçробив.Щовиïротименемаєте?»
Цедоïомоãло?

ні

ßкщоïереслідуваннÿ(обраçи,ïоãроçи,наïади)триваþтü,нетерïи
öüоãо.Ïасивністüлишеïровокуєнаïадників.Ñкаæибатüкамабов÷и-
телþ,неõаéвониïоãоворÿтüçними.Цедоïомоãло?

ні

ßкщонеформалüніметодинедоïомаãаþтü,офіöіéноçвернисÿ(сам÷иç
батüками)доадміністраöіїшколиабовміліöіþ.Òимаєшïравоæити і
нав÷атисüубеçïе÷ниõумоваõ, ієлþди,ÿкіçобов’ÿçаніöеçабеçïе÷ити.
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П²СËßÌÎВÀ

Îсüіçакін÷ивсÿнав÷алüниéрік.Ñïодіваємосÿ,тобісïодобалисü
уроки,наÿкиõтираçомçдруçÿмиçдобувавновіçнаннÿівідïра-
öüовувавнави÷ки,ваæливідлÿтвоãоæиттÿіçдоров'ÿ.Äеÿкіçöиõ
нави÷ок є особливо öінними.Íедаремно їõ наçиваþтüæиттєвими
нави÷ками.Ñтворисвіéдіамантæиттєвиõнави÷окіïродовæуéроç-
виватиїõнелишенаурокаõ,аéуïовсÿкденномуæитті.

1.Íаокремиõкарткаõçаïишиæиттєвінави÷ки,ÿкимви
ïриділÿлинаéбілüшеуваãиïротÿãомроку(мал.80).
2. Ðоçклади їõ уформі діаманта.Íа вершині— карт-
ка, де çаïисано наéваæливіші, на твоþ думку, нави÷-
ки.Âниçу—картка ç наéменшваæливиминави÷ками.
Ðештукартокроçкладиïосередині—блиæ÷едотоãо÷и
тоãокраþ.

Ïоïередувтебе÷удовиé÷ас—літніканікули,ïід÷асÿкиõти
маєшваæливе çавданнÿ—добре відïо÷ити.Ïам'ÿтаé,щодоçвіл-
лÿ—öе не роçкіш, а необõідна ÷астина твоãоæиттÿ.Âоно доïо-
маãаєоöінитиçдобуткиістосункиçлþдüми,робитüæиттÿçбалансо-
ваниміріçноманітним.Îçнаéомсÿçïереваãамиріçниõвидіввідïо-
÷инкуіобираéті,щотобідовïодоби.

Íави÷кироçбудови
самооöінки.

Уміннÿуникати
неïороçумінü.

Íави÷киïриéнÿттÿ
рішенü.

Уміннÿвідмовлÿтисÿвід
небеçïе÷ниõïроïоçиöіé.

Íави÷кисамоконтролþ.

Мал.80

Уміннÿроçв'ÿçувати
конфлікти.

Уміннÿçнаéомитисüі
долатисором'ÿçливістü.

Уміннÿобиратидруçів
ікомïаніþ.

Уміннÿïротидіÿти
насиллþ.
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Ñïілкуваннÿçдруçÿми іïриро-
доþ–наéкращиéсïосіброçслаби-
тисÿïіслÿнаïруæеноãонав÷алü-
ноãороку.Äивитисÿнанебо іна
воду,навоãонü інаçорініколи
ненабридає.Ïіслÿкілüкоõднів
наïриродівід÷уєшдивовиæниé
сïокіé івïевненістüутому,що
будü-ÿкасïраватобідоснаãи.

Òанöінелише
даþтüроботу
м’ÿçам,аéïрино-
сÿтüнеабиÿкеçадо-
воленнÿ.
Ñкористаéсÿканіку-
лами,щобнав÷ити-
сÿтанöþвати.

Íеслідвваæати,щоïоçбу-
тисÿтривоãи,смутку÷и
наïруæеннÿмоæна,леæа÷и
наканаïі.Îтколиïодиõ
ïереõоïлþєвідçаõоïленнÿ,
тодісïравдіçабуваєшïро
всенасвіті!

Іãриçдруçÿми—
наéкращедоçвіллÿ
длÿïідлітків.
Òак в÷атüсÿ бути
÷леном команди,
ïеремаãати і ãідно
ïроãравати.Аçарÿд
бадüоростітаенерãії
тобі ãарантовано!
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Коæенмаєвикористовувати
моæливостісвоãотіла іïідтри-
муватидобруфіçи÷нуформу.
Ñила,енерãіÿ,наснаãа,÷удовиé
настріé—осüщотакесïорту
твоємуæитті.

Íемаєçна÷еннÿ,щовикли-
калоутебесміõ—ïереãлÿд
кінокомедії÷иæартдру-
ãа.Ñміéсÿнаçдоров’ÿ,öе
дуæекорисно!

Книãа—теæ
ïодруãа іïорад-
ниöÿ,дæерело
натõненнÿéуÿви.
Òоé,õтолþбитü
÷итати,неçнає,що
такенудüãа.Íеõаé
çавікномдощ÷и
сутінки,çкниæкоþ
çавæди öікаво і
çатишно. 

Çаõоïленнÿмуçикоþ,
сïівом,театром,обраçо-
твор÷имта іншими
видамимистеöтва—öе
ïошукãармонії,ïотÿã
доïрекрасноãо,роçви-
ток твор÷иõçдібностеé.
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В²ÄПÎВ²Ä² ÍÀ ÇÀ ВÄÀÍÍß

§ 8

дî ñòîð. 51.Крос-тест(1—4—2—6—3—8).

§ 24

дî ñòîð. 144—145.Крос-тест(1—6—2—9—3—10—4—15—5—17).

§ 29

дî ñòîð. 73.Крос-тест(1—4).

ВÈÊÎÐÈСТÀÍÀ Ë²ТÅÐÀТÓÐÀ

Íави÷киçарадиçдоров'ÿ.Íав÷аннÿçдоровомусïособуæиттÿна1.
çасадаõроçвиткунави÷ок:ваæливиéкомïонентшколи,друæнüої
додитини,школи,щоïідтримуєçдоров'ÿ.—ÂÎÎÇ,ÞÍІÑÅФ.
—К.,2004.

МолдавануÈ.,КоадеК.,ÏлатонÄ.идр.Æиçненнûенавûки:2.
У÷ебникдлÿ5—7класcов.—Stinta,2005.

МолдавануÈ.,КоадеК.,ÏлатонÄ.идр.Æиçненнûенавûки:3.
У÷ебникдлÿ8—9клаcсов.—ARC,2005.

ÂоронöоваÒ.Â.,МаöебулаÍ.Â.,Ðеïік І.А.Îснови беçïеки4.
æиттєдіÿлüності:Ïідру÷никдлÿ5-ãокласу.—К.:Алатон,2004.
—128c.

ÂоронöоваÒ.Â.,МаöебулаÍ.Â.,Ðеïік І.А.Îснови беçïеки5.
æиттєдіÿлüності:Ïідру÷никдлÿ6-ãокласу.—К.:Алатон,2004.
—136с.

Gilbert J. Botvin. Life Skills Training: Promotion Health and6.
Personal Development//Teacher's Manual and Student Guide.
—PrincetonHealthPress,Inc.1999.

SkillsforthePrimarySchoolChild.Iam,Iknow,Ican.—Tacade,7.
2001.

Skills for the Primary School Child. Part 2: Current Issues in8.
PersonalandSocialEducation.—Tacade,2003.
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ПÐÀ ВÈ ËÀ ÍÀÄÀÍÍß ПÅÐШÎ¯ ÄÎПÎÌÎГÈ 

Äо ïо мо ãа ïо òерï³ëо мó ïрè óра æен н³ еëе к ò рè÷ нèм ñòрó мом

çвілüнитилþдинувідконтакту çïроводом÷иïриладом,ÿкиé•
ïеребуваєïіднаïруãоþ.Äлÿöüоãовимкнутиелектрикуабоïере-
рубатиïровідсокироþçдерев’ÿнимдерæаком÷ивдÿãнутисуõі
ãумовірукавиöі,щілüнообãорнутирукисуõимãан÷ір’ÿмабоодÿ-
ãомілишетодівиçволÿтиïотерïілоãо;

ïокластиéоãонасïину,çабеçïе÷итидостуïсвіæоãоïовітрÿ;•

ÿкщолþдинанеïритомна,датиïонþõатинашатирноãосïирту;•

викликати«швидкудоïомоãу»;•

у виïадку çуïинки диõаннÿ робити шту÷не диõаннÿ до éоãо•
відновленнÿ,аæïокиïриїдутüлікарі.

Пер øа äо ïо мо ãа ïрè óра æенн³ х³м³÷нè мè ре ÷о вè на мè

ÿкщоõімі÷наре÷овинарідка,їїтребанеãаéноÇМÈÒÈïрото÷-•
ноþводоþïротÿãом15—30õвилин;

ÿкщоõімі÷наре÷овинаïотраïилаво÷і,слідÏÐÎМÈÂАÒÈїõ•
õолодноþводоþïротÿãом10—15õвилин.Îкотребароçïлþщи-
ти,аструмінüсïрÿмуватидоéоãовнутрішнüоãокуто÷ка;

ÿкщоре÷овинасуõа,їїтребаÑÒÐУÑÈÒÈ÷иçнÿтисуõоþãан-•
÷іркоþ(ініколинеçдувати,щобïорошинканеïотраïилаво÷і),
ітілüкиïіслÿöüоãоураæенемісöеïромиваþтüводоþ;

діþ деÿкиõ õімі÷ниõ ре÷овин моæна ÇÍÅШКÎÄÈÒÈ.Місöе,•
обïе÷енеоöтовоþесенöієþ,моæнаобробитимилüноþводоþ÷и
слабкимроç÷иномõар÷овоїсоди(1÷аéналоæканасклÿнкуводи).
Аÿкщооïік сïри÷инено çасобомдлÿ÷ищеннÿканаліçаöіéниõ
труб,çнадобитüсÿроç÷инлимонноїкислоти(1/2÷аéноїлоæки
насклÿнкуводи)÷ироçведениéнаïоловинуõар÷овиéоöет;

діти і лþди ïоõилоãо віку ïотребуþтü неãаéної ãосïіталіçаöії•
навітüïринеçна÷номуураæенніõімі÷нимире÷овинами;

çаïершиõоçнакотруєннÿслідвикликати«швидкудоïомоãу»;•

долікарнітребавçÿтиïосудтаетикеткувідõімі÷ноїре÷овини,•
ÿкасïри÷инилаотруєннÿ.
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СËÎВ ÍÈ ЧÎÊ ТÅÐÌ²Í²В

Аêл³ìàòèзàц³ÿ — ïристосуваннÿ орãаніçму до çмін у навколишнüому
середовищі.

Безïеêà —відсутністüçаãроçиæиттþ,çдоров'þ÷идобробутулþдини.
Безïеêà æèòòºд³ÿлüíîñò³ —беçïека,ïов'ÿçанаçдіÿлüністþлþдини.

Äîâê³ллÿ — усе, що ото÷ує лþдину: ґрунти, ïовітрÿ, вода, рослини,
тварини,лþдиіте,щовонистворили.
Äî ðîæ íüîòðàíñ ïîðò íà ïðè ãî дà (ÄÒÏ) —ïодіÿ,щосталасÿïід÷асруõу
трансïортноãоçасобу,внаслідокÿкоїçаãинулиабоçаçналиïораненüлþди
÷иçавданоматеріалüниõçбитків.

Еêîлîã³ÿ — наука ïро вçаємовïлив лþдини і довкіллÿ та ïро çасади
раöіоналüноãоïриродокористуваннÿ.
Еêñòðеìàлüí³ ñèòóàц³¿ —ситуаöії,вÿкиõнебеçïекаçаãроæуєокреміé
лþдиніабоãруïілþдеéівимаãаєвідниõневідкладниõдіé.
Еíеðãеòè÷íà ц³íí³ñòü, àáî êàлîð³éí³ñòü —õарактеристикаïродукту,що
вкаçуєнаéоãоенерãети÷нівластивості.

Çàñîáè êîìóí³êàц³¿ —теõні÷ніçасоби,ÿкідоïомаãаþтüсïілкуватисÿна
відстані.
Çâè÷êà —сïосібïоведінки,колилþдинанеçамислþєтüсÿ,ЧÎМУвона
öеробитü.
Çдîðîâ'ÿ — стан ïовноãо фіçи÷ноãо, ïсиõолоãі÷ноãо і соöіалüноãо
блаãоïолу÷÷ÿ.

Æèòòºâ³ íàâè÷êè, ñïðèÿòлèâ³ длÿ здîðîâ'ÿ —уміннÿ,щодоïомаãаþтü
лþдиніадаïтуватисÿ,долатитруднощіщоденноãоæиттÿіïідтримувати
високиéрівенüблаãоïолу÷÷ÿ.

Êî ìóí³êàц³¿ ïîáóòîâ³ —трубиводоãону,теïлотраси,електри÷нікабелі,
тобтовсе,щоçабеçïе÷уємешканöÿмбудинківкомуналüнівиãоди.
Êîíôл³êò ³íòеðеñ³â —çіткненнÿінтересів,ïотреб÷ибаæанü.
Êîíôл³êò ïîãлÿд³â —çіткненнÿ,сïри÷иненероçбіæностÿмиуïоãлÿдаõ,
смакаõ,уïодобаннÿõлþдеé.
Êîíôл³êòîãеíè — слова або дії, ÿкі ïровокуþтü ÷и роçïалþþтü
конфлікт.
Êðèì³íàлüí³ íеáезïеêè —çаãроçисоöіалüноãосередовища,ÿкікараþтüсÿ
çаконом.

Ìà íеâð —çмінанаïрÿмкуруõутрансïортувідносноосüовоїлінії.
Ìàí³ïóлÿц³¿ — намаãаннÿ çмусити ïриéнÿти рішеннÿ обманом ÷и ïід
тиском.

Íàâè÷êè —çдатністüробитищосüмаéæеавтомати÷но,колилþдинане
çамислþєтüсÿ,ßКвонаöеробитü.
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Íàâêîлèøíº ñеðедîâèùе —див.Äîâê³ллÿ.
Íàдзâè÷àéí³ ñèòóàц³¿ — ситуаöії, ÿкі çаãроæуþтü æиттþ і çдоров'þ
великоїкілüкостілþдеéіïотребуþтüмобіліçаöіїдерæавниõрÿтувалüниõ
слуæб.
Íеïîðîзóì³ííÿ —ïомилкиусïілкуванні,колитоé,õтослуõає,роçуміє
ïовідомленнÿінакше,ніæтоé,õтоãоворитü.

Ïîæеæà —неконтролüованиéïроöесãоріннÿ,ÿкиéнесеçаãроçуæиттþ
лþдеéіçаïодіþєматеріалüніçбитки.
Ïðèðîдíе ñеðедîâèùе — довкіллÿ, в ÿкому ïереваæаþтü ïриродні
складові.
Ïñèõîàêòèâí³ ðе÷îâèíè —ре÷овини,çдатніçмінþватисвідомістüлþдини
івïливатинаїїïоведінку(алкоãолüнінаïої,ліки,наркотики).

Рèзèê —оöінкаçаãроçиæиттþіçдоров'þлþдеé.

Ñàìîîц³íêà —ставленнÿлþдинидосамоїсебе.
Ñìîã —туман,ÿкиéутворþєтüсÿубеçвітрÿнуісïекотнуïоãодувумоваõ
çабрудненоїатмосфери.
Ñîц³àлüíе ñеðедîâèùе —родина,колосïілкуваннÿ,школа,ãромада.
Ñï³лêóâàííÿ — ïроöес обміну міæ лþдüми інформаöієþ, думками,
ïо÷уттÿми,враæеннÿми,тобтоïовідомленнÿми.
Ñòîñóíêè (ðîдèíí³, дðóæí³, д³лîâ³) — çв'ÿçок міæ лþдüми, ÿкі добре
çнаþтüоднеодноãо.

Òеõíîãеííе ñеðедîâèùе —довкіллÿ,створенелþдüми.
Òîêñèêîìàí³ÿ —ріçновиднаркоманії,коливдиõаþтüтокси÷ніре÷овини,
щомістÿтüсÿуклеÿõ,фарбаõ,роç÷инникаõ.
Òîêñè÷í³ ðе÷îâèíè —ре÷овини,ÿкішкодÿтüçдоров'þлþдини.
Òîлеðàíòí³ñòü — çдатністü ïоваæати ïраво іншої лþдини на власну,
відміннувідтвоєї,думку.

Õàð÷îâà ц³íí³ñòü, àáî ïîæèâí³ñòü —сïіввідношеннÿïоæивниõре÷овин
(білків,æирів,вуãлеводівімінералüниõре÷овин),щомістÿтüсÿу100ã
ïродукту.
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