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ËÞÁАСЕМИКËАСНИЦЕ!
ËÞÁИЙСЕМИКËАСНИКУ!

У 7-му кëасі ти ïро дов æиш вив ÷а ти ос но ви здоров’я. Ме та цüо ãо 
ïред ме та — до ïо моã ти тобі і твоїм однокëасникам ста ти са мостіéнішими, 
до рос ëішими і вïев не нішими у вëас них си ëах, а та коæ ви нахідëи вими і 
вïрав ними у си ту аціях, які заãроæуютü æиттю і здоров’ю.

 Íа уроках здоров’я ти  маєш унікаëü ниé шанс — наëашту ва ти своє 
маé бутнє на усïіх. Адæе в наш ÷ас недостатнüо бути ëише хорошим 
фахівцем. Треба набути баãатüох умінü і нави÷ок: ïродемонструвати ãід-
ністü і самоконтроëü, високі мораëüні якості, здатністü доëати труднощі, 
уміння сïіëкуватися, мотивувати і ïереконувати, ïрацювати в команді 
é досяãати усïіху.

Îдин із твоїх ровесників наïисав у своєму ëисті: «У маéбутнüому 
я мрію стати ïрезидентом фірми, яку створю сам. Уæе зараз докëадаю 
зусиëü дëя досяãнення своєї мети — стараюся добре в÷итисü у шкоëі, 
баãато ÷итаю. А на уроках здоров’я — дуæе цікавих, з хорошим у÷ите-
ëем — я зрозумів, що треба нав÷итися сïіëкуватися з ëюдüми, моїми 
маéбутніми коëеãами, кëієнтами, адміністрацією. І ãоëов  не — ïам’ятати    
‘‘зоëоте ïравиëо’’: «Стався до інших так, як ти хо÷еш, щоб вони ста-
виëися до тебе».

Ці ваæëиві уміння знадобëятüся не ëише у роботі, а é в особистому 
æитті. Тоëерантністü, здатністü до сïів÷уття, уміння домовëятися, уника-
ти неïорозумінü і конструктивно розв’язувати конфëікти доïомоæутü вам 
ïідтримувати добрі стосунки з батüками, друзями, ото÷енням, у маéбут-
нüому — зі своїми дітüми. А нави÷ки крити÷ноãо мисëення, уміння від-
мовëятися від тоãо, що небезïе÷но, вбереæутü ваше æиття від наéбіëüших 
заãроз су÷асності. 

Моæ ëи во, ко ëи ти ÷и таєш ці ряд ки, десü да ëе ко ÷и зовсім ïо ряд ваш 
ро вес ник уïер ше ïро бує нар ко тик. Без дум но, безоãëядно, мов ëяв, ëи ше 
раз, дëя за ба ви. А не вдовзі ïо сивіє від роз ïа ÷у éоãо ма ти, бо вæе ні÷им 
не змо æе за ра ди ти своїé ди тині. 

Лю дині, на æаëü, не да но зна ти своє маé бут нє, щоб бëа ãо ïо ëу÷ но 
оми ну ти всі не без ïе ки. Аëе во на завæди має вибір: ве с ти здо ро виé сïосіб 
æит тя ÷и за на ïа с ти ти éо ãо нар ко ти ка ми, аë ко ãо ëем, ніко ти ном; увесü ÷ас 
тремтіти від стра ху ÷и на ïо ëеã ëи во ãар ту ва ти во ëю, на бу ва ти відïовідних 
знанü і вмінü, щоб з ãідністю до ëа ти æиттєві труд нощі. Усі, хто ïра цю вав 
над цим ïідру÷ ни ком, сïодіва ютüся, що ти зро биш ïра виëü ниé вибір.

Успіхів тобі!
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Бëок-схе ми ти зустрінеш, вив ÷а ю ÷и ïра ви ëа ïо ведінки у си ту-
аціях, на бëи æе них до ре аëü них, ко ëи моæ на в÷и ни ти ïо-різно-
му, і об ра ти наé кра щиé варіант не ëеã ко. Ви ко ну ю ÷и за вдан ня 
за до ïо мо ãою бëок-схем, сëід ру ха ти сü у вка за но му стріëка ми 
на ïрям ку.

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

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

Уваæно ïостався до інформації цієї рубрики. Так ïо зна ÷е но 
застереæення ïро особëиво не без ïе÷ ні си ту ації, а такоæ уміння, 
які треба ретеëüно відïрацювати.  

Таким симвоëом ïозна÷ено іãри і руханки, які доïомоæутü вам 
розім’ятисü і ïоëіïшатü настріé. 

Так ïозна÷ено роëüові іãри та інсценування, які доïомоæутü тобі 
відïрацювати модеëі ïоведінки в різних æиттєвих ситуаціях.

Під цією ру б ри кою тобі мо æутü за ïро ïо ну ва ти ви ко на ти ïро ект 
са мостіéно або ра зом із дру зя ми ÷и доросëими.

Таким симвоëом ïозна÷ено завдання, які тобі ïроïонуютü вико-
нати вдома, щоб ïідãотуватися до настуïноãо уроку.   

Ця ру б ри ка ïро ïо нує ïро ÷и та ти ціка ву книæ ку, що сто суєтüся 
те ми.

А ця — ïо ди ви ти ся ціка виé фіëüм. 

Çустрівши сëо ва, видіëені та ким øриô том, звер ни сü до сëов-
ни÷ ка на с. 196—197.

ßêïðàöþâàòèçï³äðó÷íèêîì

Підру÷ ник скëа даєтüся із ÷отирüох роздіëів.

Розділ 1 — «Çдоров’я ëюдини» — міститü дві ãëави. 
У ãëаві 1 — «Çдоров'я і сïосіб æиття» — ти ïриãадаєш базові ïоняття 
ïредмета «Îснови здоров’я», як формуютüся нави÷ки і зви÷ки, ïроана-
ëізуєш ïереваãи здоровоãо сïособу æиття. Такоæ дізнаєшся, що від-
буваєтüся у твоєму орãанізмі ïід ÷ас хвороби і що доïомаãає швидше 
одуæати.
У ãëаві 2 — «Безïека щоденноãо æиття» — дізнаєшся, як зробити без-
ïе÷нішою ïоїздку в ëеãковому і вантаæному автомобіëі, в÷итимешся 
ïравиëüно діяти, якщо став свідком ДТП ÷и оïинився у зоні ïоæеæі. 

Розділ 2 — «Фізи÷на скëадова здоров'я» — ознаéомитü тебе з фізіоëоãі÷ними 
особëивостями ïідëітковоãо віку, нав÷итü, як моæна ïідтримувати добру 
фізи÷ну форму і ïравиëüно доãëядати за собою.   

Розділ 3 — «Психі÷на і духовна скëадові здоров'я» — нав÷итü ефектив-
но використовувати моæëивості своãо ãоëовноãо мозку, розвивати ïам’ятü, 
інтеëектуаëüні здібності і нави÷ки. Ти дізнаєшся, як розуміти і ïравиëüно 
висëовëювати свої ïо÷уття, що таке ïсихоëоãі÷на рівноваãа і як ïідтримувати 
її на високому рівні, керувати стресами і розв’язувати конфëікти.  

Розділ 4  — «Соціаëüна скëадова здоров'я» — застереæе від вæивання 
ïсихоактивних ре÷овин, ïояснитü механізми виникнення наркоти÷ної заëеæ-
ності та сïособи заëу÷ення до вæивання тютюну, аëкоãоëю é наркотиків, які 
використовуютü їх виробники. Ти в÷итимешся ïротистояти аãресивніé рекëа-
мі é небезïе÷ним ïроïозиціям одноëітків, ïродовæиш ïоïов нювати свої зна-
ння з ïробëеми ВІЛ/СÍІДу, дізнаєшся баãато новоãо ïро те, як захиститися 
від туберкуëüозу. 

Підру÷ник ïроïонує тобі не ëише корисну інформацію, а é баãато цікавих 
ïракти÷них завданü дëя відïрацювання ваæëивих дëя твоãо æиття умінü і 
нави÷ок. 

Êоæен ïараãраф ïідру÷ника ïо÷инаєтüся зі стартовоãо завдання. 
Виконую÷и éоãо, ти дізнаєшся, якіé темі ïрисвя÷ено урок, ïри-
ãадаєш, що вæе знаєш із цієї теми, з’ясуєш, ÷оãо ще хотів би 
нав÷итися.  

Та к ïо зна ÷е но крос-тест, в яко му тобі за ïро ïо ну ютü роз ã ëя ну ти 
си ту ації та моæ ëиві варіан ти твоїх діé. Ти маєш об ра ти ïра виëü-
ниé (на твою дум ку) варіант і ïе реé ти до ïунк ту, но мер яко ãо 
вка за но в дуæ ках ïісëя нüо ãо. 
Êрос-тест — не ëи ше ціка ва ãра, а é дæе ре ëо ко рис ної інфор-
мації. ßк що у зви ÷аé но му тесті, відïовіда ю ÷и ïра виëü но, ти 
ви ãраєш, то у крос-тесті ко рис но і ïо ми ëя ти ся. То му, до ëа ю ÷и 
крос-тест, не хи т руé, не ïід ãëя даé у відïовіді.
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ÐÎÇДІЛ 1 

ÇДÎÐÎВ’ß ЛЮДÈÍÈ

Гëава 1. Çдоров'я і сïосіб æиття

§1.ЦІËІСНІСТЬЗДÎРÎВ’ß

Сó÷àñíеóÿâëеííÿïðîçäîðîâ’ÿ

У давні ÷аси триваëістü æиття буëа короткою. Баãато ëюдеé ãинуëи від 
ãоëоду і хвороб у дитинстві ÷и в моëодому віці. Тоді здоровим вваæаëи коæ-
ноãо, хто не був хвориé. 

Çãодом завдяки кращому хар÷уванню, дотриманню ãіãієни і досяãненням 
медицини ëюди стаëи æити набаãато довше. Çміниëисü їхні уявëення ïро 
здоров’я. Çдоровими вваæаëи тих, хто добре ïо÷увався фізи÷но.

Íині здоров’я трактуютü набаãато ширше. Йоãо ïов’язуютü із заãаëüним 
бëаãоïоëу÷÷ям ëюдини. Бëаãоïоëу÷÷я — це задовоëення від цікавоãо і наси-
÷еноãо ïодіями æиття, æиттєва енерãія, моæëивістü максимаëüно реаëізувати 
свіé ïотенціаë.   

Проведітü мозковиé штурм. Продовæітü ре÷ення:
«Бути здоровим — це...»
«Êоëи я здоровиé, я моæу...» 

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

Усі ці асïекти взаємоïов’язані і вïëиваютü 
на заãаëüне бëаãоïоëу÷÷я ëюдини. Адæе якщо 
хтосü має здорове тіëо, аëе незадовоëениé 
собою або від÷уває, що éоãо ніхто не ëюбитü, то 
страæдає не ëише éоãо душа. Від цüоãо моæна 
é занедуæати: ïоãано сïати уно÷і, ïотерïати від 
ãоëовноãо боëю. Îтæе, щоб досяãти високоãо 
рівня бëаãоïоëу÷÷я, треба дбати ïро всі éоãо 
асïекти. 

У вступі ти:

• дізнаєшся, що таке хоëісти÷не уявëення ïро здоров’я;
• оціниш рівенü своãо бëаãоïоëу÷÷я;
• ïереконаєшся, що здоров’я ëюдини ïередусім заëеæитü від 

її ïоведінки;
• дізнаєшся, що наéбіëüше вïëиває на ïоведінку ëюдини;
• ïриãадаєш основні ïравиëа здоровоãо сïособу æиття.

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

Визначення ВООЗ
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Îö³íêàð³âíÿбëàãîïîëó÷÷ÿ

Щоб оцінити заãаëüниé рівенü своãо здоров’я, уяви шкаëу (маë. 2). Íа 
ëівому її кінці — тяæке захворювання, а на ïравому — високиé рівенü 
бëаãо ïоëу÷÷я. 

Çверни уваãу, що ïравиé кінецü шкаëи не замкнутиé, отæе, ïоëіïшенню 
здоров’я немає меæ. Високиé рівенü бëаãоïоëу÷÷я озна÷ає, що ëюдина має 
зна÷ні резерви здоров’я і ïоãіршення самоïо÷уття не ïризведе до хвороби. 
А ëюдина із середнім рівнем здоров’я в такому разі захворіє.  Це  — одна з 
ïри÷ин, ÷ому варто ïраãнути високоãо рівня бëаãоïоëу÷÷я. 

Îціни рівенü своãо здоров’я, ïоставивши умовну ïозна÷ку на 
шкаëі. Поміркуé, як моæна ïідвищити рівенü бëаãоïоëу÷÷я. 

Що 
ти наé біëü  ше 

ці ну єш і ÷о ãо ïраã-
неш у æитті. 

ßк  
ру ха єш-

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

ßк 
ро зумієш 

свої ïо ÷ут тя і 
ви яв ëяєш їх, як 
доëаєш не вда ÷і 

та стре си.

ßк 
ëад наєш з 

різ ни  ми ëюдü-
ми, умієш дру æи-
ти і ïра цю ва ти в 

команді.

ßк 
на буваєш і 

застосовуєш свої 
знання, як умі єш 

ïриéмати рішення.

Маë. 1. Хоëісти÷на модеëü здоров’я 

Маë. 2. Шкаëа рівня здоров’я (бëаãоïоëу÷÷я) 

Середніé рівенü
здоров’я

Тяæке 
захворювання

Леãка 
недуãа

Високиé рівенü 
бëаãоïоëу÷÷я

В³ä÷îãîçàëежèòüíàшеçäîðîâ’ÿ

Ðівенü здоров’я заëеæитü від баãа-
тüох ÷инників і обставин (маë. 3). 
Деякі з них ми не здатні контро-
ëювати (наïрикëад, сïадковістü ÷и 
стан довкіëëя). Îднак доведено, що 
здоров’я насамïеред заëеæитü від ïове-
дінки ëюдини, тобто її сïособу æиття. 

ßкщо ми ні÷оãо не робимо дëя 
своãо здоров’я, ïереæиваємо баãа-
то стресів, маємо шкідëиві зви÷ки і 
схиëüністü до невиïравданих ри зи  ків, 
рівенü і резерви здоров’я зниæуютüся. 
А коëи ïідтримуємо добру фізи÷ну 
форму, æивемо в ãармонії зі своїм вну-
трішнім світом і з світом навкоëишнім, 
то зазви÷аé досяãаємо високоãо рівня 
бëаãоïоëу÷÷я. 

Зäîðîâ’ÿ ³ïîòðебè

ßкщо здоров’я заëеæитü ïередусім від сïособу æиття ëюдини, тобто від 
її ïоведінки, то ïостає ïитання: від ÷оãо æ наéбіëüше заëеæитü ïоведінка? 
Психоëоã Абрахам Масëоу розробив теорію, яка ïояснює ïоведінку ëюдини, 
виходя÷и з її ïотреб (маë. 4). 

У сïрощеному виãëяді цю теорію моæна викëасти так. Êоæна ëюдина має 
ïриродні ïотреби (так звані ïотреби дефіциту і ïотреби розвитку). 

Потреби деôіциту (фізіоëоãі÷ні і соціаëüні) зазви÷аé вимаãаютü задо-
воëення в ïорядку, ïо÷инаю÷и з ширшої ÷астини ïіраміди до вуæ÷ої. Тобто 
коëи ëюдина ãоëодна, дëя неї ця ïотреба є наéсиëüнішою. Про сиëу її вïëи-
ву на думки, ïо÷уття і ïоведінку свід÷итü ëюдина, яка ïереæиëа ãоëодомор  
в Україні у 30-ті роки минуëоãо стоëіття: 

Маë. 3 

«Усе, ïро що ти думаєш, — це їæа. Існує 
тіëüки одна твоя думка ïро їæу. Ти не від-
÷уваєш ні до коãо симïатії. Сестра ні ÷о ãо не 
від÷уває до брата; брат не ïомі ÷ає сестри; батü-
ки не ïридіëяютü уваãи своїм дітям. Ти стаєш 
маëенüкою ãоëодною тва риною, накидаєшся на 
їæу, як ãоëодниé хиæак. Îсü що буває, коëи ти 
страшенно ãоëод ниé. Усе ëюдсüке é мораëüне 
руéнуєтüся за митü». 

51%

19%

10%

20%

Сïосіб æиття

Стан
довкіëëя 

Сïадковістü

Медицина
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Потреби розвитку ще називаютü духовними, або вищими, ïотребами. 
Іноді вони набуваютü такої сиëи, що ëюди забуваютü ïро інші свої ïотреби. 
ßскравиé ïрикëад — ãрецüкиé фіëософ Діоãен. Він так æадав ïізнати світ, 
що æив у діæці é задовоëüнявся ïростою їæею. Ðівенü ïсихі÷ноãо бëаãо-
ïоëу÷÷я безïосереднüо ïов’язаниé із рівнем задовоëення духовних ïотреб. 

ßкщо ваші уроки здоров’я ïроходятü у формі тренінãів, вони 
задовоëüняютü баãато ïотреб. Çа доïомоãою маë. 4 назвітü, які 
саме.

Чîìóòðебàäбàòèïðîñâîїïîòðебè

Іноді ëюди не розуміютü своїх ïотреб і не вміютü ïравиëüно задовоëüняти 
їх. Чимаëо з них і досі ïереконані, що ïро такі ïотреби дбаютü ëише еãоїсти. 
Моæëиво, так думає і хтосü із твоїх знаéомих. Аëе це веëика ïомиëка. Адæе 
тоé, хто нехтує своїми ïотребами, нікоëи не ïо÷уватиметüся фізи÷но і ïси-
хі÷но бëаãоïоëу÷ним. 

ßкщо ïотребу в безïеці, сïіëкуванні, ïовазі ÷и наëеæності до ãруïи не 
за  до   во  ëе но, ëюдина від÷уває занеïокоєння, тривоãу, стрес. Íамаãаю÷исü від-

Маë. 4. Піраміда ïотреб (за А. Масëоу)

новити емоціéну рівноваãу, хтосü ïо÷инає ãризти ніãті, іншиé «заїдає» стрес 
соëодощами, дехто ãодинами розмовëяє ïо теëефону ÷и дивитüся серіаëи, а 
хтосü ризикує ïотраïити в ïавутиння Інтернету ÷и в ïастку до іãрових авто-
матів. Так виникаютü шкідëиві зви÷ки.

У ïідëітковому віці ïотреба мати друзів і наëеæати до ãруïи стає наé-
ваæëивішою. Îстанні наукові досëідæення доводятü, що ïідëітки з бëаãоïо-
ëу÷них родин ïо÷инаютü вæивати наркотики не ÷ерез нудüãу ÷и цікавістü, як 
вваæаëи раніше, а саме ÷ерез ïотребу наëеæати до ãруïи. Вони зãодні скорі-
ше наëеæати до сïіëüноти наéзнедоëеніших одноëітків, ніæ бути самотніми.

Ïðàâèëàçäîðîâîãîñïîñîбóжèòòÿ

Çдоровиé сïосіб æиття — це ïоведінка, яка сïрияє задовоëенню базових 
ïотреб і досяãненню заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷я: доброãо самоïо÷уття, ãармонії 
внутрішнüоãо світу, збаëансованих стосунків з ото÷енням, інтеëектуаëüноãо 
і духовноãо розвитку. Íа маë. 5 наведено основні ïравиëа здоровоãо сïособу 
æиття. 

Розвивай духовність:
будуé своє æиття на основі заãаëüноëюдсüких цінностеé, усвідом 
своє æиттєве ïризна÷ення (місію), не зуïиняéся на шëяху розвитку 
і самовдосконаëення.

Дбай про своє тіло:
ãодуé éоãо, тренуé, заãартовуé і тримаé у ÷истоті.

Розвивай свій інтелект:
максимаëüно використовуé моæëивості своãо мозку, в÷исü у÷итися, 
отримуé задовоëення від нав÷ання, в÷исü ïротяãом усüоãо æиття.

Зберігай емоційну рівновагу:
цінуé себе, вір  у себе, оïтимісти÷но дивисü на æиття, нав÷исü бути 
стіéким у скëадних æиттєвих обставинах. 

У стосунках з людьми:
керуéся зоëотим ïравиëом: «Стався до інших так, як ти хо÷еш, 
щоб вони ставиëися до тебе».

Маë. 5. Правиëа (скëадові) здоровоãо сïособу æиття
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1. ßкі ïравиëа здоровоãо сïособу æиття наéбіëüше доïомаãаютü 
у нав÷анні?
2. Про÷итаéте уривок з книæки Ðоберта Фуëхама «Усüоãо, що 
треба знати ïро æиття, я нав÷ився у дитя÷ому садку» і ïомір-
куéте, ïро які ïравиëа здоровоãо сïособу æиття в нüому éдетüся. 

«Усüоãо, що треба знати ïро æиття, що робити і яким бути, я 
нав÷ився у дитя÷ому садку. Îсü ÷оãо я нав÷ився: діëисü усім, що 
маєш; ãраéся ÷есно; не биéся; ïрибираé за собою; не бери ÷уæо-
ãо; якщо коãосü за÷еïив, виба÷ся; миé руки ïеред їдою; моëоко і 
ïе÷иво — добра їæа; æиви в рівновазі — трохи в÷исü, трохи думаé, 
трохи маëюé, сïіваé, танцюé; ïрацюé і ãраéся щодня; сïи ïісëя 
обіду. 

Виходя÷и з дому, дотримуéтесü ïравиë дороæнüоãо руху, 
візüмітüся за руки і тримаéтесü разом. Помі÷аéте дива».   

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

Високиé рівенü бëаãоïоëу÷÷я ãарантує зна÷ні резерви 
здоров’я.
Çдоров’я ëюдини ïередусім заëеæитü від її ïоведінки, тобто 
сïособу æиття.
В основі ïоведінки — ïриродні ëюдсüкі ïотреби, які ваæ-
ëиво ïравиëüно розуміти і задовоëüняти.
Çдоровиé сïосіб æиття — це ïоведінка, що сïрияє задово-
ëенню базових ïотреб ëюдини і її заãаëüному бëаãоïоëу÷÷ю. 

§2.ЗНАЧЕННß
ЗВИЧÎКІНАВИЧÎКДËßЗДÎРÎВ’ß

Зâè÷êè ³ñïîñ³бжèòòÿ

Сïосіб æиття ëюдини — це сукуïністü її 
зви÷ок. Прокинувшисü уранці, Îксана сïершу 
ãодує своãо кота Тимофія, відтак ïриéмає душ, 
÷иститü зуби і ïрибирає ëіæко. Усі ці ваæëиві 
сïрави вона робитü автомати÷но, маéæе не замис-
ëюю÷исü. Моæна сказати, що в неї сформуваëися 
ïевні зви÷ки.

Çви÷ки ïоëеãшуютü наше æиття і ïривносятü у нüоãо еëемент стабіëüнос-
ті. Уяви, як скëадно буëо б щоранку заново в÷итися ÷истити зуби.  

Біëüшістü наших зви÷ок є корисними (здоровими). Вони сïрияютü ïідви-
щенню самооцінки, ïоëіïшенню стосунків, зміцненню імунітету. Інші зви÷ки 
є шкідëивими (нездоровими).  Це ті, що заãроæуютü здоров’ю і зниæуютü 
резерви бëаãоïоëу÷÷я. 

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

група 1: десятка наéкорисніших зви÷ок (робити зарядку, 
завæди вітатися...);  

група 2: десятка наéшкідëивіших зви÷ок (курити, ïізно ëяãати 
сïати, ïереїдати...).

2. Презентуéте свої розробки, ïояснюю÷и, як коæна зви÷ка вïëи-
ває на здоров’я.  

Існуютü і неéтраëüні зви÷ки, що не вïëиваютü на здоров’я. 
Дізнаéтеся біëüше ïро такі зви÷ки своїх однокëасників за доïо-
моãою ãри «Êаëеéдоскоï». Дëя цüоãо кіëüка разів об’єднаéтесü у 
ãруïи за такими ознаками:

• Ви біëüше ëюбите ïриéмати душ уранці ÷и вве÷ері?
• Ви за÷ісуєте воëосся на ïравиé ÷и на ëівиé бік?
• Ви сïо÷атку вдяãаєте штани ÷и светр?
• Ви ïереãëядаєте æурнаëи з ïо÷атку ÷и з кінця?  

У цьому параграôі ти:

• ïроанаëізуєш вïëив зви÷ок на здоров’я; 

• дізнаєшся, як формуютüся зви÷ки;
• в÷итимешся змінювати небаæані зви÷ки;
• дізнаєшся, що таке ÎÎЖÍ.

Звичка — це сïо-
сіб ïоводитися, 
не замисëюю÷исü, 
що, як і ÷ому ти 
робиш.  
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1. Писüменник Семюеë Дæексон сказав: «Пута зви÷ки є надто 
сëабкими, аби їх моæна буëо ïомітити до тоãо моменту, коëи 
вони стаютü надто міцними, щоб їх моæна буëо розірвати». 

• Îбãоворітü, як ви розумієте цеé висëів? 
• Íаведітü ïрикëади на доведення цüоãо твердæення.

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

ïе÷ніше місце? 
• Êоãо вона наãадує своєю ïоведінкою?  

Çмінити зви÷ку неëеãко, аëе моæëиво. Дëя цüоãо треба:
1. Усвідомити, яку зви÷ку хо÷еш змінити.
2. Психоëоãі÷но наëаштуватися на зміни.
3. Скëасти ïëан змін.
4. Íаïоëеãëиво відïрацüовувати необхідні уміння.
5. Çаохо÷увати себе за досяãнуті усïіхи.

Психоëоãі÷но наëаштуватися на зміни тобі доïомоæе така 
вïрава: 

• Сядü зру÷но. Çаïëющ о÷і é уяви ïеред собою біëиé екран.

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

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

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

• Три÷і ïовтори вïраву.

Виконуé її вранці, вденü і вве÷ері. Пам’ятаé, що зви÷ка форму-
єтüся ïрибëизно за три місяці, тому ïротяãом цüоãо ÷асу твердо 
утримуé визна÷ениé курс.   

Жàбêè

Жиëи ïо сусідству дві æабки. Îдна — в ãëибо-
кому ставку ïоряд з дороãою, а друãа — на дорозі, 
де маéæе не буëо води. 

Жабка, що æиëа в ставку, радиëа сусідці ïере-
биратися до ставка, щоб мати ситніше і сïокіéніше 
æиття. Аëе та відмовëяëася, казаëа, що ïрикиïіëа 
до своãо місця і не хо÷е éоãо ïокидати, — до тієї 
миті, як віз, що їхав дороãою, ïереїхав її.   

Байка Езопа

ßêфîðìóþòüñÿçâè÷êè

Біëüшістü зви÷ок формуютüся несвідомо — зазви÷аé у ïроцесі насëіду-
вання доросëих, одноëітків, ëітературних ïерсонаæів, ãероїв фіëüмів. 

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

Потім тренуємося застосовувати ці знання на ïрактиці — формуємо умін-
ня. Íа цüому етаïі  доводитüся ïеревіряти себе, ÷и ïравиëüно виконуємо ту 
÷и іншу дію. 

Повторюю÷и баãато разів, доводимо наше уміння до автоматизму, коëи 
вæе не треба замисëюватися, що і як ми робимо. Так формуєтüся навичка.

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

У÷ені визна÷иëи ÷ас, необхідниé дëя овоëодіння ïевними уміннями, 
нави÷ками і формування зви÷ки:

• уміння формуєтüся за 5—9 ïовторів;
• дëя формування нави÷ки ïотрібні щоденні тренування 

ïротяãом 5—9 днів;
• зви÷ка формуєтüся ïрибëизно за три місяці.

ßêçì³íèòèíебàжàíóçâè÷êó

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

Îсобëиво скëадно ïозбутися зви÷ок, що сïри÷иняютü заëеæністü, наïри-
кëад, вæивання тютюну, аëкоãоëю, наркотиків. У цüому виïадку існує не 
ëише фізи÷на заëеæністü (за якої орãанізм уæе не моæе обіéтися без цих 
ре÷овин), а é ïсихоëоãі÷на. Про це дізнаєшся біëüше, коëи вив÷атимеш тему 
ïро наркотики. 

Знання
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Маë. 6. Так формуєтüся зви÷ка
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Жèòòєâ³íàâè÷êè,ñïðèÿòëèâ³äëÿçäîðîâ’ÿ

Íави÷ки, що сïрияютü 
соціаëüному бëаãоïоëу÷÷ю

На вич ки еôек тив но го 
спілку ван ня:
• ак тив не сëу хан ня;
• уміння ÷ітко вис ëо вëюва ти 
свою дум ку;

• уміння відкрито 
висëовëювати свої ïо ÷ут тя, 
без три во ãи і зви ну ва ÷енü;

• во ëодіння «мо вою æестів»;
• адекватна ре акція на кри-
ти ку;

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

На вич ки співпе ре жи ван ня:
• здатністü ро зуміти ïо ÷ут тя  
і ïро бëе ми інших ëю деé;

• уміння вис ëо ви ти це 
ро зуміння;

• уміння надати ïідтрим ку     
і до ïо мо ãу.

На вич ки розв’язан ня 
конôліктів:
• здатністü розрізня ти 
конфëікти ïо ãëядів

 і конфëікти інте ресів;
• уміння розв’язу ва ти 
конфëікти ïо ãëядів
на ос нові то ëе рант ності;

• уміння розв’язу ва ти 
конфëікти інте ресів шëя хом 
кон ст рук тив них ïе ре ãо ворів.

На вич ки по ведінки в умо вах 
ти с ку, по гроз, дис кримінації:
• на ви÷ ки уïев не ної 
ïо ведінки;

• уміння відсто ю ва ти свою 
ïо зицію і відмов ëя ти ся від 
не без ïе÷ них ïро ïо зиціé;

• ïро тидія дис кримінації.

Са мо усвідо млен ня 
і са мо оцінка:
• здатністü усвідо ми ти 
свою унікаëüністü;

• ïо зи тив не став ëен ня 
до се бе, інших ëю деé      
і æиттєвих ïер сïек тив;

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

• усвідомëення своїх 
ïрав, ïотреб, цінностеé 
і ïріоритетів;

• ïо ста нов ка æиттєвої 
мети.

Аналіз про блем         
і прийнят тя ріøень:
• уміння виз на ÷и ти сутü 
ïро бëе ми і ïри ÷и ни її 
ви ник нен ня;

• здатністü сфор му ëю-
ва ти що наé мен ше три 
варіан ти розв’язан ня 
ïро бëе ми;

• уміння ïе ред ба ÷и-
ти насëідки коæ но ãо 
варіан та дëя се бе
та інших ëю деé;

• уміння оціни ти 
ре аëісти÷ністü коæ но ãо 
варіан та з урахуванням 
своїх моæ ëи востеé і 
æиттєвих об ста ви н;

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

На вич ки 
са мо кон т ро лю:
• кон троëü ïро явів 
ãніву;

• уміння доëати три во-
ãу;

• уміння ïе ре æи ва ти 
не вда÷і.

Керування стре са ми: 
• ïëа ну ван ня ÷а су;
• ïо зи тив не мис ëен ня;
• ме то ди ре ëак сації;
• уміння ïереæити ãо ре, 
втра ту, трав му, на сиë-
ëя.

Мо ти вація успіху      
і гар ту ван ня волі:
• віра, що ти — ãос ïо-
да р своãо æит тя;

• на ëаштованістü       
на усïіх;

• здатністü кон цен т ру-
ва ти ся на до сяã ненні 
ме ти;

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

Інтеëектуаëüні 
нави÷ки

Емоціéно-воëüові 
нави÷ки

Íави÷ки, що сïрияютü ïсихі÷ному 
бëаãоïоëу÷÷ю

Таблиця 1Нàâè÷êè,ñïðèÿòëèâ³äëÿçäîðîâ’ÿ

Íа уроках здоров’я у÷ні отримуютü знання і відïрацüовуютü ваæëиві 
уміння та нави÷ки, які зãодом ïеретворюютüся на корисні зви÷ки. Це, зокре-
ма, нави÷ки особистої ãіãієни, безïе÷ної ïоведінки на дороãах, користування 
ïобутовими ïриëадами тощо. Їх ще називаютü спеціальними навичками.  

Îднак наéваæëивішими дëя твоãо 
здоров’я є ïсихосоціаëüні нави÷ки (табëи-
ця 1), які ще називаютü життєвими нави-
чками. 

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

набуття æиттєвих нави÷ок», скоро÷ено — ÎÎЖÍ. Ця методика виявиëася 
наéефек тив нішою у ïрофіëак тиці шкідëи вих зви ÷ок. Саме за такою методи-
кою нав÷аютüся твої одноëітки в баãатüох країнах світу. 

Ти та коæ на в÷ав ся æиттєвих на ви÷ ок. При ãа даé, як це бу ëо. У 5-му  
кëа сі в÷ив ся ставитися до себе як до унікаëüної і неïовторної особистості, 
розуміти і ïравиëüно висëовëювати свої ïо÷уття, ïоваæати себе та інших,  
відмовëятися від небезïе÷них ïроïозиціé.

У 6-му кëа сі ти ïродовæував розбудовувати свою самооцінку, тренував 
уміння ïриéмати рішення, розïізнавати маніïуëяції та рекëамні хитрощі, 
в÷ився ïрацювати в команді, знаéомитисü і доëати сором’язëивістü, кон-
структивно розв’язувати конфëікти, обирати комïанію, ïротидіяти аãресії та 
насиëëю. 

1. Çа до ïо мо ãою таб ëиці 1 назвітü æиттєві на ви÷ ки, що сïри я ютü 
емоціéному, інтеëектуаëüному і соціаëü но му бëа ãо ïо ëу÷ ÷ю.
2*. ßкі сïеціаëüні та æиттєві нави÷ки вам вдаëося ïеретворити 
на свої зви÷ки? 

Життєві навички — 
це здатністü ëюдини 
адаïтуватися у су÷асно-
му світі і доëати труд-
но щі щоденноãо æиття. 

Визначення ВООЗ 

Уïродовæ æиття ëюдина набуває баãатüох умінü, нави÷ок і зви÷ок. 
Çви÷ки ïривносятü еëемент стабіëüності в наше æиття. Є зви÷ки 

корисні, шкідëиві, неéтраëüні.
Позбутися небаæаної зви÷ки неïросто, особëиво тієї, що 
сïри÷иняє заëеæністü. Дëя цüоãо треба: ïсихоëоãі÷но 
наëаштуватися на зміни; скëасти ïëан змін; відïрацüову-
вати необхідні вміння не менш як три місяці; заохо÷увати 
себе за досяãнуті усïіхи.
Сïриятëиві дëя здоров’я нави÷ки ïодіëяютü на сïеціаëüні 
і ïсихосоціаëüні. Психосоціаëüні нави÷ки дуæе ваæëиві 
дëя всіх асïектів ëюдсüкоãо æиття. Тому їх ще називаютü 
æиттєвими нави÷ками. 
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Тоé, хто веде здоровиé сïосіб æиття, робитü виãідну інвестицію у своє 
маéбутнє. Він витра÷ає ÷ас на фізи÷ні вïрави, ïриãотування корисних страв, 
розбудову стосунків тощо. Аëе завдяки цüому виконує біëüшиé обсяã роботи 
за коротшиé ÷ас і отримує додатковиé «ïрибуток» — міцне здоров’я, хоро-
шиé настріé, вірних друзів, від÷уття ïовноти æиття та усïіх.      

Уявітü, що ви ïрацюєте на теëеба÷енні і вам треба ïідãоту-
вати рекëамні роëики ïро ïереваãи здоровоãо сïособу æиття. 
Îб’єднаéтесü у 4 ãруïи і за доïомоãою маë. 7 наïишітü сценарії 
та зіãраéте рекëамні роëики ïро виãоди від деяких скëадових:

група 1: раціонаëüноãо хар÷ування;
група 2: фізи÷них навантаæенü;
група 3: особистої ãіãієни;
група 4: ïовноцінноãо відïо÷инку.     

Маë. 7. Переваãи здоровоãо сïособу æиття

Раціональне харчування 

• Çабезïе÷ує енерãією.
• Доïомаãає ïідтримувати 

ідеаëüну ваãу.
• Çабезïе÷ує нормаëüниé 

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

інтеëектуаëüні здібності.  

Повноцінний відпочинок 

• Çабезïе÷ує хорошиé 
настріé.

• Çахищає від стресів.
• Відновëює ïрацездат-

ністü.
• Поëіïшує ïам’ятü.
• Підвищує швидкістü 

реакції.

Фізичні навантаження 

• Çміцнюютü імунітет. 
• Тренуютü м’язи.
• Покращуютü статуру.
• Доïомаãаютü ïідтримувати 

ідеаëüну ваãу.
• Посëабëюютü стрес.
• Поëіïшуютü кровообіã.
• Íаïовнюютü енерãією.
• Поëіïшуютü настріé.
• Посиëюютü концентрацію 

уваãи.
• Покращуютü ïам’ятü.   

Особиста гігієна 

• Çахищає від інфекціé.
• Поëіïшує зовнішніé 

виãëяд (÷иста шкіра, 
доãëянуте воëосся).

• Відновëює ïриємниé 
заïах тіëа.

• Поëіïшує настріé.  

§3.ÎÁИРАЄМÎ
ЗДÎРÎВИЙСÏÎСІÁЖИТТß

Дехто вваæає, що вести здоровиé сïосіб æиття — це марнувати свіé ÷ас. 
Такі ëюди наãадуютü невдаху ëісоруба. 

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

ïиëку?
• Чи доïомоæе це швидше сïиëяти дерево? 

Ïеðеâàãèçäîðîâîãîñïîñîбóжèòòÿ

Свідомиé вибір на користü здоровоãо сïособу æиття ïотребує ãëибокоãо 
розуміння éоãо ïереваã. 

Îбрати здоровиé сïосіб æиття — те саме, що зробити виãідну інвестицію 
(вкëадення). Це як у бізнесі: вкëасти 1000 ãрн, ïовернути ãроші за місяцü, а 
ïотім щомісяця отримувати 100 ãрн ïрибутку. 

Йде ÷оëовік ëісом і зустрі÷ає 
знаéомоãо, якиé старанно ïиëяє 
сухе дерево туïою ïиëкою. 

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

ïиëяю.
— У тебе æ ïиëка затуïиëася. 

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

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

У цьому параграôі ти:

• ïроанаëізуєш ïереваãи здоровоãо сïособу æиття;
• дізнаєшся ïро сïриятëиві дëя здоров’я æиттєві ïринциïи;
• нав÷ишся враховувати особëивості умов æиття;
• розробиш індивідуаëüниé ïëан здоровоãо сïособу æиття.
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Уðàхóâàííÿîñîбëèâîñòейóìîâжèòòÿ

Хо÷а ïринциïи і ïевні ïравиëа здоровоãо сïособу æиття є універсаëüни-
ми і ïідходятü усім, аëе коæен втіëює їх у æиття заëеæно від баãатüох обста-
вин. Íаïрикëад, сïосіб æиття ëюдини заëеæитü від тоãо, де вона æиве — у 
місті ÷и в сеëі. 

1. Îб’єднаéтесü у 2 ãруïи і назвітü якнаéбіëüше «ïëюсів» і 
«мінусів» дëя здоров’я ïідëітків, які æивутü у місті і в сеëі.
2. ßкі ще умови моæутü вïëинути на сïосіб æиття ëюдини (стан 
її здоров’я, матеріаëüниé добробут родини, націонаëüні тради-
ції...)? 

У Паëестині — два моря. В одному — криштаëево ÷иста вода і баãа-
то риби. Йоãо береãи вкриті зеëенню. Дерева ïростяãаютü до нüоãо своє 
ëистя, тяãнутü зму÷ене сïраãою коріння. Люди збудуваëи домівки на 
éоãо береãах, ïтахи звиëи ãнізда; усе æиве радіє цüому морю. У нüоãо 
вïадає рі÷ка Йордан. 

Відтак рі÷ка Йордан те÷е даëі на ïівденü і вïадає в інше море. Тут не 
÷утно ïëескоту риби, сïіву ïтахів, дитя÷оãо сміху, не ïоба÷иш дерев. Без 
краéнüої ïотреби ніхто не ïриéде сюди. Повітря тут ваæке é задушëиве, 
і ні ëюди, ні тварини, ні ïтахи не ï’ютü воду цüоãо моря.

Чому ці два сусідні моря такі різні? Íе ÷ерез рі÷ку Йордан. Вона 
æивитü ÷истою водою обидва моря. 

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

А інше море — дуæе розумне, воно ревно оберіãає свіé «дохід». Íе 
ïіддаєтüся сïокусам щедрості. Воно зберіãає коæну отриману краïëю. 
Гаëіëеéсüке море віддає і æиве. А це, інше море, не віддає ні÷оãо. І éоãо 
називаютü Мертвим. 

У цüому світі — два тиïи ëюдеé. У Паëестині — два моря.

Галілейське море — 
єванãеëüсüка назва 
озера, яке є ïрото÷-
ним басеéном дëя 
рі÷ки Йордан.
Мертве море — 
наéсоëоніше озеро у 
світі. Íазву дістаëо 
÷ерез високиé вміст 
у нüому соëі. Тут 
не моæутü æити 
æиві орãанізми (за 
винятком деяких 
видів бактеріé).

Вèб³ðжèòòєâèхïðèíöèï³â

Íа уроках фізики вив÷аютü закони ïрироди. Íаïрикëад, якщо ïідкинути 
ябëуко, воно завдяки сиëі тяæіння неодмінно вïаде на земëю. Çакони ïри-
роди незмінні. 

Людсüка ïоведінка такоæ ïідïорядковуєтüся ïевним закономірностям — 
ïринциïам. Вони діютü маéæе як закони: якщо ти їх дотримуєшся, на тебе 
÷екає усïіх, якщо ïорушуєш — невда÷і. Îднак, на відміну від законів ïри-
роди, ëюдина сама обирає, дотримуватися ïринциïів ÷и ні.   

Íиæ÷е наведено кіëüка ваæëивих æиттєвих ïринциïів, які доïомоæутü 
тобі ïо÷уватися ãосïодарем своãо æиття, ïоëіïшити стосунки з батüками і 
друзями, ïозбутися шкідëивих зви÷ок, стати уïевненішим у собі, зберіãати 
баëанс міæ нав÷анням, відïо÷инком тощо.  

1. Принцип керманича. Íа корабëі своãо 
æиття ти  — кермани÷, а не ïасаæир. 
Хтосü моæе ïодумати, що від нüоãо ні÷оãо 
не заëеæитü і що він не має іншоãо вибо-
ру, як скоритися доëі é ïëивти за те÷ією. 
Аëе якщо ëюдина бере відïовідаëüністü за 
своє æиття на себе, вона досяãає біëüшоãо  
усïіху та вищоãо рівня бëаãоïоëу÷÷я. 
2. Принцип оптимізму. Çберіãаé оïтиміс-
ти÷ниé ïоãëяд на æиття, ïо-фіëософсüки 
стався до невда÷, з надією дивисü у маé-
бутнє, завæди наëаштовуéся на здоров’я, 

а не концентруéся на хворобі. Îïтимісти ïо÷уваютüся щасëивішими і 
÷астіше досяãаютü своєї мети, оскіëüки наші о÷ікування маютü здатністü 
реаëізовуватися.     

3. Принцип «бери і давай». Думаé не ëише ïро себе, а é ïро інших. Еãоїсти 
схиëüні надміру зосередæуватися на своїх, нерідко дріб’язкових, ïробëе-
мах. Це моæе зробити їх безïомі÷ними ïеред труднощами, на які інші 
ëюди навітü не звертаютü уваãи.

4. Принцип «золотої середини». Ваæëиво в усüому ïідтримувати рівноваãу 
і дбати ïро всі асïекти своãо æиття. Сидіти на ãоëодних дієтах так само 
шкідëиво, як і ïереїдати. Хтосü усе æиття ïроводитü за ïідру÷никами і 
комï’ютером, занедбавши своє тіëо, а хтосü витра÷ає на тренаæерниé заë 
ïо кіëüка ãодин щодня, забуваю÷и, що треба розвивати не ëише м’язи, а 
é інтеëект.

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

• ßкиé ïринциï він іëюструє? 

• ßк називаютü тих, хто тіëüки бере і ні÷оãо 
не дає іншим ëюдям?

• ßк називаютü тих, хто біëüше наëаштова-
ниé давати, ніæ брати?

Жèòòєâ³ïðèíöèïè,
ñïðèÿòëèâ³äëÿçäîðîâ’ÿ 

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

се редини».
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§4.ÏРÎФІËАКТИКАЗАХВÎРÞВАНЬ

У наш ÷ас скëадно знаéти хо÷а б одну ëюдину, яка æодноãо разу не хво-
ріëа. Тому коæному ваæëиво знати, які буваютü хвороби, як їм заïобіãти, а 
такоæ як відновити здоров’я, якщо захворів. 

1. Çаïишітü ознаки здорової і хворої ëюдини. 

2. Ç’ясуéте моæëиві ïри÷ини хвороб (інфекція, травма, ïереохо-
ëодæення, неïравиëüне хар÷ування, тютюноïаëіння...).  

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

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

ßê³бóâàþòüхâîðîбè

Хвороба — це ïорушення æиттєдіяëüнос-
ті орãанізму внасëідок дії факторів ураæен-
ня. Усі хвороби ïодіëяютü на інфекціéні та 
неінфекціéні.

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

Ðешта захворюванü — неінôекційні. Це, 
наïрикëад, серцево-судинні захво рювання, 
цукровиé діабет, ïсихі÷ні захворювання. 

У цьому параграôі ти:

• ïриãадаєш свої від÷уття ïід ÷ас хвороби;
• з’ясуєш, які є хвороби, основні ïри÷ини ïорушення 

здоров’я;
• дізнаєшся ïро захисні реакції орãанізму, шëяхи ïроникнен-

ня  інфекціé і види імунітету; 
• обãовориш, які існуютü методи ïрофіëактики різних захво-

рюванü.

Сêëàäàííÿïëàíóçäîðîâîãîñïîñîбóжèòòÿ

Виконаé ïракти÷ну роботу за ïëаном:

1. Çаïëющ о÷і é уяви, яким хо÷еш бути ÷ерез рік. Уваæно роз-
дивисü усі детаëі, ïрисëухаéся до тоãо, що ãоворятü ïро тебе, 
від÷уé радістü від тоãо, яким ти став.  

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

3. Скëади ïëан здоровоãо сïособу æиття, наïрикëад, у виãëяді реæиму 
дня. Íе забудü вкëю÷ити до цüоãо ïëану:

• Ðеãуëярні фізи÷ні вïрави. Íамаãаéся щодня активно рухатися 
(заéмаéся сïортом, ãуëяé із собакою тощо).

• Достатнüо ÷асу на сон.

• Çбаëансоване хар÷ування. Íадаваé ïереваãу свіæим корисним ïро-
дуктам. 

• Сïисок із десяти занятü, від яких ти отримуєш задовоëення (сëухати 
музику, ãрати у футбоë, ãуëяти з друзями...). Щодня роби щосü із 
цüоãо сïиску.

• Щодня видіëяé ÷ас дëя своãо духовноãо розвитку: роздумів, ведення 
щоденника, ïереãëяду хороших фіëüмів, ÷итання. 

• Пам’ятаé, що здорові стосунки — невід’ємна скëадова бëаãоïоëу÷÷я. 
Íе забуваé робити ïриємні сюрïризи рідним і друзям (не ëише на 
денü народæення). 

     

Тоé, хто веде здоровиé сïосіб æиття, робитü виãідну 
інвестицію у своє маéбутнє.
Віра в себе, оïтимізм, аëüтруїзм, ïомірністü — æит-
тєві ïринциïи, що сïрияютü зміцненню здоров’я.
Під ÷ас скëадання ïëану здоровоãо сïособу æиття 
сëід враховувати індивідуаëüні особëивості своãо 
орãанізму і умов æиття.

В³ðóñí³³íфеêö³ї:

• ãриï;
• вітряна вісïа;
• ВІЛ-інфекція;
• ãеïатит. 

Áàêòеð³àëüí³³íфеêö³ї: 

• туберкуëüоз;
• дизентерія;
• саëüмонеëüоз.
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Гоëовна роëü у керуванні цими реакціями наëеæитü нервовіé системі та 
ãормонам — біоëоãі÷но активним ре÷овинам, що ïереносятüся з кров'ю. Тому 
стреси, травми, отруєння, наркотики, які зниæуютü функцію нервової систе-
ми, ïосëабëюютü усі захисні реакції орãанізму. 

Çахисні реакції орãанізму виявëяютüся у виãëяді боëю, заïаëення і ïід-
вищення темïератури.

• Біль — це сиãнаë тривоãи, «крик» хвороãо орãану ïро доïомоãу. 
Він виникає внасëідок ïодразнення рецеïторів боëю. При боëях 
збіëüшуєтüся видіëення біоëоãі÷но активних ре÷овин.

• Запалення ëокаëізує інфекцію в зоні ïроникнення é обмеæує її 
ïоширення в орãанізмі. 

• Підвищення температури доïомаãає ïобороти інфекцію, адæе 
біëüшістü мікроорãанізмів ïри високіé темïературі швидко ãине. 
Висока темïература стимуëює такоæ обмінні ïроцеси та інші захис-
ні реакції орãанізму. Та якщо темïература вища за 39 ãрадусів, вона 
вæе не є захисною. Подаëüше її ïідвищення моæе ïризвести до 
зãортання біëків нервової системи і крові.

ßк ти думаєш, ÷ому ïід ÷ас застуди і ãриïу ëікарі не рекомен-
дуютü збивати темïературу тіëа, якщо вона ниæ÷е 38  ãрадусів?

Шëÿхèçàðàжеííÿ
³бàð’єðèíàшëÿхó ³íфеêö³ї

Êоæна ëюдина щодня зазнає наïадів ïотенціéно небезïе÷них інфекціé. 
Деякі з них ïостіéно æивутü у нашому орãанізмі, та завдяки захисніé системі 
орãанізму ми здорові (маë. 8). 

Бар’єрами на шëяху ïроникнення інфекції є шкіра, сëизові обоëонки 
верхніх дихаëüних шëяхів і орãанів травëення.

• Шкіра. Чиста шкіра — надіéниé 
бар’єр  на шëяху мікробів і вірусів. 
Íа ніé містятüся ре÷овини, зãубні 
дëя бактеріé (ïротяãом 20 хвиëин 
усі бактерії ãинутü). 

• Слизові оболонки верхніх дихаль-
них øляхів укриті ÷исëенними 
мікроскоïі÷ними віéками, які у 
ïроцесі дихання ïостіéно і ритмі÷-
но рухаютüся і видаëяютü інфекцію 
разом із сëизом у зону ãортані.  

• Слизові оболонки øлунково-киøко-
вого тракту (сëина в роті, кисëота 
у шëунку, «свої» бактерії в кише÷-
нику) ïерешкод æаютü ïотраïëян-
ню інфекції в орãанізм.

Шëÿхèçàðàжеííÿ

• Харчовий — ÷ерез зараæені 
ïродукти, воду.

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

• Через кров — унасëідок 
ïоранення, укусів комах, 
тварин, ін’єкціé або ïереëи-
вання інфікованої крові.

• Контактний — ÷ерез шкіру  
і сëизові обоëонки. 

1. Проведітü мозковиé штурм: 
• назвітü кіëüка хвороб;
• які з них інфекціéні, а які неінфекціéні?

2. Îб’єднаéтесü у тріéки і на накресëеному контурі тіëа ëюдини 
ïозна÷те шëяхи, якими інфекція моæе ïроникнути в орãанізм 
(÷ерез ïовітря — моæемо вдихнути її, з їæею ÷и водою —  моæе-
мо її ïроковтнути...). 

3. Поміркуéте, як моæна зменшити ризик зараæення в коæному 
з виïадків.
4. Îб’єднаéтесü у 4 ãруïи. Про÷итаéте відïовідну ÷астину цüоãо 
ïараãрафа і ïідãотуéте ïрезентацію (ïëакат, або сценку, або ïан-
томіму):

група 1: ïро захисні реакції орãанізму;
група 2: ïро бар’єри на шëяху ïроникнення інфекціé;
група 3: ïро види імунітету; 
група 4: ïро методи ïрофіëактики інфекціéних і неінфекціé-
них захворюванü.

Зàхèñí³ðеàêö³їîðãàí³çìó

Çдоров’я ëюдини ïідтримуєтüся захисними реакціями, сïрямованими на 
збереæення рівноваãи в середині орãанізму é адаïтації до зовнішніх умов. 

Чи знаєø ти, що...
Усе, що є на Çемëі, довоëі ëеãко кëасифі-

кувати на æиве і неæиве. Íаïрикëад, бактерії 
є æивими орãанізмами. Вони маютü кëітинну 
будову, здатні самостіéно розмноæуватисü 
і мутувати (мутації — виïадкові сïадкові 
зміни). 

Відтоді, як буëо відкрито віруси, в÷ені 
сïере÷аëися, до якоãо кëасу вони наëеæатü. 
Віруси не маютü ваæëивих ознак æивих орãа-
нізмів: наïрикëад, кëітинної будови і здатнос-
ті розмноæуватися ïоза кëітиною-ãосïодарем. 
Îднак всередині кëітин іншоãо орãанізму 
вони розмноæуютüся і ëеãко мутуютü. 

Врешті-решт у÷ені визнаëи віруси некëітинними формами æиття. 
У÷ені сïодіваютüся, що досëідæення некëітинних форм æиття доïо-
моæутü з’ясувати ïрироду баãатüох захворюванü.    

Вірус
імунодеôіциту

 людини
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інфекцією, яку вдаëося ïодоëати, є вісïа. Íатомістü з’явиëося кіëüка раніше 
невідомих ëюдям інфекціé, наéнебезïе÷ніша з яких — ВІЛ. 

Çаходи з ïрофіëактики інфекціéних захворюванü здіéснюютü на особис-
тому і дерæавному рівнях. 

На державному рівні відïовідаëü-
ністü за ïрофіëактику інфекціéних 
захво рюванü ïокëадено на санітарні 
сëуæби, які здіéснюютü контроëü за 
якістю води, хар÷ових ïродуктів у маãа-
зинах і на ринках, ÷истотою у закëадах 
ãромадсüкоãо хар÷ування, станом кана-
ëізації.

На особистому рівні коæен має 
дотримуватися особистої ãіãієни і вести 
здоровиé сïосіб æиття, якиé сïрияє ïід-
вищенню імунітету. 

Твої одноëітки наé÷астіше ïотер-
ïаютü від таких інфекціéних захво-
рюванü, як ãриï та ãострі ресïіраторні 
захворювання (ГÐÇ). 

Серед наéïоширеніших неінфекціé-
них захворюванü — зниæення ãостроти 
зору, ïорушення ïостави, травмування, захворювання орãанів травëення і 
нервової системи. 

1. ßкі заходи вæиваютü санітарні сëуæби дëя зуïинення еïідемії 
ãриïу?

2. ßкі заходи на особистому рівні доïомаãаютü заïобіãти захво-
рюванню ïід ÷ас еïідемії (добре хар÷уватися, вдяãатися відïовід-
но до ïоãоди...)?

3. Що доïомоæе заïобіãти ïорушенням ïостави та іншим неін-
фекціéним захворюванням, характерним дëя твоãо віку?

Кîðèñòüâ³äхâîðîбè

Çãідно із законами ïсихоëоãії ëюди схиëüні ïовторювати дії, які ïрино-
сятü задовоëення, і уникати тоãо, що неïриємно. Íа æаëü, те, що викëикає 
ïриємні від÷уття, моæе шкодити здоров’ю у маéбутнüому. Íеãативні насëід-
ки шкідëивих зви÷ок виявëяютüся не одразу, і ëюди рідко ïов’язуютü з ними 
ïоãіршення самоïо÷уття та хвороби.

Сëовосïоëу÷ення «користü від хвороби» моæе викëикати ïодив. Îднак 
корисністü хвороби в тому, що вона сиãнаëізує ïро ïорушення баëансу в 
орãанізмі внасëідок інфікування, травми або неïравиëüноãо сïособу æиття. 

Íа щастя, ëюдсüкиé орãанізм здатниé відновëюватися. ßкщо ëюдина 
усвідомитü ïри÷ину захворювання і змінитü ïоведінку, вона матиме змоãу 
ïовністю одуæати. Êоëи æ знехтує ïоïередæенням, то настуïноãо разу моæе 
захворіти на іншу, набаãато серéознішу і, моæëиво, невиëіковну хворобу!  

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

• карієс — 20,4—22,4;
• ïорушення 

    ïостави — 11,4—12;
• травми, 

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

системи — 1,8—3.

Джерело: 
Інôормаційний центр 
моніторингу і оцінки 
превентивної освіти 

дітей та молоді

Іìóí³òеò

У разі ïотраïëяння в орãанізм інфекції ïо÷инаєтüся так звана імунна 
реакція. У ніé берутü у÷астü захисні орãани та рідини, а такоæ деякі ре÷о-
вини, зокрема наéваæëивіші з них — антитіëа. 

Гоëовна функція імунітету — виявëяти «÷уæинців» (мікроби, віруси, 
токсини) і знищувати їх. Ðозрізняютü імунітет вродæениé (ïередаєтüся 
сïадково) і набутиé (створюєтüся внасëідок ïеренесеноãо захворювання або 
вакцинації). 

Люди маютü вродæениé імунітет до ÷уми роãатої худоби та баãатüох 
інфекціé, небезïе÷них дëя тварин. Під ÷ас захворювання в орãанізмі ëюди-
ни виробëяютüся антитіëа, які зберіãаютüся ïротяãом баãатüох років. Êоëи 
настуïноãо разу ця інфекція ïотраïитü в орãанізм, він ëеãко здоëає її. 

У ïодібниé сïосіб формуєтüся імунітет ïід ÷ас вакцинації. В орãанізм 
уводятü осëабëениé збудник (у баãатüох виïадках — тіëüки éоãо фраãменти) 
і, отæе, сïрияютü утворенню антитіë. Вакцини доïомаãаютü у ïрофіëактиці 
еïідеміé баãатüох небезïе÷них хвороб — кору, ïоëіомієëіту, туберкуëüозу  
та інших.

Меòîäèïðîф³ëàêòèêèçàхâîðþâàíü

Ç винаéденням антибіотиків і вакцин у ëюдства з’явиëася надія назав-
æди ïодоëати небезïе÷ні інфекції. До середини ХХ стоëіття ïроãнозуваëи, 
що це станетüся у наéбëиæ÷і двадцятü ÷и тридцятü років. Îднак єдиною 

Захисні органи і рідини 
(«укріплення»,  «військо»):
• сеëезінка і ëімфати÷ні 

вузëи — містятü «армію» 
ëімфоцитів і є фіëüтра-
ми на шëяху ïоширення 
інфекції;

• міæкëітинна рідина, кров і 
ëімфа — «трансïортуютü» 
ëімфо цити, виводятü токси-
ни.  

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

ні ре÷о вини, ãормони — 
знищуютü інфекцію.

Маë. 8 
Імунна система захищає орãанізм 

від хвороб. Безбарвні кëітини крові 
(ëімфоцити) знищуютü мікроби          

і віруси, а такоæ зëоякісні кëітини,     
що утворюютüся в орãанізмі
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Гëава 2. Безïека щоденноãо æиття
Про÷итаéте ïрит÷у «Íас троє». Поміркуéте:

• Що мав на увазі ëікар, коëи ïросив хвороãо стати на 
éоãо бік?

• Чому ваæëиво, щоб ëікар  і ïацієнт діяëи як одна коман-
да?

• ßк ви ãадаєте, ÷и доïомаãає віра в одуæання здоëати 
хворобу?     

Нàñòðîє

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

Стародавня притча

Îсновні ïри÷ини хвороб — інфекції, ïереохоëодæення, ïереãрівання, 
неïравиëüне хар÷ування, маëорухëивиé сïосіб æиття, травмування, 
вæивання тютюну, аëкоãоëю, наркотиків, отруєння, різні форми оïро-
мінення, стреси, недосиïання, надмірниé шум, вібрація.
Çахисні реакції орãанізму виявëяютüся у виãëяді боëю, заïаëення і 
ïідвищення темïератури.

Люди щодня зазнаютü наïадів ïотенціéно небезïе÷них 
інфекціé. Деякі з них ïостіéно æивутü у нашому орãанізмі, 
однак завдяки éоãо захисніé системі ми здорові.
Бар’єрами на шëяху ïроникнення інфекціé є шкіра, сëизо-
ві обоëонки дихаëüних шëяхів і орãанів травëення.
У разі ïотраïëяння в орãанізм інфекції ïо÷инаєтüся імунна 
реакція. 
Çаходи з ïрофіëактики інфекціéних захворюванü здіéсню-
ютü на особистому і на дерæавному рівнях. 
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Ïðèíöèïèбеçïе÷íîїжèòòєä³ÿëüíîñò³

Ç давніх-да вен ëю ди вив ÷а ютü не без ïе÷ні си ту ації, щоб уни ка ти їх і 
за ïобіãа ти їм. Та ко ëи це не моæ ëи во, на ма ãаютüся діяти так, щоб уря ту ва ти-
ся. Існуютü заãаëüні ïринциïи безïе÷ної æиттєдіяëüності, які моæна звести 
до формуëи: «Передба÷ати, за ïобіãа ти, діяти». 

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

За побіга ти — озна÷ає:
• діяти так, щоб не ïо траï ëя ти у небезïеки; 
• са мо му не ство рюва ти не без ïеки (наïрикëад, на дорозі é у тран-

сïорті завæди дотримуватися Правиë дороæнüоãо руху); 
• вæивати заïобіæних заходів (наïрикëад, встановëювати охоронну 

сиãнаëізацію, ïроводити ïоæеæні тренування). 

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

у не без ïе÷ніé си ту ації;
• зна ти, що і як тре ба ро би ти в та ких ви ïад ках;
• уміти зв’язу ва ти сü і взаємодіяти з ря ту ваëü ни ми сëуæ ба ми, ïра-

виëü но ви ко ри с то ву ва ти ря ту ваëü не сïо ря д æен ня;
• не втра ÷а ти надії é бо ро ти ся, зро би ти все моæ ëи ве, щоб уря ту ва-

ти ся са мо му і до ïо моã ти іншим.

Про÷итаéте баéку Езоïа і ïоміркуéте, якиé ïринциï безïе÷ної 
æиттєдіяëüності вона іëюструє. ßкі висновки ви моæете з неї 
зробити?

           Ëеâ ³Ëèñèöÿ

Лев ïостарів і не міã уæе біãати, як рані-
ше. Він заëіз у ïе÷еру і ïрикинувся тяæко-
хворим. Çвірі ïриходиëи відвідати éоãо, а 
він їх хаïав і з’їдав. Уæе баãато звірів ïро-
ïаëо. Аæ осü одноãо разу ïриéшëа до ïе÷ери 
Лисиця і заïитаëа Лева, як він ïо÷уваєтüся.

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

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

баãато сëідів, а з неї — æодноãо. 

§5.ÏРИНЦИÏИÁЕЗÏЕЧНÎЇЖИТТЄДІßËЬНÎСТІ

Потреба в безïеці є однією з базових ëюдсüких ïотреб. Тому не дивно, що 
небезïе÷ні ситуації викëикаютü тривоãу, страх, від÷аé. Вони бентеæатü, дра-
туютü, ïозбавëяютü сну é аïетиту. Íебезïе÷ні ситуації «вмикаютü аваріéну 
сиãнаëізацію» в орãанізмі і сïри÷иняютü стрес.    

Від÷уття безïеки, навïаки, ïриємне. Воно суïроводæуєтüся задовоëен-
ням, сïокоєм, розсëабëенням. Тому необхідністü дбати ïро безïеку ні в коãо 
не викëикає сумніву. Îднак іноді дëя цüоãо не виста÷ає знанü або ваæëивих 
умінü і нави÷ок. Íаïрикëад, якщо ëюдина вïерше користуєтüся метроïо-
ëітеном, вона моæе сïри÷инити небезïе÷ну ситуацію ÷ерез те, що не вміє 
ïравиëüно ïоводитися на ескаëаторі.   

Тоé, хто обирає здоровиé сïосіб æиття, має воëодіти баãатüма нави÷ка-
ми безïе÷ної æиттєдіяëüності. Інакше те, що здобуто наïоëеãëивою ïрацею, 
моæна звести нанівецü еëементарною необа÷ністю. 

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

• екстремальні — ситуації, в яких небезïека заãроæує окре-
міé ëюдині або ãруïі ëюдеé (ïасаæирам ëітака, туристи÷ніé 
ãруïі); 

• надзвичайні — ситуації, в яких існує заãроза æиттю баãа-
тüох ëюдеé (насеëенню раéону, міста, країни).

2. Îб’єднаéтесü у три ãруïи. Íа аркуші ïаïеру, ïодіëеному 
на ÷астини, намаëюéте ïо ÷отири небезïе÷ні ситуації, в яких 
моæутü оïинитися ваші одноëітки:   

група 1: у ïриродному середовищі (несïриятëиві ïоãодні 
умови, стихіéні ëиха...);
група 2: у техноãенному середовищі (ДТП, ïоæеæі...);
група 3: у соціаëüному середовищі (крадіæки мобіëüних теëе-
фонів, біéки...).

3. Îбãоворітü, як ïравиëüно ïоводитисü у таких ситуаціях.

У цьому параграôі ти:

• з’ясуєш, які ïриродні, техноãенні та соціаëüні небезïеки 
наéбіëüше заãроæуютü твоїм одноëіткам;

• ïриãадаєш ïринциïи безïе÷ної æиттєдіяëüності;
• ïроанаëізуєш, які знання, особисті якості та нави÷ки доïо-

маãаютü безïе÷но ïоводитисü у щоденному æитті;
• ïотренуєшся оцінювати рівенü ризику.
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Потраïивши в будü-яку незнаéому ситуацію, треба миттєво оцінити 
рівенü її безïеки. У такиé сïосіб ïеревіряютü, ÷и існує заãроза æиттю і 
здоров'ю. Таку заãрозу ще називаютü ризиком, а дæереëа ризику — чинни-
ками ураження. 

Маéæе всі æиттєві ситуації ïов’язані з ризиком. ßк визна÷ити, що 
ситуація є дуæе ризикованою? Дëя цüоãо, оцінюю÷и ризик, сëід зваæати на:

• імовірністü виникнення ïодії; 
• масштаби її насëідків.

Íаïрикëад, імовірністü тоãо, що в автозаïравну станцію вдаритü бëис-
кавка, довоëі маëа. Аëе внасëідок цüоãо моæе статися ïотуæниé вибух, 
якиé зруéнує все навкруãи і ïризведе до забруднення довкіëëя. Çваæаю÷и 
на серéозні насëідки, ризик вваæаютü високим і обëаднуютü автозаïравки 
сïеціаëüними щоãëами з ãромовідводами.   

Вèäèðèçèêó

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

• ôізичний — ïов’язаниé із æиттям і фізи÷ним здоров’ям ëюдини (ката-
тися на веëосиïеді без шоëома, ãратися на заëізни÷ніé коëії);

• психологічний — ïов’язаниé з уïевненістю, ãідністю, самоïоваãою 
(ïроваëитисü на ісïиті, не встуïитися за тоãо, коãо обраæаютü);

• соціальний — ïов’язаниé з авторитетом, ïоïуëярністю, усïіхом (ïосва-
ритися з друãом, ïорушити заãаëüноïриéняті ïравиëа).

Ðозрізняютü ризик виправданий і невиправданий. Ðозïо÷инаю÷и нову 
сïраву, беру÷и у÷астü у конкурсі, сïортивному змаãанні, ми ризикуємо 
роз÷аруватисü, утратити авторитет. Îднак такиé ризик є виïравданим, 
адæе недарма ãоворятü: «Хто не ризикує, тоé не виãрає». Іноді каæутü, що 
ризик — бëаãородна сïрава. Це стосуєтüся виïадків, коëи ëюдина ризикує 
собою заради інших (захищає сëабших, рятує ÷иєсü æиття).  

Дехто має схиëüністü до нерозумних в÷инків: куритü, вæиває аëкоãоëü, 
наркотики, аãресивно ïоводитüся або в÷иняє ïротиïравні дії. Така ïоведінка 
є невиïравдано ризикованою. Çазви÷аé одні види ризикованої ïоведінки 
тяãнутü за собою інші. Біëüшістü кримінаëüних зëо÷инів, ДТП, утоïëенü, 
нещасних виïадків у ïобуті та на виробництві ïов’язані з уæиванням 
аëкоãоëю і наркотиків.

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

• дæереëа ризику (÷инники ураæення);
• дëя коãо існує заãроза;
• моæëиві насëідки. 

 Нàâè÷êèбеçïе÷íîїïîâеä³íêè

Щоб ïоводитися відïовідно до ïринциïів безïе÷ної æиттєдіяëüності, 
недостатнüо ëише знати їх. Люди, робота яких ïов’язана з ïостіéним ризи-
ком (ïоæеæники, рятуваëüники, ïіëоти-виïробува÷і, аëüïіністи, водоëази), 
вваæаютü заïорукою своєї безïеки знання, витримку, вміння миттєво анаëі-
зувати ситуацію, оцінювати ризики і ïриéмати рішення. 

Íа тренінãах ви модеëюєте різні æиттєві ситуації, щоб відïрацювати ці 
вміння до автоматизму. Íабуваю÷и досвіду, стаєте вïевненішими у вëасних 
сиëах. 

Îбãоворітü, які знання, особисті якості, æиттєві та сïеціаëüні 
нави÷ки необхідні ïідëіткам дëя безïе÷ної ïоведінки у щоденно-
му æитті. Дëя цüоãо:
• на аркуші ïаïеру намаëюéте три концентри÷ні коëа;
• заïишітü на картках знання, уміння та нави÷ки, необхідні 

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

знаннями і нави÷ками, які ви вваæаєте наéваæëивішими. У 
друãому коëі — картки з тими, які вваæаєте менш ваæëивими, 
а в третüому — з наéменш ваæëивими. 

Креативність 
(творча, новаторська 

діяльність) Витримка, 
самоконтроль

Досвід, 
тренованість

Óì³ííÿ ïå ðåä áà ÷à òè 
íàñë³äêè

Знання правил 
безпеки

Уміння приймати 
рішення

Уміння аналізувати 
ситуацію

Швидка 
реакція

Самостійність, 
віäïовіäаëьність

Уміння надавати 
невідкладну допомогу

Знання правил 
пожежної безпекиУміння звертатися 

по допомогу

Знання чинників 
ризику

Óïåâíåíістьу
âласíихсилах

Маë. 9

Сміливість, 
відвага
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§6.ÁЕЗÏЕКАÏАСАЖИРА.
НЕÁЕЗÏЕЧНІВАНТАЖІ

1. ßкі існуютü види ëеãкових автомобіëів (сïортивні, ëімузини, 
ïідвищеної ïрохідності...)?
2. ßкі ви знаєте види вантаæних автомобіëів (цистерни дëя ïере-
везення моëока, бензину, бетонозмішува÷і, ëісовози...)?
3. Çа доïомоãою маë. 10 назвітü неãативні насëідки автомобіëі-
зації.   

У цьому параграôі ти дізнаєøся:

• ïро ïозитивні та неãативні насëідки автомобіëізації;
• як діютü ïаси безïеки, ïідãоëівники і ïодушки безïеки;
• ïро заходи безïеки ïід ÷ас ïоїздки у вантаæному авто-

мобіëі;
• як ïозна÷аютü небезïе÷ні вантаæі.

Чи знаєø ти, що...
Уïродовæ ХХ ст. кіëüкістü ав то транс ïор ту у світі не вïин но зро с-

та ëа і у 2010 році до сяã ëа 1 міëüярда оди ницü. У 2035 році éоãо бу де 
вæе 1,7 міëüярда одиницü. 

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

Îднак ав то мобіëізація має é неãативні насëідки. Çростає інтен сив-
ністü ав то мобіëüно ãо ру ху, кіëüкістü аваріé, збіëüшен ня ÷и сеëü ності 
ав то мобіëüно ãо ïар ку ви ïе ре д æає роз ви ток до роæ нüої ме реæі та ав то-
сто я нок, ïоãіршуєтüся еко ëоãі÷на си ту ація.

2. Îцінітü рівенü її ризику. Дëя цüоãо:
• ïроведітü у кëасі умовну ëінію;
• з одноãо боку ïокëадітü картку з наïисом: «Ðизик високиé», 

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

відно до тоãо, як ви оцінюєте ризик у ціé ситуації.
3. Хто баæає, ïояснює, ÷ому він обрав відïовідну ïозицію.   

4. Поміркуéте, як моæна зменшити ризики у цих ситуаціях або 
уникнути їх.
5. У яких ситуаціях треба звернутися за доïомоãою до доросëих 
(у÷итеëів, батüків, міëіції, рятуваëüників)?

ßêçàïîб³ãòèêðàä³жêàììîб³ëüíèхòеëефîí³â

Íаéïоширенішими небезïеками, які заãроæуютü ïідëіткам, є крадіæки 
мобіëüних теëефонів. Іноді зëовмисники, ïоба÷ивши ïідëітка з мобіëüником, 
ïросятü ïози÷ити éоãо на хвиëинку, щоб затеëефонувати. Моæутü навітü 
заïроïонувати ãроші, мовëяв, осü тобі за це 5 ãривенü. А ïотім кëадутü теëе-
фон собі в кишеню і миттєво зникаютü.   

1. Приãадаéте, ÷и траïëяëося щосü ïодібне з вами ÷и вашими 
друзями. 
2. Ðозкаæітü, як це стаëося.
3. Поміркуéте:

• ßк моæна заïобіãти крадіæкам мобіëüних теëефонів, ïëеєрів? 
• ßких ïравиë треба дотримуватися?  

Скëадітü ïро це ïам’ятку дëя моëодших шкоëярів. 
Підãотуéте і ïроведітü дëя них тренінã, ïодаруéте ïам’ятку.       

Тоé, хто обирає здоровиé сïосіб æиття, має воëодіти 
баãатüма нави÷ками безïе÷ної æиттєдіяëüності.  
Існуютü заãаëüні ïринциïи безïе÷ної æиттєдіяëüності, які 
моæна звести до формуëи: «Уни ка ти, за ïобіãа ти, діяти».
Маéæе всі æиттєві ситуації ïов’язані з ризиком. 
Ваæëиво нав÷итися миттєво оцінювати рівенü ризику і уни-
кати дуæе ризикованих ситуаціé та невиïравданоãо ризику.   
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Шóì:
ïе ре ви щен ня до ïу с ти-
мих рівнів.

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

Еëеêòðîìàãí³òí³ïîëÿ:
• не ãа тив на дія на æиві ор ãанізми;
• за бруд нен ня ра ді о  ефіру.

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

Ïðîбëеìè,ïîâ’ÿçàí³çðîçâèòêîìòðàíñïîðòíîї³íфðàñòðóêòóðè:
• будівництво доріã, ав то сто я нок, автозаïравних станціé, ãа раæів 

на ро дю ÷их зем ëях і в на се ëе них ïунк тах;
• роз ши рен ня доріã за ра ху нок зе ëе них на са д æенü;
• кри за вуëи÷ноãо ру ху у ви ãëяді за торів на до ро ãах і зни æен ня їх 

ïро ïу ск ної здат ності.

ДТÏ:
• за ãи беëü і трав му ван ня ëю деé;
• ïош ко д æен ня ав то мобіëів;
• за ãи беëü тва рин;
• руé ну ван ня до роæніх сïо руд.

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

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

Маë. 10. Вïëив автомобіëізації на довкіëëя
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Дëя наé кра що ãо за хи с ту ïа са æи ра верхніé краé ïідãоëівни ка має бу ти 
ïри бëиз но на рівні éо ãо о÷еé, а ïри на хи ëі ãо ëо ви на зад ïасаæир ïо ви нен 
ïо ти ëи цею тор ка ти ся се ред нüої ÷а с ти ни ïідãоëівника (маë. 11, а).

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

Ïîäóшêèбеçïеêè

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

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

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

Маë. 11. Ðеãуëювання висоти ïідãоëівника

Маë. 12. Подушки безïеки 

Áеçïеêàïàñàжèð³âëеãêîâîãîàâòîìîб³ëÿ

У су÷асних ëеãкових автомобіëях са ëо ни добре захищені. Îднак автомо-
біëі ру ха ютü ся з та кими швид ко с тями, що ïоїздки не мо æутü бу ти аб со ëют но 
без ïе÷ ни ми. У ба ãа тü ох си ту аціях æит тя ïа са æирів за ëе æитü від досвіду і 
маé стер ності водія і від їхнüої роз ваæ ëи вої ïо ведінки. 

Íаïрикëад, ав то мобіëü, що ру хаєтüся зі швидкістю 72 км/ãод, за 
1 секунду доëає 20 м шëяху. Îтæе, водіé має сконцентрувати свою уваãу на 
до роæніé си ту ації, на ру хові інших ав то мобіëів і ïішо хо дів. 

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

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

група 1: ïаси безïеки;
група 2: ïідãоëівники;
група 3: ïодушки безïеки.

2. Відтак ïо÷инаéте ходити ïо кëасу і обмінюватисü інформацією 
з ïредставниками інших ãруï.
3. У заãаëüному коëі ïеревірте свої знання.         

Ïàñèбеçïеêè

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

Ста ти с ти ка ïідтвер д æу є, що се ред тих, хто 
не ко ри с ту вав ся ïа са ми безïеки, смер теëüні 
ви ïад ки траï ëя ëи ся навітü ïри зіткнен нях на 
швид кості 30 км/ãод. Ç ïідви щен ням швид-
кості ру ху éмовірністü смер теëü них уш ко д æенü 
зростає. Се ред тих, хто ко ри с туєтüся ïа са ми 
без ïе ки, смер теëüні уш ко д æен ня траï ëя ютü ся 
ëи ше у ви ïад ках, ко ëи швидкістü автомобіëя 
ïе ре ви щує 90 км/ãод. 

Ï³äãîë³âíèêè

Перші ïідãоëівни ки бу ëо ство ре но дëя зру÷ ності водія і ïа са æирів. Îднак 
не вдовзі з’ясу ва ëо ся, що во ни та коæ суттєво зни æу ютü ри зик трав му ван ня 
шиé но ãо віддіëу хреб та. То му су ÷асні ав то мобіëі об ëад ну ютü ïідãоëівни ка-
ми. Їх моæ на ëеã ко відре ãу ëю ва ти за ви сотою. 

Êоæ ен дру ãиé з тих, 
хто ïо тра ïив у ДТП і 
не ко ри с ту вав ся ïаса-
ми безïеки, от ри мав 
трав ми, а ÷ет ве ро з 
ï’яти, які за стеб ну ëи 
їх, за ëи ши ëи ся не -
ушко д æе ни ми.  

а б
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Небеçïе÷íèйâàíòàж

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

Аварії та ких ав то мобіëів за ãро æу ютü не ëише æит тю водія та 
ïішо ходів. Во ни мо æутü сïри ÷и нити сиëü не за бруд нен ня довкіë-
ëя і навітü над зви ÷аé ну си ту ацію, за ãро зëиву дëя здо ров’я і æит-
тя ба ãа тü ох ëю деé. То му ëіквідацією аварії та її насëідків заé-
ма ютü ся сïеціаëüні за ãо ни. Сто роннім ëю дям сëід як наéш вид ше 
ïо ки ну ти місце аварії.

Вàíòàж,щîâèñòóïàє

Íа до ро ãах ру ха ютü ся é ав то мобіëі, які ïе ре во зятü ван таæ, що ви с ту ïає 
ïо до вæині, — тру би,  до шки. Та киé ван таæ ïід ÷ас ïо во ро ту мо æе за ÷е ïи ти 
не уваæ них ïішо ходів на ïе ре ході é на тро ту арі. 

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

Нàйб³ëüш
íебеçïе÷í³
âàíòàж³

Íебезïека 
вибуху

Воãненебезïе÷но

Токси÷на  
ре÷овина

Ðадіоактивна  
ре÷овина

Ідентифікаціéниé 
номер  виду небезïеки

2 Видіëення ãазу в резуëüтаті 
тиску або хімі÷ної реакції

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

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

5 Îкисëюваëüниé ефект (еôект 
інтенсиôікації горіння)

6 Токси÷ністü або небезïека 
інфекції

7 Ðадіоактивністü
8Êорозіéна активністü
9 Íебезïека довіëüної бурхëивої 

реакції
Х Воду не застосовувати! 

(Речовина вступає в небез-
печну реакцію з водою)

Кîäè³äеíòèф³êàö³йíèх
íîìеð³ââèäóíебеçïеêè

Ідентифікаціéниé номер  
ре÷овини за сïиском ÎÎÍ

Áеçïеêàïàñàжèð³ââàíòàжíîãîàâòîìîб³ëÿ

Îсновне ïризна÷ення ван таæних ав то мобіëів — ïе ре ве зен ня ван таæів. 
Îднак іноді, ко ëи не має біëüш ïідхо дя що ãо транс ïор ту, до во дитü ся їха ти в 
кабіні ÷и ку зові ван таæівки. Пра ви ëа ми до роæ нü о ãо ру ху це не за бо ро не но 
за умо ви ви ко нан ня ïев них ви моã (маë. 13).

Êатеãори÷но заборонено ïе ре во зи ти ïа са æирів у ку зові са мо ски да, трак-
то ра, ав то мобіëя-да÷і, ван таæ но ãо мо то цик ëа і в будü-яко му ку зові, не об ëад-
на но му дëя ïе ре ве зен ня ëю деé. 

Маë. 13. Вимоãи до вантаæних автомобіëів, що ïеревозятü ïасаæирів

У ку зові ван таæ но ãо ав то мобіëя 
мо æе розмісти ти ся стіëüки ïа са-
æирів, скіëüки є надіéно закріïëе-
них місцü. 

У ку зові ïа са æи ри 
ïо винні сидіти сïи-
ною до на ïрям ку 
ру ху, якнаéбëиæ ÷е 
до кабіни і якнаé-
даëі від бортів. 

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

Дëя ïо сад ки і ви сад ки ïа са æирів до   
зад нü о     ãо бор ту кріïëятü  ме та ëе ву 
дра би ну.

Дëя за хи с ту від вітру, сон-
ця, ïи ëу, до щу над ку зо вом 
вста нов ëю ютü тент.
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§7.ДÎРÎЖНЬÎ-ТРАНСÏÎРТНІÏРИГÎДИ

Вèäèäîðîжíüî-òðàíñïîðòíèхïðèãîä

До рож ньо-транс порт на при го да (ДТП) — це ïодія за у÷астю транс-
ïорт но ãо за со бу, внасëідок якої за ãи ну ëи або ïо ра нені ëю ди ÷и за ïодія но 
ма теріаëü них збит ків. 

Ç ïоявою на до ро ãах ïерших ав то мобіëів ïо÷аëи траïëятися ви ïад ки 
до роæ нüо-транс ïорт них ïри ãо д. У тоé ÷ас буëо видано низ ку сïеціаëü них 
указів і за конів ïро до роæніé рух, які нині здаютüся дещо смішними. Так, у 
1865 році в Анãëії бу ëо ïриé ня то за кон ïро 
об ме æен ня швид кості ру ху ав то мобіëів до 
5 км/ãод. Пе ред ав то мобіëем, що ру хався, 
обов’яз ко во ма ëа éти ëю ди на, а коëи на 
éо ãо шëя ху траï ëяв ся кінниé екіïаæ, 
водіé му сив зу ïи ни ти сü і ви мк ну ти дви-
ãун. У Íіме÷ ÷ині вëас ник ав то мобіëя мав 
за зда ëеãідü ïовідо ми ти ïоëіцію ïро свіé 
мар ш рут.

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

1. Ðозкаæітü ïро резуëüтати вашоãо досëідæення (завдання на 
ïоïередніé сторінці).
2. Моæëиво, хтосü із вас був свідком або у÷асником ДТП (знає 
ïро такиé виïадок від доросëих, ÷итав ïро це в ïресі, ба÷ив ïо 
теëевізору). Проанаëізуéте дві -три такі ситуації:
• ßкиé це був вид ДТП?
• Чи ïостраæдаëи у ніé ëюди? 
• ßк моæна буëо цüоãо уникнути?     

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, які буваютü види дороæнüо-трансïортних ïриãод 
і як треба діяти, якщо став свідком ДТП;

• ïроанаëізуєш, як розвиваютüся ïодії ïри ДТП;
• в÷итимешся ïриéмати захисні ïоëоæення, що зниæуютü 

ризики травмування;
• скëадеш ïам’ятку, як діяти, коëи автомобіëü вïав у воду.

ВèäèДТÏ:

 зіткнення (зустрі÷ні, 
ïобіæні та бі÷ні); 

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

 ïерекидання.

Íа ву ëи цях курсуютü ав то бу си і тро ëеé бу си, довші за зви ÷аéні, а та коæ 
трам ваї, що ма ютü декіëüка ва ãонів. Íа них є такі за сте реæні на ïи си: «Ви-
нос 1,5 м». Це оз на ÷ає, що ïід ÷ас ïо во ро ту во ни мо æутü за ÷е ïи ти ïішо хо да 
на відстані 1,5 м. Íе ïе ре ходü до ро ãу ïе ред ав то мобіëя ми, які ïе ре возятü 
не без ïе÷ ниé ван таæ або ван таæ, що ви с ту ïає. Êра ще за ÷е каé, ïо ки вони 
ïроїдутü.

Уявітü, що ви ïрацюєте в мерії веëикоãо міста. Поміркуéте, що 
моæна зробити дëя зменшення неãативних насëідків автомобіëі-
зації (збудувати об’їзну дороãу, заïровадити æорсткиé екоëоãі÷-
ниé контроëü за вихëоïними ãазами, обмеæити рух вантаæноãо 
трансïорту в ãодини «ïік»...).  
Підãотуéтесü до настуïноãо уроку. Проведітü досëідæення ситуа-
ціé на дороãах у вашому насеëеному ïункті. ßк ÷асто траï-
ëяютüся ДТП? ßкі діëянки дороãи наéнебезïе÷ніші?  

Маë. 15. Ван таæ, що ви с ту ïає, ïо зна ÷а ютü ïра ïор ця ми

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

Водно÷ас із зростанням інтен сив ності ав то мобіëüно ãо 
ру ху збіëüшуєтüся кіëüкістü аваріé, ïоãіршуєтüся еко-
ëоãі÷на си ту ація.
Підãоëівни ки в ïоєднанні з ïа са ми і ïо душ ка ми без ïе ки є 
дієвим за хистом водія і ïа са æи рів ëеã ко вих ав то мобіëів.
Íе моæна ïе ре ходити до ро ãу ïе ред ав то мобіëя ми, які 
ïе ре возятü не без ïе÷ ниé ван таæ або ван таæ, що ви с ту ïає. 
Êра ще за ÷е кати, ïо ки вони ïроїдутü.
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ßк ба ÷иш, усе три ває мен ш як дві де ся ті се кун ди. Êëіïни о÷и ма — це é 
буде дві де ся ті секунди. То му без не обхідних за ïобіæних за хо дів ëю ди на не 
 має æод них шансів ви æи ти у такіé аварії. 

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

Три ма ти ся ру ка ми за сидіння або ïо ру÷ні не має сен су, ад æе в мо мент 
зіткнен ня на швид кості біëüш як 80 км/ãод ма са тіëа ëю ди ни ïе ре ви щує 
5 тонн. Îтæе, си ëи м’язів замаëо, щоб ут ри ма ти тіëо від уда ру. 

Зàхèñí³ïîëîжеííÿïàñàжèð³â

Çни зи ти ри зик трав му ван ня і збіëüши ти свої шан си на ви æи ван ня ïід 
÷ас аварії моæ на, як що до мо мен ту ДТП ïра виëü но зãру ïу ва ти сü. Лю ди, які 
встиã ëи до мо мен ту аварії ïриé ня ти за хис не ïо ëо æен ня, ïе ре ваæ но от ри му-
ютü менші уш ко д æен ня, ніæ ті, хто не встиã або не знав, як це зро би ти.

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

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

ßк що ïа са æир ïри стеб ну тиé ïа са ми без ïе ки, треба вïер ти ся но ãа ми у 
ïідëо ãу і ïри тис ну ти ся сïи ною до сидіння, ру ки швид ко за ве с ти за ãо ëо ву 
і зімкну ти кисті на шиї ïід ïо ти ëи цею (як водіé ав то мобіëя на маë. 17, б).

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

Çа доïомоãою бëок-схеми на маë. 18  ïотренуéтеся ïриéмати 
захисні ïоëоæення у таких ситуаціях.  

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

ба

ßêðîçâèâàþòüñÿïîä³їóâèïàäêóДТÏ

Під ÷ас зіткнен ня ав то мобіëів, що ру ха ютü ся зі швидкістю 80 км/ãод, 
видіëяєтüся енерãія, здатна ïідки ну ти ма ши ну ва ãою од ну тон ну на ви со ту 
30 м, тоб то ви ще від се ми ïо вер хо во ãо бу дин ку! При цüо му ма са тіëа ïа са æи-
ра ся ãа є 5 тонн (маë. 16).

Щоб досëіди ти, як роз ви ва ютü ся ïодії ïід ÷ас ДТП та які вони маютü 
насëідки дëя ëю деé, у сïеціаëü них ëа бо ра торіях іміту ютü різні ви ди транс-
ïорт них аваріé з ма не ке на ми. Êе ру ютü та ки ми ав то мобіëя ми ïо радіо, а 
роз ви ток ïодіé фіксу ютü на ïëівку. Îсü що відбуваєтüся, коëи ав то мобіëü 
на швид кості 80 км/ãод наїæдæає на ïе ре шко ду, а водіé і ïа са æи ри не ïри-
стеб нуті ïа са ми без ïе ки:

Маë. 16

• Че рез 0,026 секунди ïісëя уда ру вдав ëюєтüся бам ïер; си ëа, що 
у 30 разів ïе ре ви щу є ва ãу ав то мобіëя, зу ïи няє éо ãо рух на ëінії 
ïе редніх сидінü, тоді як водіé і ïа са æи ри ïро дов æу ютü ру ха ти ся в 
са ëоні ав то мобіëя зі швидкістю 80 км/ãод.

• Че рез 0,044 секунди водіé ãруд ною кëіткою ëа має кер мо. 

• Че рез 0,068 секунди ïа са æир на ïе ред нü о му сидінні вда ряєтüся в 
ïа неëü ïри ëадів.

• Че рез 0,092 секунди водіé і ïа са æир, що си дитü ïо ру÷, од но ÷ас но 
вда ря ютü ся ãо ëо ва ми в ïе реднє вітро ве скëо ав то мобіëя é от ри му-
ютü смер теëüні уш ко д æен ня ÷е ре ïа.

• Че рез 0,110 секунди ав то мобіëü ïо ÷и нає відко ÷у ва ти ся на зад.

• Че рез 0,113 секунди ïа са æир на зад нü о му сидінні от ри мує смер-
теëüні уш ко дæен ня.

• Че рез 0,150 секунди усе за кін÷уєтüся. 
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Д³їñâ³äêàДТÏ

ßкщо ти став свідком дороæнüо-трансïортної ïриãоди, знаé, що маєш 
наãоду зробити щосü дуæе ваæëиве у своєму æитті. У ці хвиëини від тебе 
моæе заëеæати доëя ïотерïіëих. Тому ïостараéся засïокоїтисü і зосередüся 
на тому, що знаєш і вмієш. Скаæи собі, що ти змоæеш це зробити, і рішу÷е 
діé, адæе в такіé ситуації дороãа коæна хвиëина (маë. 19).  

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

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

3. Êо ëи ïриїдутü ря ту ваëü ни ки, до ïо моæи їм з’ясу ва ти всі об ста ви ни 
ДТП.

1

2 3

Маë. 19. Дії свідка ïід ÷ас ДТП

Ти си диш на 
ïе ред нü о му 

си дінні?

Ти один    
на заднüому 

сидінні?

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

Ти ïри стеб ну-
тиé ïа сом без-

ïе ки?

Пе ред 
то бою є 
сидіння?

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

Íаéкра ще ëяã ти на 
сидіння і ïри кри ти 

ãо ëо ву ру ка ми.

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

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

ні

ні

ні

нітак

так

так

так
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ДТП — це ïодія, що ста ëа ся ïід ÷ас ру ху транс ïорт но ãо за со бу, вна-
сëідок якої за ãи ну ëи або ïо ра нені ëю ди ÷и за ïодія но ма теріаëü них 
збит ків.
Через веëику кіëüкістü ïотерïіëих ДТП на зи ва ютü «убив цею № 1» 
у світі.

Лю ди, які встиã ëи до мо мен ту аварії ïриé ня ти 
за хис не ïо ëо æен ня, ïе ре ваæ но от ри му ютü менші 
уш ко д æен ня, ніæ ті, хто не встиã або не знав, як це 
зро би ти.
ßкщо ти став свідком ДТП, ïостараéся ïриãадати 
все, що знаєш і вмієш, викëи÷  «швидку доïомоãу», 
міëіцію, ïозна÷  місце аварії та доïомоæи рятуваëü-
никам з’ясувати всі обставини ДТП.
Іноді траïëяютüся виïадки ïадіння автомобіëя у 
водоéму. ßкщо не розãубитисü і ïравиëüно діяти, 
моæна врятуватисü і в такіé небезïе÷ніé ситуації.   

Поãраéте в ãру «Дороæніé рух». Дëя цüоãо:
• Îб’єднаéтесü у ïари, станüте одне за одним. Домовтеся міæ 

собою, якиé трансïортниé засіб ви будете ïредставëяти — 
автомобіëü, мотоцикë ÷и веëосиïед. 

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

• Çавдання «водіїв» — керувати «трансïортними засобами» і 
стеæити за іншими у÷асниками дороæнüоãо руху.  

• У разі ДТП (зіткнення ÷и наїзду) рух зуïиняєтüся. 
• Ç’ясуéте ïри÷ину аварії. Îцінітü ризик дëя æиття і здоров’я 

ëюдеé, моæëиві матеріаëüні збитки.
• Поміняéтеся роëями і ïродовæітü ãру.

Аâòîìîб³ëüóâîä³

Траï ëяєтüся, що внасëідок ДТП ав то мобіëü ïа дає у во ду. Çа 
до ïо мо ãою бëок-схе ми скëади ïам’ятку, як тре ба діяти у та кіé 
ситуації.

Ав то мобіëü три маєтüся 
на ïëа ву?

Íа бе рітü у ãру ди якнаéбіëüше ïовітря і 
сïро бу éте від÷ини ти двері, ви ш тов ху ю ÷и 
їх ïëе ÷ем. Вони від÷иниëися?

Вибираéтесü ÷ерез 
вікна. Мо æе те ïроëізти?

Ви дав ëюé те 
но  ãа  ми ëо бо ве 
скëо і ря туé-
те сü.

Виïëиваéте з саëону 
(маë. 20).

ßк що ав то мобіëü ïо ÷ав за ну рю ва ти ся, 
ïосïіша ти не сëід, кра ще за ÷е ка ти, до ки він 
ëя æе на ґрунт. 
У ïа са æирів є хви ëин ï’ятü, щоб відстеб ну-
ти ïа си без ïе ки, зня ти взут тя, роз б ëо ку ва ти 
зам ки две реé.
Ðівенü води в саëоні ïіднявся вище двереé?

По ки він не ïо ÷ав за ну рю-
ва ти ся, моæ на виëізти крізü 
бо кові вікна. 

Çа сïо коé ся і ïо яс-
ни ін шим ïа са æи-
рам, що вибратися 
з ав  то мобіëя моæ на 
тіëüки ïісëя за тоï-
ëен ня са ëо ну. Інак ше 
не моæ ëи во від÷и ни ти 
двері, ад æе зовні на 
них тис не во да. 

ні

так

так

ні

так

так

ні

ні

Маë. 20
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ßêïîâîäèòèñÿç ãîðþ÷èìèðе÷îâèíàìè

Де які ре ÷о ви ни (фар би, ëаки, роз ÷ин ни ки), які ви ко ри с то ву ютü ïід ÷ас 
ре мон ту ïриміщенü, — ток си÷ ні é ïо æе æо не без ïе÷ ні. Íа ети кет ках та ких 
ре ÷о вин є ïо ïе ре д æення: «Íе наãріва ти!», «Бе реã ти від во ãню». То му ïід 
÷ас фар бу ва ння не моæ на ко ри с ту ва ти ся відкри тим во ãнем, навітü кури ти. 
Приміщен ня треба ïровітрю ва ти, а ëю ди ïовинні ïрацювати в ресïіра торах 
і ру ка вицях.

Çа со би ïо бу то вої хімії ÷а с то уïа ко ву ютü в ае ро зоëüні ба ëон ÷и ки. Во ни 
та коæ ви бу хо- і ïо æе æо не без ïе÷ ні. Çвер ни ува ãу на інструкцію на та ких 
ба ëон ÷и ках. Îкрім тек с ту, що ïо ïе ре д æує: «Íе роз би ра ти!» і «Íе да ва ти 
дітям!», тут містятü ся ïікто ã ра ми і за сте ре æен ня: «Íе ки да ти у во ãонü!», «Íе 
роз ïи ëю ва ти ïо бëи зу відкри то ãо во ãню!». 

Çабави із ïо æе æо не без ïе÷ ни ми ÷и ви бу хо не без ïе÷ ни ми суміша ми 
ре ÷о вин наé ÷астіше ïри зво дятü до втра ти ïаëüців, о÷еé, до не без-
ïе÷ них оïіків. Íерідко траï ëя ютü ся é смер теëüні уш ко д æен ня.

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

група 1: ÷ому ëак ÷и фар бу не моæ на розіãрівати на ãазовіé 
ïëиті, а треба робити це ëише в ãа ря÷іé воді?
група 2: ÷ому не моæна ïрикрашати яëинку саморобними еëек-
три÷  ними ãірëян дами, а треба ко ри с ту ва ти ся ëи ше ти ми, що 
куï ëені в ма ãа зині і ма ютü відïовідниé сер тифікат?
група 3: ÷ому ма с ка радні ко с тю ми з ва ти ÷и ïа ïе ру кра ще 
ïросо ÷и ти во ãне за хи сним роз ÷и ном?
група 4: ÷о му всі за со би ïо бу то вої хімії треба зберіãа ти в ориãі-
наëüніé уïа ковці і в не до стуï них дëя дітеé місцях?

Ðозіãраéте ситуації, які моæутü виникнути ïри ïорушенні цих 
ïравиë, і ïояснітü, як ïравиëüно діяти у відïовідних ситуаціях.

Вèäè ³íебеçïеêèïàëèâíèхãàç³â

Па ëив ниé ãаз, якиé ви ко ри с то вуютü у ïо буті, бу ває двох видів: тоé, що 
ïо даєтüся в бу дин ки з ãа зо вих маãістра ëеé (ме тан), і зрідæе ниé ãаз у ба ëо нах 
(суміш ïро ïа ну і бу та ну). Па ëив ниé ãаз має вëа с ти вості, що мо æутü сïри ÷и-
ни ти три не без ïе ки: ви бух, ïо æе æу, от руєння.

Ви бух або по же жамо æëиві, як що у суміші ïа ëив но ãо ãа зу з ïовітрям 
ïро ско ÷итü іскра. Від÷ув ши за ïах ãа зу, не моæна заïаëювати сірники, 
заïаëüни÷ки, навітü вмикати світëо. Це моæе ïризвести до вибуху. 

От руєння.У ïри роді ïо бу то виé ãаз не має ні ко ëü о ру, ні за ïа ху. То му 
до нüоãо до да ютü ãаз зі сïе цифі÷ним за ïа хом у такіé кіëüкості, що éо ãо 
на явністü від÷у ва ти метüся вæе за не зна÷ но ãо ви тікання. Під ÷ас ви тікання 
ãа зу ëю ди на мо æе от руїти ся ним. Та коæ існує не без ïе ка от руїти ся ïро дук та-
ми éо ãо не ïо вно ãо зãо рян ня.

§8.ÁЕЗÏЕКАÎСЕËІ

Люди завæди ïраãнуëи обëаштувати своє æитëо, зробити éоãо макси-
маëüно зру÷ним. Îднак ці зру÷ності нерідко ставаëи дæереëом техноãенних 
небезïек, ïризводиëи до ïобутових травм, отруєнü, ïоæеæ.  

1. Приãадаéте, що таке «трикутник воãню», назвітü умови виник-
нення ãоріння. 
2. Íаведітü ïрикëади дæереë заïаëювання та ãорю÷их ре÷овин у 
будинку з ïі÷ним оïаëенням.  
3. Приãадаéте основні ïри÷ини виникнення ïоæеæ (маë. 21).  

У цьому параграôі ти:

• ïриãадаєш основні ïри÷ини виникнення ïоæеæ;
• засвоїш ïравиëа безïеки ïід ÷ас роботи з ãорю÷ими ре÷ови-

нами;
• дізнаєшся ïро користü і небезïеку ïаëивних ãазів;
• ïеревіриш, ÷и вмієш користуватися ãазовою ïëитою;
• ознаéомишся з ïравиëами безïеки ïри користуванні ïі÷ним 

оïаëенням.

Маë. 21. При÷ини виникнення ïоæеæ
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Гàçîïðîâîäè ³ ãàçîâ³ïðèëàäè

Від маãістра ëеé до ãа зо вих ïри ëадів у бу дин ках ãаз ïо даютü тру бами, які 
фар бу ютü у æов тиé коëір. Щоб ïідви щи ти рівенü без ïе ки, на цüо му шëя ху 
вста нов ëю ютü щонаéменше ÷о ти ри кра ни: 

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

• дру гий — на вході в будівëю (маë. 22, б);
• третій — ïе ред коæ ним ãа зо вим ïри ëа дом (маë. 22, в, г);
• чет вер тий — на ãа зо во му ïри ëаді (маë. 22, ´). Він не ëише відкри ває 

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

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

У су ÷ас них ãа зо вих ïри ëа дах вста нов ëю ютü ще один кран, якиé ïра цює в 
ав то ма ти÷ но му ре æимі. ßк що ïри ëа д ïереãріваєтüся або тиск ãа зу зниæуєтü-
ся, він ав то ма ти÷ но ïе ре кри ває ïо да ÷у ãа зу і ви ми кає ïриëад. 

Маë. 22. Газові ïриëади, які використовуютü у ïобуті

г

в

а б

Зàïàì’ÿòàй!

1. ßк що в осеëі від÷у ваєтüся за ïах ãа зу, ïро за ïа ëюван ня не мо æе 
бу ти é мо ви. Уни каé діé, у резуëüтаті яких моæе ут во ритися іскра 
(наïрикëад, не вмикаé світëо). Çахистивши орãани дихання, від-
÷ини двері та вікна і добре ïровітри ïриміщення. Викëи÷  ãазову 
сëуæбу. 

2. ßк що зне нацü ка ïри ïи ни ëа ся ïо да ÷а ãа зу, сëід не ãаé но за кри ти 
кра ни всіх ãа зо вих ïри ëадів. Адæе коëи ãазоïоста÷ання відно-
витüся, моæе статися витікання ãазу.  

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

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

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

Чи знаєø ти, що...
У ïроцесі зãоряння ãазу утворюютüся вуã ëе кис ëиé ãа з і во да. Та 

це ëише за умови достатнüої кіëüкості кисню. ßк що у ïриміщенні 
немає ïри ïëиву свіæо ãо ïовітря, вміст кис ню там швид ко зни æуєтüся 
і ïо÷инаютü утворюватися ïродукти неïовноãо зãоряння. Це отруéні 
ãази, зо к ре ма ок си д вуã ëе цю, якиé ще називаютü ÷ад ним ãазом. Він 
заміщує кисенü у крові і не ãа тив но вïëи ває на само ïо ÷ут тя ëюдини: 
ут руд нює ди хан ня, сïри÷иняє ãо ëо вниé біëü, квоëістü, за ïа мо ро ÷ен-
ня і навітü смертü.

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

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

То му ïе ред за ïа ëю ван ням ãа зо во ãо кот ëа ÷и 
ко ëон ки обов’яз ко во ïе ревір тя ãу в ди мо ході. Дëя 
цüо ãо ïідне си за ïа ëе ниé сірник до ви мк не но ãо 
ïаëü ни ка. Во ãонü має втяã ну ти ся все ре ди ну. 

´
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Ïðàâèëàêîðèñòóâàííÿï³÷íèìîïàëеííÿì

У сіëüсüкіé місцевості бу дин ки нерідко оïа ëю ютü  ïе ÷ами, ãру бами ÷и 
камінами. ßкщо в осеëі ви ко ри с то вуютü відкри тиé во ãонü, ваæëиво дотри-
муватися наведених ниæ÷е ïравиë.

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

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

3. Íе моæ на су ши ти і скëа да ти на ïе ÷ах одяã, дро ва, інші ãо рю÷і 
ïред ме ти та ма теріаëи.

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

5. То ïи ти ïі÷  моæ на ëи ше тим ви дом ïа ëи ва, дëя яко ãо во на ïри-
сто со ва на. 

6. Çа ïе ÷а ми, які тоï ëятü , треба ïостіéно на ãëя да ти, аëе не моæ на 
до ру ÷а ти цüо ãо дітям до 14 років. 

7. ßк що в бу дин ку о÷ікуютü ба ãа то ãос теé (на ïри кëад, на свя то), 
ïі÷  тре ба ïро то ïи ти до то ãо, як вони збе рутü ся. 

8. Çасëінку ïе÷і моæ на за кри ва ти ëи ше ïісëя ïо вно ãо з ãо рян ня 
ïа ëи ва і охо ëо д æен ня ïо ïе ëу.

Маë. 23. Порушення яких ïравиë зобраæено на маëюнку?

Кîðèñòóâàííÿïîбóòîâèìèãàçîâèìèïðèëàäàìè

ßк що доросëі довіря ютü тобі ко ри с ту ва ти ся ãа зо ви ми ïри ëа да ми, тре ба 
завæди бу ти обе реæ ним і до три му ва ти ся ïра виëü ної ïосëідо вності їх вми-
кан ня і ви ми кан ня. 

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

Відкри ваютü вен тиëü 
на ба ëоні або ãа зо виé 
кран ïе ред ãа зо вою 
ïëи тою. 
Çа ïа ëюютü сірник і 
ïідно сятü éоãо до кон-
фор ки.

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

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

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

Друãою ру кою відкри ва ютü 
кран на ãа зовіé ïëиті. 
По ëум’я рівне і бëа кит но ãо 
ко ëü о ру? 

ßк що коëір во ãню 
æов тиé або ÷ер во ниé 
÷и ïо ëум’я «відри-
ваєтüся» від конфор-
ки, треба ви мк ну ти 
ïри ëад і звер ну ти ся 
в ãа зо ву сëуæ бу, щоб 
відре ãу ëю ваëи ïëиту.

так

ні

ні

так
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§9.ÏÎЖЕЖНАÁЕЗÏЕКАУГРÎМАДСЬКИХ
ÏРИМІЩЕННßХ

1. Íазвітü ïрикëади ãромадсüких ïриміщенü у вашому насеëено-
му ïункті (шкоëа, ëікарня, маãазин...).
2. Чим відрізняютüся ãромадсüкі ïриміщення від æитëових 
будинків щодо ïоæеæної безïеки?

Ïðàâèëàïîжежíîїбеçïеêèóшêîë³

Ти вæе знаєш, що існу ютü Пра ви ëа до роæ нü о ãо ру ху. А ÷и відо мо тобі, 
що існу ютü Пра ви ëа ïо æеæ ної без ïе ки, зо к ре ма дëя шкіë? Вони  зо бов’язу -
ютü усіх оз наé о ми ти ся з системою оïовіщен ня ïро ïо æе æу, ïëа ном ева ку ації 
і відïра цю ва ти дії на ви ïа док ïо æеæі. Дëя цüо ãо ïро во дятü  ïо æеæні тре ну-
ван ня, з ÷ис ëа у÷нів ор ãанізо ву ютü дру æи ни юних ïо æеæ ників.

Хтосü моæе ïоду ма ти, що éоãо це не стосуєтüся. ßка імовірністü то ãо, що 
са ме в éо ãо шкоëі ста нетü ся ïо æе æа? Та на сïравді це ду æе серéоз на ïро бëе-
ма, тому що насëідки таких ïодіé буваютü æахëивими. 

У біëüшості країн світу ïо æеæніé ïрофіëак тиці на даютü ïер шо ÷ер ãо-
воãо зна ÷ен ня. Усі діти, ïо ÷и на ю ÷и з ди тя ÷о ãо сад ка, ре ãу ëяр но ïро во дятü 
ïо æеæні тре ну ван ня, на в÷а ютü ся не ëи ше за ïобіãа ти ïо æеæі, а é ãра мот но 
діяти в разі її ви ник нен ня.

Îбміняéтеся враæеннями ïро фіëüм «Поëіцеéсü киé із дит сад ка» 
з Ар ноëü дом Швар це не ããе ром у ãо ëовніé роëі. Даéте відïовіді 
на заïитання:
• ßкі засоби ïротиïоæеæноãо захисту сïрацюваëи у шкоëі ïід 

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

евакуацію у÷нів?
• ßкі труднощі виникëи ïід ÷ас евакуації?
• Чи  доціëüним буëо, на вашу думку, реãуëярне ïроведення 

ïоæеæних тренуванü у шкоëі? 

У цьому параграôі ти:

• обãовориш необхідністü дотримання ïравиë ïоæеæної без-
ïеки у ãромадсüких ïриміщеннях;

• дізнаєшся, як діє система виявëення ïоæеæі та ïоæеæної 
сиãнаëізації у твоїé шкоëі;

• ознаéомишся з ïравиëами користування воãнеãасниками;
• ïотренуєшся здіéснювати орãанізовану евакуацію з ïримі-

щення шкоëи.

1. Îбãоворітü одну-дві ситуації, коëи неïравиëüне використання 
ãазових ïриëадів ïризводиëо до нещасних виïадків.

2. Поміркуéте, ÷ому в на веде них ниæ÷е си ту аціях мо æëиве 
от руєння ÷ад ним ãа зом. 

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

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

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

Çа доïомоãою доросëих ïеревір  ïоæеæну безïеку своãо ïомеш-
кання.

До настуïноãо уроку ра ди мо ïо ди ви ти ся ху доæніé фіëüм 
«Поëіцеéсü киé із дит сад ка» ре æи се ра Іва на Ðаéт ме на (кіно ком-
ïанія Юнівер саë Сіті Студіоз, 1990, США).

Деякі ре÷овини, які використовуютü ïід ÷ас ремонту (фарби, роз÷ин-
ники), а такоæ деякі засоби ïобутової хімії є токси÷ними і ïоæеæо-
небезïе÷ними. 

Па ëив ниé ãаз бу ває двох видів: тоé, що ïо даєтüся 
в бу дин ки з ãа зо вих маãістра ëеé, і зрідæе ниé ãаз у 
ба ëо нах. 
Паëивні ãази моæутü сïри÷инити три небезïеки: 
отруєння, вибух, ïоæеæу.
Îтруїтися моæна самим ïаëивним ãазом або ïродук-
тами éоãо неïов ноãо зãоряння.
Ðе монт ãа зо ïро водів і ãа зо вих ïри ëадів маютü ви ко-
ну ва ти ëи ше ïро фесіона ëи. Сëуæ бу ãа зу вик ëи ка ютü 
за те ëе фо ном «104».
Íеïравиëüне користування ïі÷ним оïаëенням моæе 
ïризвести до отруєння ÷адним ãазом або ïоæеæі.  
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Пожежні по сти. Шко ëи та коæ за без ïе ÷у ютü ïо æеæ ни ми щи та ми і стен-
да ми (маë. 25). Тут вивішу ютü і сïи с ки до б ровіëüних ïо æеæ них дру æин та 
їх керівників, інструкцію з ïра виë ïо æеæ ної без ïе ки, те ëе фо ни ïо æеæ ної 
охо ро ни, ïрізви ща і те ëе фо ни відïовідаëü них за ïо æеæ ну без ïе ку. 

Во гне гас ни ки (маë. 26). Їх розміщу ютü біëя ви хо ду на вид но му і ëеã ко до-
с туï но му місці (наïрикëад, у шафці дëя ïоæеæноãо крана). Ці місця ïо зна-
÷а ютü зна ка ми і за зна ÷а ютü  у ïëа нах ева ку ації.

Ðоз ã ëянü те во ãне ãас ни ки, які є у вашіé шкоëі. Про÷итаéте, дëя 
ãасіння яких ïоæеæ вони ïризна÷ені та як ними користуватися. 
Під наãëядом в÷и те ëя ïо тре нуé те ся ви ко ри с то ву ва ти сïи сані 
во ãне ãас ни ки.

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

діæ ки з во дою, які взим ку заміню ютü  ящи ка ми з ïіском

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

Îïîâ³щеííÿïðîïîжежó

Про ïо æе æу в шкоëі оïовіщаютü ÷е рез зву ко ву ïо æеæ ну сиã наëізацію, 
внутрішню радіо- é те ëе фон ну ме ре æі, дзвінок та інші зву кові сиã на ëи.

Дëя своє÷ас но ãо ви яв ëен ня ïо æеæі на сте ëях вста-
нов ëю ютü ав то ма ти÷ні ïо æеæні оïовіщу ва÷і, які ре а ãу-
ютü на ïо яву ди му ÷и ïідви щен ня тем ïе ра ту ри. Сиã наë 
три во ãи ïо даєтüся на ïуëüт ÷ер ãо во ãо. 

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

Ïеðâèíí³çàñîбèïîжежîãàñ³ííÿ

Дëя ãасіння ïо æе æі на ïо÷атковіé стадії 
за ëеæ но від виду ïоæеæі викори сто ву ютü 
во ãне ãас ни ки, во ду, ïісок, зем ëю, ïо кри ва ëа 
з не ãо рю ÷о ãо теï ëоізо ëяціéно ãо ïо ëот на тощо. 

Шко ëи за без ïе ÷уютü ïер вин ни ми за со ба ми 
ïо æе æо ãасіння: ïо æеæ ни ми кра на ми, ïо æеæ-
ни ми щи та ми і во ãне ãас ни ка ми.

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

У шафі — ïо æеæні кра ни, об ëад нані ру ка-
ва ми і ство ëа ми, а та коæ ваæіëü дëя ïо ëеã шен-
ня відкри ван ня кра на. Тут мо æутü вста нов-
ëюва ти é во ãне ãас ни ки. 

Маë. 24

Тðèñòàä³їïîжеж³

По чат ко ва — три-
ває 15—30 хв. ßк що 
ïо æе æу за ãа си ти на 
ціé стадії, во на за ïодіє 
наé менші збит ки.

Ос нов на — ïо æе æа 
швид ко ïо ши рюєтüся, 
за ãа си ти її ду æе ваæ ко.

Стадія за кінчен ня —  
во ãонü зãа сає в міру 
до ãо рян ня ма теріаëів.

а вб
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Лам ïи зе ëе но ãо ко ëü о ру ïра цю ютü від аваріéної си с те ми æив ëен ня і 
освітëю ютü до ро ãу, як що ви мк ну ëосü ос нов не освітëен ня. Íа ви ïа док, якщо 
во ни не сïра цю ютü, уз довæ стін і на ïідëозі накëе єно ëюмінесцентні стрі÷-
ки зі стріëка ми, що вка зу ютü на ïря мок ру ху та ви хо ди. Пісëя ви мк не ння 
освітëен ня во ни світятü ся ще ïри бëиз но 30 хви ëин. 

Çнаéди на маëюнку 28  знаки ïоæеæної безïеки, ëамïи аваріéноãо 
освітëення і ëюмінесцентні стріëки, що вказуютü наïрямок руху 
ïід ÷ас евакуації.

Маë. 28 

Ïîжежàâãðîìàäñüêîìóïðèì³щеíí³

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

Про те у ве ëи ких ãро мадсü ких ïриміщен нях за зви ÷аé ба ãа то две реé, схо-
дів і ïе ре ходів, які ве дутü не на ву ëи цю, а в інші ïриміщен ня. До то ãо æ там 
бу ває ба ãа то ëю деé, які мо æутü зби ти сü у на товï. Це ус кëад нює евакуацію. 
То му в та ких сïо ру дах вста нов ëю ютü сïеціаëüні зна ки, ïо зна÷ ки і ëам ïи, 
які до ïо ма ãа ютü ëю дям як наéш вид ше виé ти з ïриміщен ня. Çна ки ïо æеæ ної 
без ïе ки вка зу ютü на ïря мок ру ху та ева ку аціéні ви хо ди (маë. 27, 28).

Маë. 27. Çнаки ïоæеæної безïеки

Çаборонено
курити

Çабороняєтüся курити
і користуватися відкритим воãнем

Вибухонебезïе÷но:
вибухонебезïе÷не середовище

Íе заãромадæувати!
Íі÷оãо не скëадати!

Поæеæонебезïе÷но:
ëеãкозаéмисті ре÷овини

Поæеæонебезïе÷но:
окисëюва÷

Çаборонено
ãасити водою!

Місце
дëя куріння

Двері
евакуаціéноãо

виходу

Поæеæниé
ãідрант

Воãнеãасник Ðозбиé скëо,
щоб від÷инити

Поæеæниé кран Çвуковиé оïовісник
ïоæеæної тривоãи

Íаïрямок до
евакуаціéноãо

виходу ïо сходах

Íаïрямок до
евакуаціéноãо виходу

Íаïрямок до місця розташування
ïоæеæно-техні÷ноãо обëаднання



62 63

Правиëа ïоæеæної безïеки ïередба÷аютü встановëення у шкоëах авто-
мати÷них систем виявëення ïоæеæі та ïоæеæної сиãнаëізації. 
Шко ëи за без ïе ÷уютü  ïер вин ни ми за со ба ми ïо æе æо ãасіння: ïо æеæ ни ми 
кра на ми, ïо æеæ ни ми щи та ми і во ãне ãас ни ка ми.

Íаéïер ше і ãо ëо вне за вдан ня у ви ïад ку ïо æеæі в шкоëі 
та інших ãромад сüких ïриміщеннях — забезïе÷ення 
орãанізованої евакуації ëюдеé. 
Дëя цüоãо на вокзаëах, у кінотеатрах, суïермаркетах 
вста нов ëю ютü сïеціаëüні зна ки, ïо зна÷ ки і ëам ïи, які 
до ïо ма ãа ютü ëю дям як наéш вид ше знаéти евакуаціéні 
виходи і виé ти з ïриміщен ня. 
У шкоëах ïроводятü теорети÷ні та ïракти÷ні заняття, 
ïоæеæні тренування, з ÷исëа у÷нів орãанізовуютü дру-
æини юних ïоæеæників.

Зàïàì’ÿòàй!

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

• Ева ку ацію роз ïо ÷и на ютü з наé б ëиæ ÷их до місця ïо æеæі 
ïриміщенü і з ïо верхів ви ще від ïо æеæі. 

• У÷и теëі та інші ïрацівни ки шко ëи не за ëи ша ютü у÷нів без 
на ãëя ду від мо мен ту ви яв ëен ня ïо æеæі до її ëіквідації. 

• Узи мку діти одя ãа ютü ся або бе рутü теï ëиé одяã із со бою. 
• У не без ïе÷ніé зоні ре теëü но ïе ревіря ютü усі ïриміщен ня 

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

• Íа вхо дах до будівëі ви с тав ëя ютü ïо сти, щоб ïе ре шко ди ти 
ïо вер нен ню ëю деé у не без ïе÷ ну зо ну. 

Îб’єднаéтесü у ãруïи і обстеæте кіëüка ãромадсüких ïриміщенü у 
вашому насеëеному ïункті (суïермаркет, кінотеатр, заëізни÷ниé 
вокзаë тощо). Îзнаéомтеся з ïëаном евакуації, звернітü уваãу на 
заïасні виходи, знаки, ïозна÷ки і ëамïи, які доïомаãаютü ïід ÷ас 
евакуації з ïриміщення.   

Еâàêóàö³ÿçïðèì³щеííÿшêîëè

Пер ше é ãо ëо вне за вдан ня у ви ïад ку ïо æеæі — ви ве с ти всіх ëю деé із 
не без ïе÷ ної зо ни. Діяти тре ба швид ко, виконую÷и на ка зи тих, хто ïро во дитü 
ева ку ацію. Íаé мен ша за трим ка мо æе ко ш ту ва ти ко мусü æит тя. 

Ева ку ацію у÷нів у разі ви ник нен ня ïо æеæі здіéсню ютü  за та ким орієнтов-
ним ïëа ном (таб ëиця 2).

Таб ли ця 2

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

№
з/ï Íазва дії Порядок і ïосëідовністü діé

1.
Повідо мëен ня 
ïро ïо æе æу.

У разі ви яв ëен ня ïо æеæі або її оз нак треба неãаéно: 
• ïовідо ми ти те ëе фо ном ïо æеæ ну ÷а с ти ну; 
• увімкнути си с те му оïовіщен ня ïро ïо æе æу; 
• ïовідо ми ти директора шко ëи.

3. 

Çвірка сïисо÷-
но ãо скëа ду з 
факти÷  ною 
наяв ністю 

еваку éо  ва них. 

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

4. 

Пунк ти 
розміщен ня 

евакуé о ва них 
у÷нів.

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

5. 

Гасіння ïоæеæі 
ïра ців ни ка ми 
за к ëа ду до 
ïри бут тя 

ïоæеæ ників.

Гасіння ïо æеæі ор ãанізо вуютü не ãаé но з мо мен ту її ви яв-
ëен ня і ïро во дятü  ïра ців ни ки за кëа ду, не заé ня ті ева ку-
ацією у÷нів. Дëя ãасіння ви ко ри с то ву ютü  усі на явні за со-
би ïо æе æо ãасіння.

2. 
Ева ку ація 

у÷    нів.

У разі ви яв ëен ня ïо æеæі або за сиã на ëом оïовіщен ня 
(за зна ÷аєтüся вид сиã на ëу) у÷нів якнаéшвидше ви во дятü  
на зовні зãідно з ïëа ном евакуації.
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§10.ІНДИВІДУАËЬНИЙРÎЗВИТÎКÏІДËІТКА

Ï³äë³òêîâèйâ³ê

Дітеé віком від 11 до 18 років називаютü ïідëітками. Îднак ще 100—200 
років тому ïоняття ïідëітковоãо віку не існуваëо. Прибëизно з 11—13 років 
дітеé вæе заëу÷аëи до ïраці. Вони заробëяëи на æиття, ïрацюю÷и на 
фабриках, фермах ÷и вдома, заëеæно від тоãо, що вимаãаëи від них у сім’ї. 
Перехід від дитинства до доросëоãо æиття відбувався в момент одруæення.  

Підëітків уïерше буëо визнано кремою соціаëüною ãруïоюïід ÷ас Веëикої 
деïресії у США. В 30-ті роки ХХ стоëіття економіка США оïиниëася в 
æахëивому стані, кіëüкістü робо÷их місцü суттєво скоротиëася, а на тих, що 
заëишаëися, ïрацюваëи доросëі. 

Від÷уваю÷и себе тяãарем дëя родин, моëоді ëюди вирушаëи з дому в 
ïошуках роботи. Вони ïодороæуваëи товарними ïотяãами, сïаëи на вуëи-
цях, хар÷уваëися, збираю÷и миëостиню. Êоëи стаëо о÷евидно, що ватаãи 
юних утіка÷ів становëятü реаëüну заãрозу, доросëі замисëиëися над їхніми 
ïробëемами. 

Адміністрація ïрезидента Ðузвеëüта вирішиëа ïовернути роз÷аровану 
моëодü до шкоëи, надавши їé моæëивістü здобути середню освіту. Çавдяки 
відкриттю ãромадсüких середніх шкіë у 1939 році 75% безробітної моëоді 
віком 14—17 років ïродовæиëи нав÷ання (у 1900 році таку моæëивістü маëи 
ëише 6%). 

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

1. Що, на вашу думку, відрізняє су÷асних ïідëітків від дітеé і 
доросëих?
2. ßкі ознаки ïідëітковоãо віку ви ïомі÷аєте у себе і своїх одно-
ëітків?
3. Íазвітü ïрикëади моëодіæної субкуëüтури — які стиëі музи-
ки, одяãу, танців ïоëюбëяютü су÷асні ïідëітки?
4. ßким видам сïорту вони віддаютü ïереваãу?   

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, коëи ïідëітків визнаëи окремою соціаëüною ãру-
ïою;

• ïоміркуєш, як ставитися до змін, що відбуваютüся у ïід-
ëітковому віці;

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

ÐÎÇДІЛ 2 

ФІÇÈЧÍА СÊЛАДÎВА 
ÇДÎÐÎВ'ß 
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Дîçð³âàííÿ

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

Біологічне дозрівання — сукуïністü змін, що відбуваютüся в орãанізмі 
дитини, якиé ïеретворюєтüся на доросëиé. Цеé ïеріод завершуєтüся з ïри-
ïиненням росту та розвитку всіх систем орãанізму, в тому ÷исëі é реïродук-
тивної (статеве дозрівання). У наших широтах середніé термін біоëоãі÷ноãо 
дозрівання — 20 років.  

Îстаннім ÷асом сïостеріãаєтüся ïрискорення фізи÷ноãо розвитку ïідëіт-
ків, а такоæ заãаëüне збіëüшення середнüоãо зросту, маси та фізи÷ної сиëи 
настуïних ïокоëінü. Це явище називаютü акселерацією.

Психічне дозрівання завершуєтüся з досяãненням емоціéної та інтеëекту-
аëüної зріëості. 

Маëенüка дитина висëовëює емоції усім своїм тіëом, бурхëиво реаãую÷и 
на те, що їх викëикає. Емоціéно зріëа ëюдина вміє контро ëю вати вияви емо-
ціé, ïравиëüно висëовëювати свої ïо÷уття, доëати тривоãу, щоденні стреси і 
æиттєві ïотрясіння. 

Інтеëектуаëüна зріëістü настає тоді, коëи ëюдина ïо÷инає ëоãі÷но мис-
ëити, ÷ітко усвідомëювати ïри÷ини і насëідки, робити ïравиëüні висновки, 
ïриéмати виваæені рішення, дискутувати за доïомоãою арãументів.

Соціальної зрілості ëюдина досяãає, коëи здатна самостіéно утримувати 
себе, створити і забезïе÷ити сім’ю. Соціаëüна зріëістü — це такоæ здатністü 
не ëише діяти у вëасних інтересах, а é наëаãодæувати і ïідтримувати сто-
сунки, конструктивно розв’язувати конфëікти, відïовідати за свою ïоведінку. 

Духовна зрілість характеризуєтüся умінням відрізняти добро від зëа, 
створенням особистої системи цінностеé, усвідомëенням ваæëивих ïринциïів 
і сенсу æиття.       

Чи знаєø ти, що...

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

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

Уïродовæ ХХ ст. середніé зріст ëюдеé 
коæних десятü років збіëüшувався на 1 см. 

Доказом аксеëерації є цікавиé факт: 
якщо на ïо÷атку ХІХ ст. відстанü міæ ряда-
ми в театрі буëа 45 см, то нині — не менш 
як 60 см.

Чàñçì³í

Приé ня то вва æа ти, що ïідëітковиé вік — скëад ниé і навітü не без ïе÷ ниé. 
Îд нак досëідæен ня до во дятü, що це нерідко ïе ребіëüшен ня. Сïравді, це 
ïеріод ба ãа тü ох змін — фізіоëоãі÷них, які відбу ва ютü ся у твоєму тіëі, ïси хо-
ëоãі÷них — у твоїх дум ка х, ïо ÷ут тях і ïо тре бах, а та коæ у твоїх сто сун ках 
з інши ми ëюдü ми — батü ка ми, дру зя ми і ïро ти ëеæ ною стат тю. Та ці зміни є 
ïо зи тив ними, ба æа ни ми é о÷іку ва ни ми. 

Підëітко виé вік — це та коæ ïо ра ду хов но ãо зро с тан ня, фор му ван ня осо-
би с тісної си с те ми цінно с теé, на бут тя æиттєвих на ви ÷ок і ïëа ну ван ня маé-
бут нü о ãо. Îт æе, цеé ïеріод сïравді відïовідаëü ниé. Від то ãо, як ëю ди на 
вïораєтü ся з éо ãо ïро бëе ма ми, зна÷ною мірою за ëе æитü її ïо даëü ша до ëя, 
æит тя і здо ров’я її маé бутніх дітеé.

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

• Чи моæе ãусениця уникнути ïеретворення на метеëика?

• Чи моæутü діти уникнути ïроцесу доросëішання?

• Чи завæди вони з радістю сïриéмаютü зміни, що відбува-
ютüся у ïідëітковому віці?

• Що моæе їх ëякати?

Маë. 29 

Сидятü на каïусті дві 
ãусениці. Ðаïтом ÷уютü 
якиéсü шурхіт. Піднімаютü 
ãоëови і ба÷атü, як над ними 
ïроëітає ÷арівниé метеëик. 
Îдна ãусениця дивитüся на 
іншу, хитає ãоëовою і каæе: 
«Íіхто é нікоëи не втяãне 
мене в таку авантюру».
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Сòðîêè ³òеìïèñòàòеâîãîäîçð³âàííÿ

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

1. Вишикуéтесü у шеренãу за зростом і розрахуéтеся ïо ïорядку. 
Çаïам’ятаéте свіé номер. 

2. Вишикуéтеся за віком (датами народæення). Ðозрахуéтесü і 
ïорівняéте цеé номер  із ïоïереднім. Поміркуéте:

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

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

У се ред нü о му статеве дозрівання ïо ÷и наєтüся у дів÷ат на один-два ро ки 
раніше, ніæ у хëоïців. Тому дів÷ата у твоєму кëасі, наïевно, вищі é старші 
на виãëяд. Аëе це тим÷асово. Через два-три роки хëоïці наздоæенутü і ïере-
æенутü їх.

Іíäèâ³äóàëüíèйðîçâèòîê:ïеðеâàãè ³ïðîбëеìè 

Строки і темïи статевоãо дозрівання моæутü і надати деяких ïереваã, і 
сïри÷инити ïробëеми у хëоïців і дів÷ат.     

Хлопці, які дозріваютü раніше за своїх одноëітків, отримуютü несïодіва-
ні ïереваãи у зрості та фізи÷ніé сиëі. Це ïевниé ÷ас наéбіëüше цінуєтüся у 
ïідëітковому середовищі é доïомаãає їм стати ëідерами. Та зãодом ïо÷инаютü 
цінувати інші особисті якості, наïрикëад, уміння сïіëкуватися. Тому ті, хто 
у своєму æитті керувався ãасëом: «ßк сиëа є, то розуму не треба», незабаром 
моæутü втратити ïоïуëярністü і авторитет. 

Хëоïці, які дозріваютü ïізніше, моæутü ïевниé ÷ас ïо÷уватисü аутсаé-
дерами, аëе це нав÷ає їх æити в умовах конкуренції і сïонукає до розвитку  
характеру та особистісних якостеé, які не раз доïомоæутü у æитті.

У дівчат дещо інша ситуація. Ті з них, хто розвиваєтüся раніше, виïе-
редæаютü у розвитку не ëише хëоïців, а é біëüшістü своїх ïодруã. Це іноді 
ïородæує від÷уття самотності. 

ßкщо це твоя ситуація, не ïереæиваé, адæе це тим÷асово. Досëідæено, 
що дів÷атка, які ïо÷инаютü розвиватися ïізніше, зãодом вироста ютü вищи-
ми за тих, у коãо статеве дозрівання ïо÷аëося раніше. Тому ті, хто сüоãодні 
дивуєтüся з твоãо зросту, ÷ерез кіëüка років моæутü стати вищими за тебе. 

Скористаéся з ïереваã своãо становища, адæе саме теïер ти здатна досяã-
ти неабияких усïіхів у сïорті та нав÷анні. 

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

По ÷ерзі ïродовæітü фразу: «ß ïозитивно ставëюсü до змін, які 
відбуваютüся у ïідëітковому віці, тому що...»

Îçíàêèñòàòеâîãîäîçð³âàííÿ

Статеве дозрівання є скëадовою біоëоãі÷ноãо дозрівання. Воно ïо÷инаєтü-
ся із зна÷ним ви роб ëенням в орãанізмі ста тевих ãор мо нів. 

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

Першою фізи÷ною ознакою статевоãо дозрівання є швидкиé ріст, якиé 
називаютü «стрибком росту». Дитина, яка до цüоãо щорі÷но виростаëа на 
кіëüка сантиметрів, теïер за рік моæе витяãнутися на кіëüканадцятü. 

Пер ши ми ïо÷инаютü видовæуватися кістки: сïо-
÷атку в доëонях і сто ïах, а зãодом у кінцівках. Цим 
ïояснюєтüся деяка незãрабністü, з якою ïідëітки три-
маютü ïредмети, а такоæ їхня «æуравëина» хода і те, 
що вони нерідко ïере÷іïëяютüся за свої ноãи. Îдин 
хëоïецü якосü ïоскарæився, що це на÷е ïідбирати 
монети беéсбоëüною рукави÷кою і ходити в ëастах. 

Батüкам такоæ не ïозаздриш — доводитüся ïостіé-
но куïувати нове взуття. А ïотім ïо÷инаютü «вкоро-
÷уватися» дæинси та рукави соро÷ок і светрів.

Çмінюєтüся é форма обëи÷÷я — воно втра÷ає 
дитя÷у ïухкістü, збіëüшуєтüся ÷оëо, заãострюютüся 
виëиці та ïідборіддя.

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

• У хëоïців ширшаютü ïëе÷і,  ãрубшає ãо ëос — на стає му тація, ко ëи 
ка æутü, що ãо ëос «ëа маєтüся», на шиї з’явëяєтüся кадик, ïо÷инає 
рости воëосся на обëи÷÷і. 

• У дів÷ат тоншає таëія, окресëюєтüся ëінія стеãон, статура стає 
ãну÷кішою і æіно÷нішою.

Маë. 30 
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§11.РІСТ,МАСАТІËАІФІЗИЧНАФÎРМА

У ïідëітковому віці зміни відбуваютü-
ся надто швидко: не встиãаєш звикнути 
до своãо новоãо тіëа, як воно вæе знову 
зміниëося. Це бентеæитü баãатüох твоїх 
одноëітків. Íавітü наéïоïуëярніші ïід-
ëітки ãодинами роздивëяютüся себе у 
дзеркаëі, хвиëюютüся ÷ерез реаëüні або 
виãадані ïробëеми і ïраãнутü удоскона-
ëити себе. 

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

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

• Ви хотіëи б мати о÷і карі, бëакитні ÷и зеëені?
• Ви хотіëи б мати воëосся ïряме ÷и хвиëясте?
• Ви хотіëи б змінити свою зовнішністü ïовністю, ÷астково ÷и 

не змінювати її?
• Ви хотіëи б бути високим, середнüоãо зросту ÷и ниæ÷е 

середнüоãо?     

Визна÷  ïрибëизно свіé маéбутніé зріст. Дëя цüоãо додаé зріст 
тата é мами і суму ïодіëи на два. Додаé 12 см, якщо ти хëоïецü, 
або відніми 12 см, якщо ти дів÷ина. 
Аëе ïам’ятаé, що ця формуëа дуæе ïрибëизна. Íасïравді твіé 
маéбутніé зріст моæе суттєво відрізнятися від ïідрахованоãо у 
такиé сïосіб. У÷ені вваæаютü, що ëюдина має сïадково заïро-
ãрамованиé резерв зросту (ïрибëизно 30 см). Твіé зріст заëеæитü 
не ëише від сïадковості, а é від якості хар÷ування, фізи÷ної 
активності і навітü ïсихоëоãі÷ної наëаштованості. 

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, що треба робити, аби ïідрости;

• отримаєш ïораду, як ïоïравитися або схуднути на декіëüка 
кіëоãрамів;

• нав÷ишся оцінювати свою ваãу за доïомоãою індексу маси 
тіëа;

• оціниш свою фізи÷ну форму.

1. Ðазом із доросëими скëади свіé «каëендар  розвитку». Дëя 
цüоãо:

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

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

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

2. Виміряé свіé зріст, ваãу і ïорівняé їх із минуëорі÷ними.     

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

У наших широтах середніé строк біоëоãі÷ноãо 
дозрівання — 20 років. Статеве дозрівання — 
скëадова біоëоãі÷ноãо дозрівання. Воно відбува-
єтüся ïід вïëивом ста тевих ãор мо нів. 
У се ред нü о му статеве дозрівання ïо ÷и наєтüся у 
дів÷ат на один-два ро ки раніше, ніæ у хëоïців.
Порівнюю÷и строки і темïи своãо дозрівання зі 
строками і темïами одноëітків, не ïереæиваé, 
якщо розвиваєшся швидше або ïовіëüніше за 
інших. Íасïравді коæен має свіé біоëоãі÷ниé 
«каëендар  розвитку». Він заïроãрамованиé сïад-
ково, і в цüому ти біëüше схоæиé на своїх батüків, 
ніæ на однокëасників ÷и інших одноëітків.
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Îтæе, якщо ти хо÷еш ïідрости, моæеш тренуватися за ïроãрамою Ðустама 
Фаãимови÷а Ахметова, доктора наук, ïрофесора, завідува÷а кафедри теорії 
та методики фізи÷ноãо виховання Житомирсüкоãо дерæавноãо університету 
ім. Івана Франка. 

По÷ати треба з візиту до ëікаря. ßкщо він не виявитü ïорушенü здоров’я, 
наïиши зобов’язання (це обов’язково!) і виконуé рекомендовані вïрави. 

По÷ни з одноãо тренування на денü триваëістю 10—15 хв, виконую÷и 
третину вïрав. Протяãом двох місяців ïостуïово збіëüшуé кіëüкістü ïовторів 
і триваëістü занятü до 30—40 хв. 

Íе забуваé ïро хар÷ування, баãате на біëки і вітаміни (особëиво вітамін 
А, якиé міститüся у ÷ервоних і æовтих фруктах та ово÷ах). Çамістü зви÷аé-
ної соëі вæиваé éодовану, адæе éододефіцит такоæ моæе сïри÷инити сïо-
віëüнення росту.  

КîìïëеêñРóñòàìàАхìеòîâà

Тричі на тиждень:

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

• ãрати в баскетбоë, виборюю÷и м’я÷ ïід кошиком.

Щодня:

• ëеãкиé біã — 5—7 хв;

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

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

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

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

За кожної нагоди:

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

• надворі ïіднятися на невисоку ãірку, ëяãти, розсëабитисü, ïотяãну-
тися і, уявëяю÷и себе тістом, яке ска÷аëи довãим ваëиком, скотити-
ся донизу. Цю свою уëюбëену вïраву Ðустам Ахметов заïози÷ив у 
кавказців. Аëе ïерш ніæ це робити, уïевнисü, що схиë ãірки рівниé, 
вкритиé сніãом, ïіском ÷и травою без каміння та інших ïерешкод. 

Дëÿòèх,хòîхî÷еï³äðîñòè

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

Цю історію моæна буëо б вваæати виïадковістю, якби не тоé факт, що 
ïісëя завершення сïортивної кар’єри Ðустам Ахметов сам став тренером і 
ïо÷ав набирати до своєї секції всіх охо÷их, незаëеæно від їхнüоãо зросту. 

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

В основі ïроãрами Ахметова — три еëементи: ïсихоëоãі÷на установка, 
збаëансоване хар÷ування і фізи÷ні вïрави (ïереваæно стрибки é розтяãу-
вання), які ïодразнюютü зони росту кісток. Çавдяки цüому вони ïо÷инаютü 
видовæуватися. Íікоãо не дивує, що ëюди, які заéмаютüся ваæкою атëети-
кою, маютü широкі ïëе÷і. А це такоæ ріст, тіëüки в ширину. В÷ені довеëи, 
що ïомірні тренування утри÷і (!) збіëüшуютü концентрацію ãормону сомато-
троïіну, якиé стимуëює ріст.  

Чи знаєø ти, що...
Ðустам Ахметов народився у місті Берди÷еві. Ç дитинства заéмався 

ëеãкою атëетикою і мріяв стати ÷емïіоном у стрибках у висоту. Аëе на 
шëяху до цієї мрії буëа ïереïона. Ðезуëüтати у цüому виді сïорту заëе-
æатü від зросту атëета, а Ðустамові не ïощастиëо — éоãо батüко мав зріст 
усüоãо 166, мати — 162 см, а сам він у 14 років виріс до 164 см і ïерестав 
рости. У 16 років Ðустам ïриéшов до тренера і заïитав, ÷и моæна цüому 
якосü зарадити. 

Тренер відïовів, що це моæëиво, аëе треба дуæе захотіти і трену-
ватися за сïеціаëüною ïроãрамою. Він заïроïонував Ðустаму наïисати 
зобов’язання: «Êëянуся за один рік вирости на 8 см», і... за рік наïоëеã-
ëивих тренуванü хëоïецü виріс на 8 см.  

Íастуïноãо року він знову наïисав зобов’язання 
і виріс ще на 8 см. Íа третіé рік тренер сказав: 
«Вісім — це забаãато. Даваé на ï’ятü — і доситü». 
Ðустам виконав і цю обіцянку. Біëüше тоãо: навітü 
ïісëя ïриïинення тренуванü він за інерцією виріс 
ще на 2 см. 

Тоді вæе тренер наïисав зобов’язання: 
«Êëянусü, що будеш високо стрибати». Хëоïецü 
стрибав і «дострибався» до наéвищих висот — 
став маéстром сïорту міæнародноãо кëасу, баãато-
разовим ÷емïіоном України, СÐСÐ та Євроïи, 
у÷асником Îëімïіéсüких іãор, одним із наéкращих 
атëетів світу. 
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Тому коæному ваæëиво нав÷итися безïе÷но контроëювати масу своãо 
тіëа. Вона заëеæитü від баãатüох факторів, зокрема від сïіввідношення 
отриманої і витра÷еної енерãії. ßкщо хтосü має заéву ваãу, це озна÷ає, що 
він сïоæиває біëüше каëоріé, ніæ витра÷ає. А якщо занадто худиé — éоãо 
енерãети÷ні витрати біëüші, ніæ отримані з їæею каëорії.

Îтæе, дëя схуднення треба одно÷асно знизити ïоста÷ання енерãії та збіëü-
шити її витра÷ання. Постараéся виëу÷ити або ïринаéмні зменшити вæиван-
ня висококаëоріéних ïродуктів і соëодких наïоїв (табëиця 3). Пам’ятаé, що 
ïомірна фізи÷на активністü не ïосиëює аïетиту, як це ïриéнято вваæати, а 
навïаки, зменшує éоãо. 

А якщо ïраãнеш набрати ваãу — збіëüши каëоріéністü своãо раціону, аëе 
не зниæуé фізи÷ної активності. В іншому разі ïриріст маси тіëа відбувати-
метüся за рахунок æиру, а не м’язів. Íе відмовëяéся від ово÷ів, фруктів, 
інших низüкокаëоріéних ïродуктів, однак вæиваé їх з біëüшою кіëüкістю 
сметани, масëа, оëії. Такоæ вкëю÷и до своãо раціону твердиé сир, ãоріхи, 
сухофрукти, мед, на десерт моæеш ëасувати морозивом, тісте÷ками.           

Таблиця 3

Хëіб,
круïи

Îво÷і, 
фрукти

М’ясо, риба, 
ãоріхи, яéця 

Моëо÷ні 
ïродукти

Висококаëоріéні ïродукти

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

Сухофрукти,
дæеми, мед, 

сироïи, смаæена 
картоïëя, соëод-
кі соки, нектари.

Смаæене м’ясо, 
æирні ковбаси, 
саëо, сардеëü-
ки зі свинини,   

ãоріхи.

Сметана, масëо, 
твердиé сир, 

креми, морозиво.

Продукти середнüої каëоріéності

Ðис, хëіб, мака-
рони, ÷орниé 

шокоëад. 

Варена карто-
ïëя, ãусті суïи, 
соëодкі фрукти.

 

Îсеëедецü, яéця, 
тушковане м’ясо, 
варена ковбаса.

Íезбиране моëо-
ко, сир м’якиé.

Íизüкокаëоріéні ïродукти

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

вівсяна).

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

Îкунü, тунецü, 
креветки, теëяти-
на, м’ясо курки, 

інди÷ки. 

Çнеæирене 
моëоко, кефір, 

éоãурт.

Хàð÷óâàííÿ ³êîíòðîëüçàìàñîþò³ëà

Від збаëансованоãо і ïовноцінноãо хар÷ування у ïідëітковому віці ïере-
дусім заëеæатü твоє самоïо÷уття і здоров’я, а такоæ ріст і нормаëüниé роз-
виток орãанізму. У 6-му кëасі ти вив÷ав ïринциïи раціонаëüноãо хар÷ування 
і в÷ився скëадати щоденниé раціон на основі хар÷ової ïіраміди (маë. 31).

Приãадаé, що озна÷аютü ïринциïи раціонаëüноãо хар÷ування: 
«Помірністü, різноманітністü, збаëансованістü» і як їх реаëізова-
но в хар÷овіé ïіраміді. 

Íебаãато знаéдетüся ïідëітків, задовоëених своєю статурою. Îдні вваæа-
ютü себе занадто товстими, інші — надміру худими. Хтосü вæиває сумнівні 
ïіãуëки, хтосü вишукує «ãоëëівудсüкі дієти», а в коãосü моæутü виникнути é 
серéозні ïсихі÷ні ïробëеми.  

Ðозвинені країни світу ïотерïаютü від двох ïов’язаних із хар÷уванням 
ïробëем. Ç одноãо боку, серед ïідëітків ïо÷астішаëи виïадки оæиріння. А з 
друãоãо — дів÷ата в ãонитві за нереаëüно худими модеëями нерідко ïотерïа-
ютü від анорексії  — ïорушення аïетиту (відмови від їæі), що заïодіює неïо-
ïравну шкоду їхнüому здоров’ю, в тому ÷исëі é розвитку статевої системи.

Вæи ва ти у не ве ëи ких кіëüко с тях

3—5 ïор ціé 3—4 ïор ції

2—3 ïорції 2—3 ïорції

6—11 ïорціé

Маë. 31. Êіëüкістü ïорціé ïродуктів у щоденному раціоні 
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3. Îціни свою фізи÷ну форму за доïомоãою тесту:

1. Ти ціëими днями ïозіхаєш?  
2. Уранці тобі страшенно не хо÷етüся вставати з ëіæка? 
3. Тебе втомëює навітü те, що ïотребує наéменших зусиëü (ïід-

німання сходами, ïохід у маãазин)?
4. Уæе оïівдні ÷и трохи ïізніше ти від÷уваєш, що знесиëениé?
5. Біëüшу ÷астину дня тобі хо÷етüся сïати?
6. Тобі ÷асто каæутü, що маєш втомëениé виãëяд?  
7. Ти ïостіéно від÷уваєш сëабкістü?
8. Буває, що засинаєш рано вве÷ері, коëи ÷итаєш або дивишся 

теëевізор?
9. Тобі скëадно розв’язувати щоденні ïробëеми?
10. Ти не моæеш розсëабитися?
11. Ти ÷асто від÷уваєш роздратування?
12. Ти ïо÷уваєшся занадто втомëеним, щоб активно ïроводити 

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

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

ßкщо на æодне з заïитанü тесту ти не дав ïозитивної відïовіді — отæе, 
маєш добру фізи÷ну форму. А якщо ні — ïоміркуé над заïитаннями, на які  
відïовів «так».

 

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

Від збаëансованоãо і ïовноцінноãо хар÷ування ïере-
дусім заëеæатü твоє самоïо÷уття і здоров’я, а такоæ 
ріст і нормаëüниé розвиток орãанізму.
Маса тіëа ëюдини заëеæитü від сïіввідношення 
отриманої та витра÷еної енерãії. 
Індекс маси тіëа — веëи÷ина, що доïомаãає оцінити 
ваãу з ïозиції ризиків дëя здоров’я.
Добра фізи÷на форма — це здатністü енерãіéно 
робити щоденні сïрави, зберіãаю÷и достатнüо енерãії 
дëя активноãо відïо÷инку.

Вèçíà÷еííÿïîêàçíèê³âф³çè÷íîãîçäîðîâ’ÿ

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

1. Îдним із наéïоширеніших ïоказників дëя оцінювання маси тіëа є 
індекс маси тіëа (ІМТ). Він орієнтуєтüся не на модні тенденції ÷и естети÷ні 
канони. Йоãо розробëено на замовëення страхових комïаніé, які застосову-
ютü ІМТ дëя страхування ризиків, ïов’язаних зі здоров’ям. Досëідæено, що 
ëюди, які маютü надто низüкиé або високиé ІМТ, ÷астіше хворіютü. Тому 
вони ïëатятü біëüші страхові внески.  

Для визначення ІМТ:

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

• об÷исëи ІМТ за формуëою: 

           ìàñàò³ëà
ІМТ=(êã/ì2)
çð³ñò2

ßкщо твіé ІМТ від 18,5 до 24,9 одиницü — твоя ваãа в нормі. ßкщо він 
дещо вищиé або ниæ÷иé за норму, хвиëюватися не варто, адæе в ïідëітково-
му віці тіëо росте нерівномірно. Та якщо твіé ІМТ меншиé за 15 ÷и біëüшиé 
за 30 одиницü — треба звернутися до ëікаря.        

2. Добра фізи÷на форма — це здатністü енерãіéно, без надмірної втоми 
робити щоденні сïрави, зберіãаю÷и достатнüо енерãії дëя активноãо відïо-
÷инку. Добру фізи÷ну форму забезïе÷ує ефективна робота серця, ëеãенü, 
кровоносних судин і м’язів. Îціни свою фізи÷ну форму за доïомоãою шкаëи 
(маë. 32).

Потрібна 
доïомоãа.

Фізи÷на форма дає змоãу 
робити тіëüки наéнеобхідніші 
сïрави.

Дëя активноãо від-
ïо  ÷инку наïрикінці 
дня не виста÷ає сиë.

Достатнüо сиë дëя 
нав÷ання і активноãо 
відïо÷инку.

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

Маë. 32   
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Щîâïëèâàєíàçäîðîâ’ÿшê³ðè

Люди витра÷аютü ÷имаëо коштів і ÷асу на доãëяд за шкірою, однак іноді 
забуваютü, що шкіра — дзеркаëо всüоãо орãанізму. Íа шкірі відобраæаєтüся 
все, що шкодитü здоров’ю: неïравиëüне хар÷ування, ïорушення травëення, 
недосиïання, куріння, вæивання аëкоãоëю. Повноцінниé сон, веëика кіëü-
кістü во ди, ово÷ів і фруктів у що ден но му раціоні ïо ëіïшу ютü стан шкіри і 
за ãаëü не са мо ïо ÷ут тя. 

Îтæе, стан і зовнішніé виãëяд шкіри насамïеред заëеæатü від сïособу 
æиття ëюдини та умов навкоëишнüоãо середовища. 

Îб’єднаéтесü у 5 ãруï. Çа доïомоãою матеріаëу цüоãо ïараãрафа 
ïідãотуéте ïрезентації ïро вïëив на здоров’я шкіри:

група 1: хар÷ування;
група 2: фізи÷них вïрав;
група 3: сну і стресу;
група 4: куріння і аëкоãоëю; 
група 5: кëімати÷них умов.

Маë. 33. Будова шкіри 

§12.ШКІРАІЗДÎРÎВ’ß

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

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

Приãадаéте матеріаë, якиé ви вив÷аëи у 6-му кëасі:
• ßка функція шкіри доïомаãає зниæувати темïературу 

тіëа?
• ßк ця функція шкіри моæе сïрияти розмноæенню інфекціé 

(бактеріé, мікроскоïі÷них ãрибків)?

Áóäîâàшê³ðè

Шкіра скëадаєтüся з трüох шарів (маë. 33). Верхніé шар — епідерміс. 
Активні кëітини в основі еïідермісу розмноæуютüся, а коëи відмираютü, то 
ïіднімаютüся на ïоверхню шкіри і відëущуютüся. Çазви÷аé ïовне оновëення 
верхнüоãо шару шкіри триває від 21 до 41 дня. Ç віком цеé ïроцес уïовіëü-
нюєтüся.  

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

Під дермою міститüся підøкірна жирова клітковина, що скëадаєтüся з 
æирових кëітин і веëикої кіëüкості кровоносних судин. 

У цьому параграôі ти:

• ïриãадаєш основні функції шкіри;
• ознаéомишся з її будовою;
• ïроанаëізуєш вïëив на здоров’я шкіри сïособу æиття 

ëюдини та умов навкоëишнüоãо середовища.

еïідерміс

дерма

ïідшкір-
на æирова 
кëітковина

воëосяниé 
фоëікуë

саëüна заëоза 

ïотова заëоза, 
що ïо÷инає 
функціонувати 
у ïідëітковому 
віці 

ïотова заëоза, що функціонує 
з народæення

каïіëяри



80 81

Ф³çè÷í³âïðàâè 

Çавдяки фізи÷ним вïравам шкіра стає свіæою, з’явëяєтüся здоровиé 
рум’янецü на обëи÷÷і. Це тому, що активізуєтüся кровообіã і всі кëітини 
краще наси÷уютüся киснем та ïоæивними ре÷овинами. Потовидіëення звіëü-
няє шкіру від токсинів.

Îднак заняття сïортом моæутü ïородити і деякі ïробëеми. Íеïравиëüно 
ïідібране сïортивне взуття моæе натерти шкіру, сïри÷инити виникнення 
мозоëів. 

Унасëідок інтенсивноãо ïітніння орãанізм втра÷ає баãато води. Щоб заïо-
біãти зневодненню, до і ïісëя занятü треба біëüше ïити. 

ßкщо ïісëя занятü не змити з тіëа ïіт і бруд, на шкірі ïо÷инаютü роз-
мноæуватися мікроби. ßк насëідок — неïриємниé заïах і висиïання (так 
звана ïітниця). 

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

Тому у ãромадсüких душових і біëя 
басеéну не сëід ходити босоніæ. Îскіëüки 
ãрибок інтенсивно розмноæуєтüся у теïëо-
му воëоãому середовищі, ïісëя миття треба 
ретеëüно витирати ноãи, особëиво міæ ïаëü-
цями. Дëя тіëа і ніã наéкраще мати окремі 
рушники (щоразу ÷исті).

У разі зараæення ãрибком необхідно 
ïорадитися з ëікарем і використати один із 
баãатüох ëікарсüких засобів, які виïускаютü 
у виãëяді кремів, ëосüéонів ÷и ïрисиïок.         

Маë. 34 

Хàð÷óâàííÿ

Дëя здоров’я шкіри ваæëиво вæивати різноманітні ïродукти. Деякі інãре-
дієнти є особëиво ваæëивими (табëиця 4).  

Таблиця 4

Ðе÷овина ßк вïëиває на шкіру У яких ïродуктах 
міститüся

Сïрияє звоëоæенню і æивëенню 
шкіри, ïоëіïшує обмін ре÷овин. 
Çневоднення орãанізму миттєво 
ïозна÷аєтüся на стані шкіри. 

Тра в’яні ÷аї,    
фруктові наïої, 

соки, свіæі ово÷і,  
фрукти, суïи. 

Íеобхідниé дëя росту і відновëен-
ня тканин. Дефіцит цüоãо вітаміну 
робитü шкіру сухою і шорсткою. 

Пе÷інка, нирки, 
яє÷ниé æовток, 

моëо÷ні ïродукти, 
морква, шïинат, 

абрикоси, ïерсики.

Íеобхідниé дëя формування і збе-
реæення коëаãену — ре÷овини, яка 
робитü шкіру ãëадкою і ïруæною.  

Цитрусові, брюс-
сеëüсüка каïуста, 
÷орна смородина, 

шиïшина, соëодкиé 
ïерецü.

Сïрияє збереæенню нормаëüної 
воëоãості шкіри, заãоюванню ран, 

ïосëабëює неãативниé вïëив соня÷-
ної радіації, заïобіãає ïроцесам 

старіння. 

Горіхи, соняшни-
кове насіння, оëія, 
зародки ïшениці, 

авокадо.

Сïрияє нормаëüному функціону-
ванню саëüних заëоз, забезïе÷ує 

ïруæністü шкіри.

Свинина, м’ясо 
інди÷ки, éоãурт.

Бідниé на ïоæивні ре÷овини раціон зменшує ïриïëив крові до шкіри, 
робитü її уразëивішою до інфекціé, ïорушує структуру шкіри, ïоãіршує  її 
здатністü до відновëення. 

У ëюдини з ïідвищеною ÷утëивістю до деяких ïродуктів хар÷ування 
(зокрема таких як мед, яéця, моëоко, ïоëуниці, томати, цитрусові, а такоæ 
деякі ëіки) їх вæивання моæе сïри÷инити аëерãію — висиïання на шкірі. У 
разі ïояви аëерãі÷ної реакції треба звернутися до ëікаря.

Вода

Вітамін А

Вітамін С

Вітамін Е

Цинк
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Відомо такоæ ïро неãативниé вïëив стресів. Êоëи ëюдина ïереæиває 
сиëüниé стрес, судини звуæуютüся, ïоãіршуєтüся кровообіã, дихання стає 
ïоверхневим. Унасëідок цüоãо ïоãіршуєтüся æивëення кëітин, їм бракує 
кисню і ïоæивних ре÷овин. Тому шкіра стає бëідою, сірою, заãострюютüся 
деякі її захворювання.       

Кë³ìàòè÷í³óìîâè

Íесïриятëиві ïоãодні умови (сïека, хоëод, ïідвищена воëоãістü або над-
мірна сухістü ïовітря, сиëüниé вітер) моæутü неãативно вïëивати на стан і 
зовнішніé виãëяд шкіри.   

Спека. Під дією соня÷них ïроменів орãанізм ëюдини виробëяє вітамін D, 
необхідниé дëя ïрофіëактики рахіту і формування міцних кісток. Îднак 
триваëе «ïідсмаæування» на ïëяæі шкідëиве дëя ëюдини, ïередусім дëя її 
шкіри. Соня÷не ïроміння руéнує структуру шкіри, сïри÷иняє оïіки, аëер-
ãі÷ну реакцію, ïеред÷асне старіння, ïідвищує ризик виникнення зëоякісних 
захворюванü. Тому у сïеку необхідно обмеæувати ÷ас ïеребування на сонці.

Дëя захисту шкіри від сонця треба носити ãоëовниé убір і ëеãкиé одяã 
з натураëüних тканин. Відкриті діëянки тіëа моæна захищати сïеціаëüними 
кремами ÷и ëосüéонами. 

Холод. Íизüкі темïератури і вітер робëятü шкіру сухою і надміру ÷ут-
ëивою. В хоëодну ïоãоду ваæëиво захищати ãуби, їх сëід змащувати ãіãіє-
ні÷ною ïомадою. У сиëüні морози треба носити рукави÷ки, інакше шкіра на 
руках стане сухою і шорсткою.

Íамаëюéте ïравиëа ïоведінки, сïриятëиві дëя 
здоров’я вашої шкіри, у виãëяді ïіктоãрам. 

Шкіра — зовнішніé ïокрив орãанізму ëюдини. Стан і зовнішніé виãëяд 
шкіри заëеæатü насамïеред від сïособу æиття ëюдини. 

Íа шкірі відобраæаєтüся все, що шкодитü здоров’ю: 
неïравиëüне хар÷ування, ïорушення травëення, недо-
сиïання, куріння, вæивання аëкоãоëю. 
Повноцінниé сон, фізи÷ні вïрави на свіæому ïо вітрі, 
веëика кіëüкістü во ди, ово÷ів і фруктів у раціоні 
ïо ëіïшу ютü стан шкіри і за ãаëü не са мо ïо ÷ут тя.
Триваëе ïеребування на сонці руéнує структуру 
шкіри, сïри÷иняє оïіки, аëерãі÷ну реакцію, ïеред÷ас-
не старіння, ïідвищує ризик виникнення зëоякісних 
захворюванü.
Íизüкі темïератури і сиëüниé вітер  робëятü шкіру 
сухою і надміру ÷утëивою. 

Кóð³ííÿ ³àëêîãîëü

Сîí ³ñòðеñ

Çдоровиé сон забезïе÷ує свіæістü і 
здоров’я шкіри. Під ÷ас сну ïрискорюютüся 
обмін ре÷овин, відновëення і ріст кëітин 
шкіри. ßкщо ми недосиïаємо, ці ïроцеси від-
буваютüся недостатнüо швидко. Íедосиïання 
одразу ïозна÷аєтüся на зовнішнüому виãëя-
ді шкіри. Вона втра÷ає свіæістü, ïруæ-
ністü, стає бëідою, ïëямистою, ïід о÷има 
з’явëяютüся темні коëа, набряки.

Маë. 35. Íеãативниé вïëив на шкіру куріння і зëовæивання аëкоãоëем 

Çëовæивання 
аëкоãоëем 
ïризводитü до 
розширення 
кровоносних 
судин. Íа ïо÷атку 
це сïри÷иняє 
яскравиé 
рум’янецü, зãодом 
коëір обëи÷÷я 
стає ïëямистим, 
з’явëяютüся 
ïëями і ÷ервоні 
ïроæиëки.

Êурця моæна 
вïізнати за 
нездоровим, сірим 
коëüором обëи÷÷я. 
Îксид вуãëецю, 
що міститüся в 
тютюновому димі, 
÷астково заміщує 
у крові кисенü, і 
÷ерез це кëітини 
ïотерïаютü 
від кисневоãо 
ãоëодування.

Вæивання аëкоãоëю ïризводитü до 
зневоднення, сухості шкіри і ïояви 
дрібних зморщок. Через високу 
каëоріéністü аëкоãоëю ïорушуєтüся 
аïетит, і орãанізм отримує менше 
корисних ре÷овин. Унасëідок 
цüоãо шкіра набуває нездоровоãо 
æовтуватоãо відтінку. 

У тих, хто куритü, у 5 разів ÷астіше 
з’явëяютüся ãëибокі é ïомітні 
зморшки, до тоãо æ — набаãато (іноді 
на 20 років) раніше. Це тому, що 
тютюновиé дим руéнує ре÷овини, які 
забезïе÷уютü ïруæністü шкіри. Êурці 
весü ÷ас стискуютü ãуби і мруæатü 
о÷і. Через це у них з’явëяютüся 
зморшки на ëобі, навкоëо о÷еé і рота.
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Пісëя ду шу (а не замістü нüо ãо) сëід  ко ри с тува тися де зо до ран том ÷и 
ан ти ïерсïіран том. Дез одо ран ти — це ïар фу ми, які не заïобіãа ютü ïо то-
видіëен ню, а ëи ше ма с ку ютü за ïах ïо ту. У сïе ку ÷и ко ëи вдя ãаєш син те ти÷-
ниé одяã, кра ще ско ри с та ти ся ан ти ïерсïіран том, якиé має ïриємниé за ïах і 
на ïев ниé ÷ас заïобіãає інтенсивному видіëен ню ïо ту. 

Тèïèшê³ðè

Існує ï’ятü тиïів шкіри: нормаëüна, æирна, суха, комбінована, ÷утëива.
Нормальна — свіæа, ãëадка, еëасти÷на, добре звоëоæена, без надмір-
ноãо бëиску, на ніé рідко виникаютü заïаëення і ïодразнення. 
Жирна — має розширені ïори, бëищитü. Схиëüна до утворення 
вуãрів. 
Суха — тонка, матова з маëоïомітними ïорами, ÷асто бëіда, ÷утëива 
і схиëüна до ïодразненü.
Комбінована — ïоєднання діëянок сухої, æирної і нормаëüної шкіри.
Чутлива — схиëüна до ïодразненü і аëерãі÷них реакціé, у тому ÷исëі 
é на косметику.    

Визна÷ивши тиï своєї шкіри, ти змоæеш обрати космети÷ні засо-
би, які наéкраще ïідходятü саме тобі. Визна÷  тиï своєї шкіри. 
Дëя цüоãо:
• о÷исти шкіру водою кімнатної темïератури з миëом;
• ÷ерез 1—2 ãодини ïісëя вмивання візüми тонку ïаïерову сер-

ветку і щіëüно ïритисни до обëи÷÷я;
• суха шкіра не заëишитü на серветці æодних сëідів;
• нормаëüна шкіра заëишитü ëеãкиé сëід;
• якщо на серветці заëишатüся æирні ïëями — у тебе æирна 

шкіра; 
• якщо на деяких діëянках серветки знаéдеш æирні сëіди, а на 

інших ні — у тебе комбінованиé тиï шкіри.       

ßêïîçбóòèñÿâóãð³â

У ïідëітковому віці на шкіру вïëиваютü ãормонаëüні зміни, а такоæ ïіт,  
інфекції та атмосферні забруднення. При за ку ïорюванні саëüних заëоз і 
во ëо ся них фоëікуëів на шкірі утворюютüся вуãри (наукова назва — акне). 
Досі то÷но не встановëено ïри÷ину їх ïояви, аëе відомо, що до 20—25 років 
вони зазви÷аé зникаютü самі ïо собі. 

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

Ко ме до ни — не ве ëи÷кі ÷орні ця то÷ ки, що з’яв ëя ютü ся ïе ре ваæ но біëя 
но са é на ïідборідді. Ут во рю ютü ся внасëідок за ку ïо р ю  вання во ëо ся них 
фоëікуëів. Са мостіéно ви дав ëю ва ти ко ме до ни не ре ко мен дуютü, оскіëüки це 
мо æе сïри ÷и ни ти їх за ïа ëен ня é ви ник нен ня ïу с туë.

§13.КÎСМЕТИЧНІÏРÎÁËЕМИÏІДËІТКІВ

Íа коæному етаïі æиття ëюдини її шкіра є іншою і функціонує 
ïо-різному. 

1. Íіæна шкіра немовëят ÷утëива до ïодразненü. ßкі космети÷ні 
засоби використовуютü дëя доãëяду за шкірою немовëят (дитя÷е 
миëо, ïрисиïки...)? 
2. Êоëи діти ïідростаютü, шкіра стає менш ÷утëивою. Îднак 
вони надзви÷аéно рухëиві і ÷асто ïадаютü. Тоæ у ïодряïину 
моæе ïроникнути інфекція і сïри÷инити заïаëення. Що треба 
зробити, коëи дитина ïодряïаëа шкіру (ïромити з миëом, обро-
бити éодом, зеëенкою...)?
3. ßкі ïробëеми зі шкірою виникаютü у доросëих і ëюдеé ïохи-
ëоãо віку (ïеред÷асне старіння, ïіãментні ïëями...)?

Îтæе, ïробëеми зі шкірою виникаютü у будü-якому віці. Деякі з них наé-
біëüше турбуютü у ïеріоди ãормонаëüних ïотрясінü — у ïідëітковому віці, 
ïід ÷ас ваãітності, в разі вæивання ãормонаëüних ïреïаратів тощо. Це тому, 
що деякі гормони стимуëюютü функцію саëüних заëоз, шкіра стає æирною 
і створюєтüся æивиëüне середовище дëя мікробів. Ç оãëяду на це доãëяд за 
шкірою у ïідëітковому віці має ваæëиве зна÷ення.  

Чîìóçì³íþєòüñÿçàïàхò³ëà

Під ÷ас ста те во ãо дозріван ня змінюєтüся не ëише зовнішніé виãëяд шкіри, 
а é заïах тіëа. Ðі÷ у тому, що в дітеé від народæення функціонуютü ëише 
одні ïотові заëози, а в ïеріод статевоãо дозрівання активізуютüся é інші ïото-
ві за ëо зи (маë. 33 на с. 79), які видіëя ютü ре÷овину зі сïецифі÷ним заïахом. 
ßк що в÷ас но не ми ти ся, то ïід вïëивом бактеріé заïах стає неïриємним. Він 
різкішиé, ко ëи на ëюдині син те ти÷ ниé одяã. Та ре ãу ëяр ниé душ і біëиз на з 
на ту раëü них тка нин заïобіãаютü цüо му. 

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся ïро особëивості функціонування шкіри у ïідëіт-
ковому віці;

• ïроанаëізуєш, які захворювання шкіри наéбіëüше хвиëюютü 
твоїх одноëітків;

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

ватися ними.
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Ціëком ïозбутися вуãрів у ïідëітковому віці не завæди вдаєтüся, аëе 
дотримання ãіãієни і рекомендаціé ëікаря дає ÷удові резуëüтати, адæе нині  
є ÷имаëо ефективних засобів дëя ïодоëання цієї ïробëеми. 

Ç не ве ëи ки ми ви си ïан ня ми на шкірі моæ на бо ро ти ся са мостіéно. Дëя 
ïрофіëак ти ки і ëіку ван ня вуãрів використову ютü ан ти бак теріаëü не ми ëо, 
скраби, ëосüé о ни. Íаé кра ще ку ïу ва ти їх в аï те ках. Îднак ÷а с те користу-
ван ня ними мо æе сïри ÷и ни ти ïод раз нен ня, тому завæди сëід радитися з 
ëікарем. 

Ба ãа тüом до ïо ма ãа ютü народні засоби: ма с ки зі свіæих оãірків ÷и за ïа-
ре ної вівсян ки. Во ни ïідсу шу ютü шкіру і вод но ÷ас ïом’як шу ютü її. Чимаëо 
ïриродних комïонентів використовуютü у космети÷них засобах дëя доãëяду 
за ïробëемною шкірою (маë. 36). 

Дîãëÿäçàâîëîññÿì

Стиëüна за÷іска, здорове é доãëянуте 
воëосся додаютü уïевненості é ãарно-
ãо настрою. Аëе іноді воëосся тüмяніє, 
втра÷ає бëиск, éоãо кін÷ики сі÷утüся, 
з’явëяєтüся ëуïа.   

Лу па — надмірне відëущення шкіри. 
Íаé ÷астіше ура æує во ëо ся ну ÷а с ти ну 
ãо ëо ви та ок ре мі діëя нки шкіри на об ëи÷-
÷і. Ðаніше вва æа ëи, що це захворювання 
є сïад ко вим. Íині ïереваæає дум ка ïро 

éоãо інфекціéну ïри ро ду. Підëітки інфіку ютü ся ÷а с тіше, оскіëüки їхня 
шкіра стає æирною. Пам’ятаé ïро це, ко ëи ïо зи ÷а ти меш дру зям (÷и у них) 
ре÷і осо би с то ãо ко ри с ту ван ня — ãребінецü, ãо ëо вниé убір, руш ник. 

У доãëяді за воëоссям ваæëиво 
ïідібрати відïовідниé твоєму тиïу 
воëосся шамïунü. Високоякісні 
шамïуні містятü мінімум барвни-
ків і ароматизаторів, маютü ïро-
зоро-біëиé коëір і ëедü від÷утниé 
заïах. ßк що у тебе ëуïа, ко ри с туé-
ся шам ïу нем ïро ти ëу ïи. Íаé кра-
ще аï те÷ ним. Хо÷а він і до роæ ÷иé, 
ніæ зви÷аéні шамïуні, за те ефек-
тивнішиé.

Частота миття ãоëови заëеæитü 
від місця твоãо ïроæивання (там, 
де забруднена атмосфера, ãоëо-
ву треба мити ÷астіше), шамïу-
ню, яким ти користуєшся, і твоãо 
баæання. Дехто миє ãоëову раз 
на тиæденü, хтосü — щоранку. 
ßкщо миєш ãоëову ÷асто, користуé-
ся шамïунем дëя щоденноãо миття. 
Він менш концентрованиé.

Тèïèâîëîññÿ

Нормальне — здорове на виãëяд, 
еëасти÷не, бëиску÷е, ïо всіé 
довæи  ні має однакову товщину і 
ко ëір. Леãко вкëадаєтüся у за÷іс-
ку, не сі÷етüся, не скëеюєтüся в 
ïасма.
Сухе — ëамке, без бëиску. Часто 
буває ïосі÷еним на кін÷иках, 
ïовіëüно росте, ïоãано вкëада-
єтüся.
Жирне — втра÷ає охаéниé ви- 
ãëяд уæе ÷ерез денü-два ïісëя 
миття.
Комбіноване — æирне біëя коре-
нів і сухе на кін÷иках.

Пу с ту ли — за ïа ëені ïрищі з біëою сер це ви ною. Ут во рю ютü ся ïри 
інфіку ванні за ку ïо ре но ãо во ëо ся но ãо фоëіку ëа. У разі са мостіéно ãо ви дав-
ëю вання ïу с ту ë мо æутü ут во рю ва ти ся кісти.

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

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

Ç оãëяду на це рекомендуютü дві÷і на денü ретеëüно мити обëи÷÷я ÷истою 
водою з відïовідним дëя твоãо тиïу шкіри мию÷им засобом (миëом, ãеëем 
або космети÷ним моëо÷ком). 

Відтак обëи÷÷я корисно сïоëоснути ïрохоëодною водою ÷и трав’яним 
настоєм. Дëя витирання користуéся ëише ÷истими рушниками або одноразо-
вими серветками, стеæ за ÷истотою ïостіëüної біëизни. 

Îсобëиво ретеëüноãо доãëяду шкіра ïотребує в сïекотну ïоãоду. ßкщо 
вирушаєш у ïодороæ, візüми з собою уïаковку воëоãих ãіãієні÷них серветок. 

Маë. 36. Природні комïоненти, 
які використовуютü у косметоëоãії дëя ïробëемної шкіри

екстракт кропиви — змен-
шує активністü саëüних 
заëоз, усуває ïодразнення

зелений чай — зні-
має ïодразнення, 
звуæує ïори

ромаøка — ïротизаïаëüна, ïро-
тиаëерãенна, засïокіéëива дія

олія чайного 
дерева — знімає 
ïодразнення

алое вера — утри-
мує воëоãу, зменшує 
заïаëення

евкаліпт — знебоëює, віднов-
ëює ушкодæені діëянки шкіри

огірковий cік — відбіëює, 
звоëоæує, звуæує ïори

розмарин — о÷ищує 
і стимуëює оновëення 
кëітин шкіри

грейпôрут — ïідсушує 
шкіру, роз÷иняє комедо-
ни, стабіëізує функцію 
саëüних заëоз
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Вèб³ðêîñìеòè÷íèхçàñîб³â ³ïðàâèëàêîðèñòóâàííÿíèìè

Ðазом з однокëасниками виконаé ïроект. Дëя цüоãо:

1. Проанаëізуé космети÷ні засоби, якими користуєшся. Чи ïід-
ходятü вони дëя твоãо тиïу шкіри?

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

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

• завітаéте до наéбëиæ÷ої аïтеки ÷и маãазину косметики, ïорадüтесü 
із фахівцем і скëадітü ïереëік космети÷них засобів дëя доãëяду за 
моëодою шкірою;

• зберітü коëекцію космети÷них засобів дëя різних тиïів шкіри і 
воëосся (моæна у виãëяді маëюнків, фотоãрафіé ÷и ïороæніх уïа-
ковок). 

• Підãотуéте ïрезентацію цих засобів у виãëяді рекëами. Çвернітü осо-
бëиву уваãу на застереæення, якщо вони є.

4. Çаïросітü на урок ëікаря-дерматоëоãа (якщо маєте таку змоãу). Поставте 
éому заïитання, які вас цікавëятü. Дізнаéтесü, як моæна отримати в нüоãо 
індивідуаëüну консуëüтацію.                    

У ïідëітковому віці на шкіру вïëиваютü ãормонаëüні зміни, а такоæ 
ïіт, інфекції та атмосферні забруднення. 
При за ку ïорюванні саëüних заëоз і во ëо ся них фоëікуëів на шкірі 
утворюютüся вуãри (наукова назва — акне). 

Гоëовна зброя ïроти вуãрів — ãіãієна, адæе ÷иста 
шкіра має ïриродні антибактеріаëüні вëастивості.
Лу ïа — надмірне ëущення кëітин еïідермісу. Íаé-
÷астіше ура æує во ëо ся ну ÷а с ти ну ãо ëо ви та ок ре мі 
діëя нки шкіри на об ëи÷ ÷і. 
Підëітки нерідко ïотерïаютü від таких захворюванü 
шкіри, як аëерãія, бородавки і ãерïес. 
У твоєму віці моæна користуватися ëише декоратив-
ною косметикою дëя моëодої шкіри.

Помивши ãоëову шамïунем, моæна скористатися баëüзамом-оïоëіскува-
÷ем. Пісëя нüоãо воëосся ëеãко роз÷ісуватиметüся і краще вкëадатиметüся 
у за÷іску. Воëосся моæна ïідсушити м’яким рушником, а ïотім неãаря÷им 
феном (з відстані 15—20 см). Довãе воëосся треба роз÷ісувати обереæно, від 
кін÷иків.

Ïðî ³íш³çàхâîðþâàííÿшê³ðè

У ïідëітковому віці моæе з’явитися аëерãія на ïродукти, які раніше її 
не сïри÷иняëи. Îтæе, виявивши на шкірі висиïання невідомоãо ïоходæен-
ня, неãаéно звернисü до ëікаря. ßкщо це аëерãія, доведетüся зробити анаëіз 
на аëерãен або методом сïостереæення визна÷ити ïродукт, якиé сïри÷иняє 
аëерãі÷ну реакцію. Це моæе бути é косметика. В такому разі користуéся 
ëише ãіïоаëерãенною косметикою без барвників і ароматизаторів.

Підëітки нерідко ïотерïаютü від таких вірусних захворюванü шкіри, як 
бородавки і ãерïес. 

Бородавки — доброякісні ïухëини вірусноãо ïоходæення. Ç ÷асом вони 
зникаютü самі ïо собі, аëе маëо хто захо÷е ÷екати цüоãо уïродовæ місяців 
÷и навітü років. Îсобëиво дошкуëяютü бородавки на стоïах, тому що рос-
тутü не назовні, а всередину і сïри÷иняютü біëü ïри ходüбі. У такому разі 
не варто відкëадати візит до ëікаря. Íа сüоãодні розробëено ефективні ïре-
ïарати дëя видаëення бородавок, які у баãатüох виïадках доïомаãаютü ëеãко 
і безбоëісно ïозбутися їх. 

Герпес — хроні÷не вірусне захворювання, що ïроявëяєтüся у виãëяді 
висиïання на ãубах. Потраïивши одноãо разу в орãанізм, він заëишаєтüся 
там на довãі роки. Аëе ïроявëяєтüся ëише за осëабëеної імунної системи, 
наïрикëад ïри застуді. 

Дëя ëікування ãерïесу існуютü ïреïарати, які відïускаютü в аïтеках без 
рецеïта. ßкщо вони не доïомаãаютü, звернисü до ëікаря, якиé ïризна÷итü 
додаткове ëікування.

Чèìîжíàï³äë³òêàì
êîðèñòóâàòèñÿäеêîðàòèâíîþêîñìеòèêîþ

Моæна, аëе тіëüки тією, що ïризна÷ена дëя моëо-
дої шкіри. Íікоëи не користуéся кремами з косме-
ти÷ки доросëих, адæе косметика дëя доросëої шкіри 
має æирну основу і тобі не ïідходитü. Дëя ïідëітків 
розробëяютü сïеціаëüну косметику. Çазви÷аé вона не 
сïри÷иняє аëерãії і заïобіãає виникненню комедонів. 

Íе радимо тобі куïувати дешеву косметику невідо-
мих виробників. Пам’ятаé, що це засіб індивідуаëü-
ноãо користування, не ïози÷аé її навітü наéбëиæ÷им 
друзям. Дів÷атка, які сïіëüно користуютüся ïомадою 
та іншою декоративною косметикою, ризикуютü обмі-
нятися ãерïесом та баãатüма іншими інфекціями.          
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ÐÎÇДІЛ 3

ПСÈХІЧÍА І ДУХÎВÍА 
СÊЛАДÎВІ ÇДÎÐÎВ'ß

§14.ÏСИХÎËÎГІЧНИЙРÎЗВИТÎКÏІДËІТКА

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

По ÷ерзі назвітü те, що ви вваæаєте основною ïереваãою і наé-
біëüшим недоëіком ïідëітковоãо віку.

Рîçâèòîê ³íòеëеêòó 

Маéæе до кінця ХХ ст. у÷ені вваæаëи, що інтеëектуаëüниé розвиток 
ëюдини завершуєтüся до ïо÷атку її статевоãо дозрівання. Íині достеменно 
відомо, що це не так, оскіëüки мозок, як і тіëо, розвиваєтüся щонаéменше 
до 20 років. 

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

Цеé ïо зи тив ниé ïро цес ускëаднюєтüся ïевними ïро бëе ма ми. Дëя ïід-
ëіт ко воãо віку характерне кри ти÷ не ïе ре осмисëення всüоãо, у то му ÷исëі é 
цінностеé, які сïовіду ютü батü ки, в÷и теëі, сусïіëüство. Ðаніше ти вва æав, що 
та то é ма ма завæди маютü рацію, а те ïер здат ниé збаã ну ти, що во ни мо æутü і 
ïо ми ëя ти ся. Ти дедаëі ÷астіше сïе ре ÷аєшся з ни ми ïро одя ã, му зи ку ÷и твоїх 
друзів, ïорівнюєш їх з інши ми батü ка ми, ïомі÷аєш, що іноді сëо ва  до рос ëих 
не відïовідаютü їхнім в÷ин ка м. 

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

Ти за мис ëю єш ся над ãëобаëüними ïро бëе ма ми нерівності: «Чо му одні 
ма ютü усе від на ро д æен ня, а інші так ба ãа то страæ да ютü?»

У цьому параграôі ти:

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

• ïроанаëізуєш роëü цінностеé у æитті ëюдеé;
• в÷итимешся розрізняти сïравæні цінності і свідомо форму-

вати вëасну шкаëу цінностеé;
• дізнаєшся ïро зв’язок цінностеé і здоров’я.
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Рîçâèòîêеìîö³йíîїñфеðè

Від÷утни ми у ïідëітковому віці є емоціéні зміни. Підëітки ста ютü 
вразëи віши ми, ÷астіше ïотерïа ютü від тривоãи і різких змін на ст рою. Їм 
ваæ÷е стримуватися ïід ÷ас конфëіктів та у ситуаціях, коëи їх несïраведëи-
во обраæаютü. Тому дëя тебе ваæëиво розвивати нави÷ки самоконтроëю. Це 
доïомоæе уникати заéвих суïере÷ок і взаємних образ.

Життя ïідëітків довоëі стресове. Шкоëа, уроки, додаткові заняття, 
неïрості стосунки з доросëими, друзями, ïереæивання ÷ерез критику, 
реаëüні ÷и уявні ïробëеми — усе це ïризводитü до ïеревтоми і ïоãіршення 
самоïо÷уття. Тому  коæному треба в÷итися керувати стресами, відïо÷ивати 
і розсëабëятися.    

Підëітки ïе ре æи ва ютü нові дëя се бе ïо ÷ут тя: з’яв ëяєтüся інте рес до ïро-
ти ëеæ ної статі, ви ни ка ютü сим ïатії, а та коæ роз ÷а ру ван ня, як що ці ïо ÷ут тя 
не взаємні.

Рîçâèòîêïîòðеб

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

• ôізіологічні — в їæі, одязі, æитëі, без ïеці;

• соціальні — у сïіëку ванні, друæбі, ëюбові, на ëеæ ності до ãру ïи, 
ïовазі, визнанні;

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

У ïідëітко во му віці наéак ту аëü ніши ми ста ютü соціаëüні ïо тре би. 
Підëітки біëüше ÷а су ïро во дятü у коëі ïри ятеëів, ïідтри муютü тісні сто сун-
ки з од ним-дво ма бëизü ки ми дру зя ми, ïраã ну тü сïіëкування з ïро ти ëеæ ною 
стат тю.

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

Про÷итаéте уривок з цüоãо вірша і ïоміркуéте:

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

• ßкі інте ëек ту аëüні особ ëи вості зму шу ютü хëоïця за мис ëи ти-
ся над не сïра вед ëивістю, що існує в сусïіëüстві?

• ßк вïëи ну ëо на нüоãо сïіëку ван ня з дів÷и ною? 

Пси хо ëоãі÷ниé стан ïідëітка маéстерно відтворе но у ïовісті 
Дæ. Д. Сеëіндæе ра «Íад ïрірвою у æиті». Вона ба ãа то років 
ïоëонитü сер ця мо ëо дих ÷и та÷ів сïіëüним дëя всіх ïідëітків 
ба æан ням æи ти у сïра вед ëи во му світі без віéн, брехні é на сиë ëя 
над осо бистістю. 

Мені тринадцятиé минаëо.
ß ïас яãнята за сеëом.
Чи то так соне÷ко сіяëо,
Чи так мені ÷оãо буëо?
Мені так ëюбо, ëюбо стаëо,
Íена÷е в Боãа...
Уæе ïрокëикаëи до ïаю,
А я собі у бур’яні
Моëюся Боãу... І не знаю,
Чоãо маëенüкому мені
Тоéді так ïриязно моëиëосü,
Чоãо так весеëо буëо?
Госïоднє небо, і сеëо, 
ßãня, здаєтüся, весеëиëосü!
І сонце ãріëо, не ïекëо!

Та недовãо сонце ãріëо,
Íедовãо моëиëосü...
Çаïекëо, ïо÷ервоніëо
І раé заïаëиëо.
Мов ïрокинувся, дивëюся:
Сеëо ïо÷орніëо,
Боæе небо ãоëубеє 
І те ïомарніëо.
Поãëянув я на яãнята —
Íе мої яãнята!
Îбернувся я на хати — 
Íема в мене хати!
Íе дав мені Боã ні÷оãо!.. 
І хëинуëи сëüози,
Тяæкі сëüози!.. А дів÷ина
При саміé дорозі
Íедаëеко коëо мене
Пëоскінü вибираëа
Та é ïо÷уëа, що я ïëа÷у,
Приéшëа, ïривітаëа,
Утираëа мої сëüози
І ïоціëуваëа...

Íена÷е сонце засіяëо,
Íена÷е все на світі стаëо 
Моє... ëани, ãаї, сади!..
І ми, æартую÷и, ïоãнаëи
Чуæі яãнята до води.

                                       1847 р.
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Дóхîâíèйðîçâèòîê ³жèòòєâ³ö³ííîñò³

Підëітко виé вік — ваæ ëи виé етаï духовноãо розвитку. Це ïора ïошуку 
самоãо себе і своãо місця у світі, усвідомëення æиттєвої місії, формування 
основоïоëоæних ïринциïів і æиттєвих цінно с теé. 

Цінності — це те, що є ваæ ëи вим дëя ëю ди ни, за до ïо мо ãою ÷о ãо во на 
звіря є é оціню є будü-що у своєму æитті, виз на ÷а є вëасні ïріори те ти. 

Цінності вïëи ва ютü на нас, на шу ïо ведінку і виз на ÷а ютü æиттєвиé шëях. 
Íавітü як що ти не до кëа деш до цüо ãо зу сиëü, твоя си с те ма цінно с теé сфор-
муєтüся ïід вïëи вом об ста вин і тво ãо ото ÷ен ня: батüків, друзів, те ëе ба ÷ен ня. 
Дех то цим і об ме æуєтüся. Та ïо ду маé, ÷и не є ця сфе ра над то ваæ ëи вою, щоб 
доз во ëя ти іншим ëю дям ÷и об ста ви нам вирішу ва ти твою до ëю? 

1. Çаïишітü 10 наéваæ ëи віших дëя вас цінно с теé. 
2. Про÷итаéте ïрит÷у «Íаéваæëивіші ре÷і» (с. 95). 
Поміркуéте:
• ßкі æиттєві цінності схоæі на веëике каміння, які — на маëе, 

а які — на ïісок? 
• ßк ви їх розрізняєте?
• У якому ïорядку «наïовнюєте ãëе÷ик» на цüому етаïі своãо 

æиття?
• ßк моæна біëüше дбати ïро «веëике каміння»?

Ц³ííîñò³,ÿê³íàй÷àñò³ше
íàçèâàþòüï³äë³òêè:    

• здо ров’я своє і бëизü ких;
• зовнішня кра са;
• ïо ïу ëярністü;
• вірна друæ ба;
• друæ на ро ди на;
• усïіхи у шкоëі;
• моæ ëивістü заé ма ти ся уëюб ëе ною сïра вою, 

до ïо ма ãати ëю дям;
• ëю бов;
• без ïе ка;
• ду шев ниé сïокіé;
• ціка ве дозвіëëя;
• ïри ãо ди;
• ба ãа то ãро шеé;
• мод ниé одяã. 

  

Нàйâàжëèâ³ш³ðе÷³

Îдин юнак ïостіéно неïокоївся з ïриводу своãо æиття і маéбутнüоãо. 
ßкосü, ãуëяю÷и береãом моря, зустрів він мудроãо старця. 

— Що тебе тривоæитü, юна÷е? — заïитав старецü. 
— Çдаєтüся, я не моæу збаãнути, що в æитті дëя мене наéваæëиві-

ше, — відïовів юнак.
— Це дуæе ïросто, — сказав старецü. Він ïідняв із земëі ïороæнüоãо 

ãëе÷ика і ïо÷ав заïовнювати éоãо камінням завбіëüшки з куëак. 
Çаïовнивши ãëе÷ик ïо вінця, заïитав: 
— Цеé ãëе÷ик ïовниé, ÷и не так? 
— Так, — ïоãодився юнак.
Старецü мов÷ки кивнув, узяв æменю дрібних камінців, кинув їх у 

ãëе÷ик і зëеãка ïотрусив. Êамінці заïовниëи ïустоти міæ веëиким камін-
ням. Він усміхнувся і заïитав: 

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

заïов  нив ïустоти, що заëишиëися. 
— Îсü відïовідü на твоє заïитання, — сказав старецü. — Веëике 

каміння — це наéваæëивіші ре÷і в æитті: родина, кохана ëюдина, твіé 
духовниé розвиток, мудрістü. ßкщо втратиш усе, крім цüоãо, твоє æиття 
все одно буде ïовним. 

Він хвиëüку ïомов÷ав, а відтак мовив: 
— Дрібні камінці — це такоæ  ваæëиві дëя тебе ре÷і: робота, дім, 

матеріаëüниé добробут. А ïісок —  дрібниці, які насïравді не маютü 
æодноãо зна÷ення.

Юнак сëухав дуæе уваæно, і старецü ïродовæив: 
— Деякі ëюди робëятü ïомиëку. Вони сïо÷атку засиïаютü у ãëе÷ик 

ïісок, і в нüому не ëишаєтüся місця дëя каміння. Так і в æитті. ßкщо 
витра÷ати сиëи на дрібні é незна÷ущі ре÷і, у нüому не буде місця дëя 
наéваæëивіших цінностеé. Тому ïередусім ïодбаé ïро веëике каміння, 
не забуваé і ïро дрібне. А ïісок хвиëі æиття самі наб’ютü у ïроміæки 
міæ ними.
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Жèòòєâ³ö³ííîñò³ ³çäîðîâ’ÿ

В÷ені досëідиëи, як обрані ëюдиною æиттєві цінності вïëиваютü на її 
здоров’я і добробут. Вони з’ясуваëи, що існує кіëüка десятків цінностеé, 
сïіëüних дëя всіх ëюдеé, незаëеæно від тоãо, у що вони вірятü і де æивутü. 
Це — ëюбов, друæба, оïтимізм, тоëерантністü, ÷уéністü, довіра, душевна 
щедрістü, самоïоваãа тощо. Такоæ доведено, що, ïокëадені в основу æиття, 
такі цінності сïрияютü кращому здоров’ю; менш стресовому æиттю; біëüшіé 
вïевненості в собі; стабіëüнішому ïодруæнüому æиттю; біëüшіé за середню 
вïëивовості; вищому рівню фінансовоãо добробуту; від÷уттю самоïоваãи і 
сенсу æиття. 

Про те, як ваæëиво у твоєму віці обирати ïравиëüні цінності, 
знято весеëиé фіëüм «Ç 13 у 30» (реæисер  Гаррі Вінік, виробни-
цтво «Êоëамбія Пік÷ерз», США, 2004 рік).
Êому з дів÷ат не хо÷етüся бути схоæою на красунü з обкëадинок 
модних æурнаëів? У денü, коëи Дæенні виïовниëося 13 років, її 
баæання раïтом здіéснюєтüся. Вона ïрокидаєтüся тридцятирі÷-
ною редакторкою наéïоïуëярнішоãо модноãо æурнаëу. Ç одноãо 
боку, теïер  вона має все, ïро що мріяëа: шикарниé автомобіëü, 
модниé одяã, десятки каваëерів, а з іншоãо — розуміє, що на 
шëяху до цüоãо втратиëа те, що буëо дëя неї наéваæëивішим — 
теïëі стосунки з батüками, вірноãо друãа і сïравæнє кохання.

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

«Моæ на ку ïи ти ëіки, та не ку ïиш здо ров’я»;
«Моæ на ку ïи ти дім, та не ку ïиш за тиш ку»;
«Моæ на ку ïи ти ëіæко, та не ку ïиш сïо кою».

Поміркуéте, які цінно с ті є ваæëивішими дëя вас: матеріаëüні ÷и 
духовні?

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

ваæ ëи виé етаï духовноãо розвитку — ïошуку самоãо 
себе, усвідомëення своєї місії, формування æиттєвих 
цінно с теé. 
Цінності — це те, що є ваæ ëи вим дëя ëюдини, за 
до ïо мо ãою ÷о ãо вона звіря є é оціню є будü-що у своєму 
æитті, виз на ÷а є вëасні ïріори те ти.
ßкщо ëюдина сïовідує заãаëüноëюдсüкі цінності, вона 
зазви÷аé виãрає (має краще від середнüоãо здоров’я, 
вищиé рівенü вïëивовості та фінансовоãо добробуту, 
ïереæиває менше стресів, від÷уває біëüшу самоïоваãу 
і сенс æиття).   

§15.ДИВÎВИЖНИЙМÎЗÎК

Кëþ÷äîефеêòèâíîãîíàâ÷àííÿ

Íаш мозок міститü 100 міëüярдів активних кëітин — неéронів. Êоæен 
із неéронів набаãато ïотуæнішиé за наéсу÷аснішиé комï’ютер. Îднак сïрав-
æня веëи÷ мозку виявëяєтüся у взаємодії неéронів. Підраховано, що кіëü-
кістü зв’язків міæ неéронами істотно ïеревищує кіëüкістü атомів у Всесвіті.

ßкосü відомиé у÷ениé, озираю÷исü на роки нав÷ання, сказав: «У моїé 
шкоëі сотні ãодин відводиëи на математику, мову та ëітературу, стіëüки æ 
÷асу — на ãеоãрафію, історію, інші науки. Теïер я заïитую себе: скіëüки 
ãодин мене в÷иëи тоãо, як ïрацює моя ïам’ятü? Скіëüки ÷асу ïішëо на те, 
щоб нав÷ити мене в÷итися? Скіëüки ãодин нав÷аëüної ïроãрами відводятü, 
щоб ïояснити, як ïрацює міé мозок? Відïовідü одна: ніскіëüки! Іншими 
сëовами, мене не нав÷иëи ãоëовноãо — як ïосëуãовуватися своєю ãоëовою». 

У цüому é настуïному ïараãрафах ти ознаéомишся, за що відïовідаëüні 
різні ÷астини ãоëовноãо мозку ëюдини, як ïрацює твіé мозок, як ефективно 
використовувати éоãо моæëивості дëя розвитку інтеëектуаëüних здібностеé. 
Адæе зрозуміти, як ïрацює наш дивовиæниé мозок, озна÷ає знаéти кëю÷ до 
ефективноãо нав÷ання.

Дëÿ÷îãîãîëîâíîìóìîçêóäâ³ï³âêóë³ 

Людсüкиé мозок скëадаєтüся з двох ïівкуëü (маë. 37).     

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, за що відïовідаëüні різні ÷астини ãоëовноãо мозку;
• визна÷иш, яка з ïівкуëü ãоëовноãо мозку в тебе активніша;
• ïотренуєшся стимуëювати діяëüністü мозку;
• дізнаєшся, як ïравиëüно хар÷уватися, щоб ïідтримувати  

діяëüністü мозку.

Маë. 37   

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

Ïðàâàï³âêóëÿ:
• уява;
• ритм;
• рима;
• коëüори; 
• розïізнавання 

об’єктів.
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Êоæна ïівкуëя ãоëовноãо мозку виконує ïевні функції (маë. 37). 
Ліву ïівкуëю умовно називаютü «мисëитеëем», а ïраву — «мит-
цем». Хо ÷еш дізна ти ся, яка з ïівкуëü ãо ëо вно ãо моз ку в те бе 
ак тив ніша, — ви ко наé вïрави швид ко, не за мисëю ю ÷исü.

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

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

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

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

ßк що у біëüшості ви ïад ків от ри ма но відïовідü «ïра ва», ïровідною у 
те бе є ëіва (!) ïівку ëя, і ти — ïереваæно мис ëи теëü (розв’язую÷и ïробëеми,  
зосередæуєшся на анаëізі та ïодробицях),  як що «ëіва» — маєш ху до æню, 
твор ÷у на ту ру (ïідходиш до розв’язання ïробëем нестандартно).

Íедоëіком винятково ëівоïівкуëüноãо мисëення є обмеæена здатністü 
сïриéмати нові ідеї та ïристосовуватися до змін; ïравоïівкуëüноãо мисëен-
ня — недостатнüо розвинені анаëіти÷ні здібності, скëадністü у доведенні 
ïо÷атої сïрави до ëоãі÷ноãо кінця. 

Ç оãëяду на це обидві ïівкуëі з’єднані міæ собою мозоëистим тіëом 
(маë. 37). Ця скëадна ïеремикаëüна система міститü сотні міëüéонів актив-
них неéронів. Çавдяки їé ми сïриéмаємо інформацію з навкоëишнüоãо 
світу ціëісно, а те, над ÷им ïрацюютü одно÷асно ëіва і ïрава ïівкуëі, 
заïам’ятовуєтüся набаãато ëеãше. Íаïрикëад, коëи сëухаємо ïісню, сëова 
сïриéмає ëіва ïівкуëя, а меëодію — ïрава.  

Біëüшістü сфер ëюдсüкої діяëüності ïотребуютü ïоєднання цих двох 
тиïів мисëення. Îтæе, якщо ти «мисëитеëü», біëüше розвиваé свою креа-
тивністü (твор÷і здібності), а якщо «митецü» — ваæëиво розвивати ëоãі÷не 
мисëення і самодисциïëіну.

Маë. 38

а в

б

г

Зàщîâ³äïîâ³äàþòüâ³ää³ëèãîëîâíîãîìîçêó

Гоëовниé мозок скëадаєтüся з ÷отирüох віддіëів (маë. 39), які відïовіда-
ютü за настуïне.
1. Стовбур  — контроëює інстинктивні функції тіëа, зокрема дихання, обмін 

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

2. Лімбі÷на система, або «мозок ссавців» — відïовідає за емоції, відіãрає 
ваæëиву роëü у заïам’ятовуванні. Те, що зумовëює емоціéне ïіднесення 
(радістü, захват, цікавістü), заïам’ятовуєтüся набаãато краще.   

3. Êора ãоëовноãо мозку — керує сïриéняттям, мисëенням, мовою, свідо-
мими діями.  

4. Мозо÷ок — «маëенüкиé мозок». Донедавна ввваæаëося, що він керує 
ëише координацією рухів та рівноваãою. Îднак останні досëідæення 
ïереконëиво доводятü éоãо у÷астü у ïроцесах заïам’ятовування, уваãи і 
ïросторовоãо мисëення. Îтæе, та ÷астина мозку, що відïовідає за рух, 
відіãрає ваæëиву роëü у нав÷анні. Стимуëювання мозо÷ка за доïомоãою 
руханок ïробудæує інте ëектуаëüні здібності. Îсобëиво корисними є 
обертаëüні рухи. Поãраéте в ãру «Дзиґа», яка доïомоæе зняти наïруæен-
ня é осві æити мозок.

Станüте на безïе÷ніé відстані одне від одноãо і ïо÷инаéте круæ-
ëяти з розкинутими руками. Ця вïрава особëиво ефективна, 
якщо ïід ÷ас обертання насïівувати ïротяæниé звук «і-і-і». Він 
діє на мозок як своєрідниé вітамін.
ßкщо ïід ÷ас обертання в тебе заïаморо÷иëася ãоëова — це 
озна÷ає, що ти обертаєшся надто швидко. Треба сïовіëüнити 
рух, а відтак обернутися кіëüка разів у ïротиëеæному наïрямку. 
Доïомоæе і ïриéом, якиé застосо вуютü танцюристи: обрати на 
рівні о÷еé будü-якиé ïредмет і фіксувати на нüому ïоãëяд ïід ÷ас 
коæноãо оберту.   
        

Стовбур

Мозо÷ок

Лімбі÷на 
система

Êора мозку

Маë. 39
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ßêíàëàшòóâàòèìîçîêíàïîòð³бíóхâèëþ

Подібно до радіо- і теëеïередава÷а, наш мозок ïосиëає сиãнаëи на різних 
хвиëях. У стані збудæення він діє з однією ÷астотою, у стані сïокою і роз-
сëабëення — з іншою. У різних фазах сну довæина хвиëü такоæ різна: 

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

У стані надмірноãо збудæення (страху або ãніву) в мозку видіëяютüся 
ãормони, які бëокуютü вищу нервову діяëüністü. Деякі з них ïракти÷но «сти-
раютü ïам’ятü», і тому ïід ÷ас контроëüної ëюдина моæе ïоказати ãірші зна-
ння, ніæ має. Сиëüні емоції зниæуютü здатністü ëюдини ïриéмати рішення. 

Îднак варто комусü засïівати ïісню, як ото÷ую÷і одразу ïриãадуютü її 
сëова; розказаниé кимосü æарт, цікава історія викëикаютü у ïам’яті без-
ëі÷ асоціаціé. Це тому, що музика та історії настроюютü мозок на довæину 
хвиëі, яка відïовідає стану «розсëабëеної ãотовності». Цікаво, що цеé стан 
мозку наéсïриятëивішиé дëя нав÷ання. Йоãо моæна досяãти і за доïомоãою 
сïеціаëüних вïрав. 

Íав÷ітüся виконувати вïрави, які настроюютü мозок на ïотрібну 
дëя ефективноãо нав÷ання хвиëю. Îб’єднаéтесü у 3 ãруïи, ïід-
ãотуéтесü і ïотренуéтеся виконувати їх.    

Група 1: вïрава «Ðозсëабëена ãотовністü». Сядüте ïрямо, ноãа-
ми уïрітüся в ïідëоãу. Çëеãка розãоéдуéтесü вïеред—назад 
верхнüою ÷астиною тіëа. Відтак ïереведітü ці рухи в коëо-
ві. Моæете заïëющити о÷і é ïоексïериментувати з рухами. 
Моæëиво, хтосü захо÷е рухатися інтенсивніше, а хтосü навïа-
ки — ïриïинити рух, від÷уваю÷и éоãо всередині. У такі миті 
з’явëяєтüся від÷уття зосередæеності та сïокою. Мозок віднов-
ëюєтüся і водно÷ас заëишаєтüся активним.
Група 2: вïрава «Сïëя÷а вісімка». Сядüте зру÷но, виïрямте 
сïину і розсëабте ïëе÷і. Дві÷і ãëибоко вдихнітü так, щоб сïо-
÷атку від÷ути свіé æивіт, а ïотім — ãруди. По÷нітü маëювати 
у ïовітрі кін÷иком носа ëеæа÷у вісімку. 
Думаéте ïро те, що маëюєте симвоë безкіне÷ності. Çвернітü 
уваãу, яку вісімку маëюєте — вузüку ÷и широку. Ðозфарбуéте 
її у ïриємниé коëір. Моæна змінити наïрямок руху — ïо÷ати 
маëювати в ïротиëеæному наïрямку. Стеæте о÷има за кін÷и-
ком носа. Виконуéте вïраву не менш як 1 хвиëину.
Група 3: вïрава «Íеïомітні рухи». Сядüте ïрямо, розïравте 
ïëе÷і, ïіднімітü ãоëову. Сïробуéте з розïëющеними о÷има 
зробити ãоëовою маëенüкі рухи — наéменші з тих, які моæна 
ïомітити. Це моæе бути ïохитування зëіва наïраво ÷и рухи 
ïідборіддям вïеред—назад, вãору—вниз. 
Çаïëющітü о÷і é сконцентруéте   ся на цих мініатюрних рухах. 
Êоëи ëюдина настіëüки уваæна, що ïомі÷ає наéнеïомітніші 
рухи, її мозок ïрацює як у детектива: він абсоëютно сïокіé-
ниé і максимаëüно зібраниé. 

ßêïðàâèëüíîжèâèòèìîçîê

Îбмін інформацією міæ неéронами мозку суïроводæуєтüся еëектри÷ни-
ми імïуëüсами. Потуæністü такоãо імïуëüсу — 25 ват. Цüоãо достатнüо дëя 
увімкнення невеëикої ëамïо÷ки. 

Це ïояснює веëи÷езну ïотребу мозку в енерãії. Маса мозку доросëої ëюди-
ни становитü ïрибëизно 2% маси її тіëа, однак він сïоæиває до 20% енерãії. 
Дæереëо цієї енерãії — кисенü і ïоæивні ре÷овини. Проãуëянки на свіæому 
ïовітрі та фізи÷ні вïрави доïомаãаютü наситити мозок киснем, а збаëансоване 
хар÷ування — енерãією та усіма необхідними ïоæивними ре÷овинами. Будü-
яке обмеæення, сïри÷инене нерозумними дієтами ÷и дефіцитом мікроеëемен-
тів (éоду, заëіза), ïризводитü до ïосëабëення мозкової діяëüності. 

К³ëüêàïîðàä,ÿêïðàâèëüíîхàð÷óâàòèñÿ

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

• Îбід ïо÷инаé з ово÷евоãо саëату.
• До щоденноãо меню вкëю÷аé рибу, ãоріхи, росëинні æири, 

адæе риб’я÷иé æир та оëії відіãраютü вирішаëüну роëü у 
створенні «інформаціéних воëокон мозку». Денна норма сïо-
æивання цих æирів невеëика — одна ÷аéна ëоæка. Îднак без 
неї мозок втра÷ає координацію, ïам’ятü та інші свої функції.

• Дëя збаãа÷ення мозку киснем щодня ãуëяé на свіæому ïовітрі, 
виконуé фізи÷ні вïрави.

• Пиé біëüше води. 8  скëянок води, соку, узвару, трав’яноãо 
÷аю о÷истятü орãанізм від токсинів. Êава, ÷орниé ÷аé, соëодкі 
ãазовані наïої, навïаки, ïризводятü до зневоднення орãаніз-
му. Тому краще ïити ÷исту дæереëüну воду.

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

У 6-му кëасі ти вив÷ав, як куïувати, зберіãати і використовувати 
éодовану сіëü. Приãадаé цю ваæëиву інформацію.    

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

• Як зберігати? Йодовану сіëü треба зберіãати щіëüно 
закритою, в сухому і темному місці. Порушення умов 
зберіãання ïризведе до виïаровування сïоëук éоду.

• Як споживати? При високих темïе ратурах éод швидко 
вивітрюєтüся. Тому додаваé éодовану сіëü у страви ïеред 
тим, як ïодати їх до стоëу. 
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Íаситити мозок киснем, нормаëізувати дихання, ïоëіïшити зір  
і сëух доïомоæе вïрава «Дæереëо енерãії»:   

• сядüте, ïокëадітü руки ïеред собою на стіë або на коëіна; 

• видихнітü, ãоëову ïовіëüно оïустітü, щоб ïідборіддя торк-
нуëося ãру деé. Від÷уéте, як розсëабиëися м’язи ïотиëиці, 
ïовністю розсëабте ïëе÷і;

• відтак ïовіëüно ïідводüте ãоëову і робітü вдих; 

• ïовіëüно відкинüте ãоëову назад, щоб ãрудна кëітка роз-
шириëасü і наïовниëася ïовітрям;

• три÷і ïовторітü вïраву.    

Мозок ëюдини міститü 100 міëüярдів неéронів. Êоæен із них набаãато 
ïотуæнішиé за наéсу÷аснішиé комï’ютер. Îднак сïравæня веëи÷  мозку 
виявëяєтüся у взаємодії неéронів.  
Íаш мозок скëадаєтüся з двох ïівкуëü, ÷отирüох віддіëів, він функціо-
нує на ÷отирüох різних хвиëях. Ðозуміння тоãо, як ïрацює  мозок, — 
кëю÷  до ефективноãо нав÷ання. 
Êоæна з ïівкуëü мозку відïовідає за ïевні функції. Півкуëі з’єднані 
мозоëистим тіëом. Çавдяки цüому ми сïриéмаємо світ ціëісно, а те, над 
÷им ïрацюютü одно÷асно ëіва і ïрава ïівкуëі, заïам’ятовуєтüся наба-
ãато ëеãше.

Мозок скëадаєтüся з ÷отирüох віддіëів: стовбур, ëім-
бі÷на система, кора і мозо÷ок. Вони відïовідаютü за 
інстинкти, емоції, мисëення і координацію.
Подібно до радіо- і теëеïередава÷а наш мозок ïосиëає 
сиãнаëи з різною ÷астотою. Íаéсïриятëивішою дëя 
нав÷ання є довæина хвиëü, що відïовідає стану «роз-
сëабëеної ãотовності». Íаëаштувати мозок на ïотріб-
ну хвиëю моæна за доïомоãою ïевної музики, цікавої 
історії або сïеціаëüних вïрав.
Маса мозку доросëої ëюдини — ïрибëизно 2% маси її 
тіëа, однак він сïоæиває до 20% енерãії. Дæереëо цієї 
енерãії — кисенü і ïоæивні ре÷овини. 

§16.РÎЗВИТÎКІНТЕËЕКТУАËЬНИХНАВИЧÎК

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

Серед наéваæëивіших інтеëектуаëüних нави÷ок — уміння в÷итися, ïри-
éмати виваæені рішення і твор÷о мисëити. 

Усі ми в÷имося швидше і краще, коëи ïоєднуємо ïритаманні нам стиëі 
нав÷ання з ïриéомами ефективноãо сëухання, ÷итання і заïам’ятовування. 

Тèïèñïðèйíÿòòÿ ³íàâ÷àííÿ

Ми сïриéмаємо інформацію з навкоëишнüоãо світу за доïомоãою ï’яти 
орãанів ÷уття: зору, сëуху, дотику, смаку, нюху. Переваæно ми сïриé маємо 
інфор мацію о÷има, на сëух і на до тик. Ці канаëи сïриéняття є ваæëивими 
дëя нав÷ання. Îднак у коæ ної ëю ди ни вони ма ютü різну си ëу. Від цüо ãо 
за ëе æитü, як їé зру÷ні ше в÷и ти ся. 

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

Тим, хто наé кра ще сïриé має інфор мацію на сëух, у коãо сëуховиé тиï 
нав÷ання, сëід уваæ но  сëу ха ти ïо яс нення 
в÷и те ëя, ад æе наéбіëüше вони за своятü у 
такиé сïосіб. Їм на ба ãа то ëеã ше ïе ре ïи та ти, 
ніæ ïотім вив÷ати цеé матеріаë за ïідру÷-
ни ком.

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

У цьому параграôі ти:

• визна÷иш свіé стиëü нав÷ання;
• ïриãадаєш формуëу активноãо сëухання;
• ознаéомишся з методами ефективноãо ÷итання                 

і заïам’ятовування;
• ïриãадаєш аëãоритм анаëізу ïробëем і ïриéняття рішенü;
• ïотренуєш свою креативністü.

Рîçïîä³ëòèï³âñïðèйíÿò-
òÿóòèïîâîìóêëàñ³:

37% кінестети÷ниé;

34% сëуховиé;

29% візуаëüниé.

Джерело: Ґ. Драйден, Д. Вос 
«Революція у навчанні» 
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1. Виз на ÷ , якиé тиï сïриéняття — візуаëüниé, сëуховиé  ÷и 
кінестети÷ниé — є ãо ëо вним дëя те бе. Дëя цüо ãо уя ви, на ïри-
кëад, мо ре, озе ро або рі÷ку. ßк це бу ëо? Ти ïо ба ÷ив кар тин ку, 
ïо ÷ув ïëескіт хвиëü ÷и від÷ув, як во ни тор ка ютü ся те бе? 
У яко му ïо ряд ку це ïо ста ëо у твоїé уяві, в такіé ïосëідо вності ти 
é сïриé маєш інфор мацію з на вко ëиш нü о ãо світу. 

2*. Підрахуéте, як розïодіëено тиïи сïриéняття у вашому кëасі, 
ïорівняéте з розïодіëом дëя тиïовоãо кëасу (на ïоïередніé сто-
рінці).  

Êоæен із цих видатних ëюдеé мав вëасниé тиï нав÷ання, відмінниé від 
тих, до яких звикëи в÷итеëі. ßкщо уроки здоров’я у вас ïроводятü у формі 
тренінãів, тобі ïощастиëо, тому що вони максимаëüно враховуютü індивіду-
аëüні стиëі нав÷ання коæноãо у÷ня. 

Даëі ÷итаé ïро те, як скористатися унікаëüними моæëивостями своãо 
мозку на інших уроках: ефективно сëухати, ÷итати і заïам’ятовувати. 

Ефеêòèâíеñëóхàííÿ:фîðìóëàòðüîх«З»

Поки ти нав÷аєшся в шкоëі, зна÷ниé обсяã інформації отримуєш з ïояс-
ненü у÷итеëів. Тому ваæëиво розвивати нави÷ки активноãо сëухання. Про цес 
сëу хан ня не ïро стиé. Він скëа даєтüся ïри наéмні з трüох етаïів, і éоãо моæна 
оïисати формуëою трüох «Ç»: Çосередитися. Çрозуміти. Çаïам’ятати. 

Зо се ре ди ти ся — оз на ÷ає сконцентрувати свою уваãу, відвоëіктися від 
усüоãо стороннüоãо. Çвісно, як що роз ïо відü у÷и те ëя ціка ва, зо се ре ди ти ся 
не ваæ ко. Та щоб ста ти до б рим сëу ха ÷ем, треба  на в÷и ти ся зо се ре д æу ва ти сü і 
на то му, що не завæди ціка ве. ßк що за ти ïом сïриé нят тя ти візуаë, доціëüно 
в цеé ÷ас ро би ти ко роткі за ïи си або маëювати схеми. 

Зро зуміти — оз на ÷ає ïра виëü но роз ши ф ру ва ти інфор мацію. Дëя цüо ãо 
тре ба не ëи ше сëу ха ти, а é сте æи ти за мімікою, æе с та ми в÷итеëя, ста ран но 
уяв ëя ти те, ïро що він роз ïовідає, ïе реé ма ти ся éо ãо ïо ÷ут тя ми. 

Чи знаєø ти, що...
У÷итеëі Аëüберта Еéнштеéна вваæаëи, що з нüоãо ні÷оãо не 

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

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

Вінстона Чер÷іëëя такоæ вваæаëи сëабким у÷нем, він ïоãано роз-
мовëяв, заїкався і шеïеëявив. Та ïоïри все став видатним ïоëітиком 
і оратором.      

Іноді не  ро зуміння ви ни кає ÷е рез вæи ван ня не знаé о мих сëів, не÷ітке ïо яс-
нен ня. Íіко ëи не со ром ся за ïи та ти: «Що оз на ÷ає це сëо во?» або ïе ре ïи таé 
те, що не зро зумів. 

За пам’ята ти — оз на ÷ає збе реã ти інфор мацію у ïам’яті. ßк що ти ïо÷ув 
да ту, ïрізви ще або но мер вïра ви, ïо вто ри їх ïро се бе два, три, ÷о ти ри ра зи 
або за ïи ши. Інак ше вони ви вітрятü ся з ãо ëо ви вæе за 20 се кунд.

Поãраéте в ãру, яка додастü енерãії і доïомоæе сконцентрувати 
уваãу:

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

сëух; 
• за сиãнаëом у÷итеëя уявітü, що ви ïоба÷иëи здоби÷; 
• накинüтеся на неї (уникаю÷и зіткненü з іншими у÷нями-

«тиãрами») і схоïітü.    

Нàâè÷êèефеêòèâíîãî÷èòàííÿ

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

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

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

Під ÷ас ïе ре ãëя ду За пи тай:
• ïро÷итаé усі заïитання, що містятüся в ïараãрафі;
• заïитаé себе, що знаєш з цієї теми: ïам’ятаєш з розïовіді           

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

Мèçàñâîþєìî:

10% тоãо, що ÷итаємо;

20% тоãо, що ÷уємо;

30% тоãо, що ба÷имо;

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

70% тоãо, що ãоворимо;

90% тоãо, що ãоворимо       
і робимо.

Ï
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Потім уваæ но Про чи тай ма теріаë. Під ÷ас ÷итання:
• шукаé відïовіді на за ïи тан ня;
• зверни уваãу на видіëене іншим шрифтом;
• сïовіëüнюé темï ÷итання на скëадних місцях, розберися                      

з тим, що незрозуміëо.

Пе ре ка жи ïро÷итане:

По вто ри весü ма теріаë:

Переãëядаé карт-
ки у довіëüному 
ïорядку, аæ ïоки 
заïам’ятаєш усе.

Перед уроком 
ще раз ïереãëянü 

ïараãраф і картки.

Çаïиши 
наéваæëивіше на картках.

Íаéбіëüшиé ефект: 
Читаé! Говори! Сëухаé! Пиши!  

Постав собі заïитання 
і вãоëос даé відïовідü на них. 
Потріéниé ефект: 
Читаé! Говори! Сëухаé!

Ï
ðî
÷è
òà
й

Ï
еð
еê
àж
è

Ï
îâ
òî
ðè

ßêäîïîìîãòèñâîїйïàì’ÿò³

Мнемонічні прийоми — це техніки, які доïомаãаютü швидше і краще 
заïам’ятовувати. Íиæ÷е наведено кіëüка таких ïриéомів.

1. Використовуй свою уяву. Ти ëеãше заïам’ятаєш інформацію, задіявши 
обидві ïівкуëі мозку. Íаïрикëад, якщо хо÷еш заïам’ятати ÷ас, коëи треба 
ïовернутися додому, уяви веëи÷езниé ãодинник, що ïоказує цеé ÷ас і кëи÷е 
тебе додому.  

2. Складай ôормули з перøих букв слів. Íа ïри кëад, дëя ïри ãо ту ван ня 
ри би  ко ри с ту ютüся ïра ви ëом трüох «П»: Підкис ëи ти, Посо ëи ти, По ïер ÷и ти. 
Ефективне сëухання оïисуютü формуëою трüох «Ç», а ефективне ÷итання 
називаютü методом «ПÇ три П».

3. Використовуй більø як один канал сприйняття. Íаïрикëад, ÷итаé 
вãоëос. Моæеш заïисати текст на диктофон, а ïотім ïосëухати éоãо ïеред 
сном. Çаïиши інформацію в зошит ÷и в комï’ютері. Поки ïисатимеш, мимо-
воëі заïам’ятаєш. Моæна заïисувати на кëеéких ïаïірцях, маëювати схеми і 
розвішувати їх на видноті, аæ ïоки заïам’ятаєш.

4. Навчи когось. Íаéкращиé сïосіб заïам’ятати — нав÷ити іншу ëюдину. 
ßкщо ïору÷ нікоãо немає, ïов÷и своãо кота, собаку ÷и ïëюшевоãо ведмедика. 

5. Використовуй знайомі образи та сильні асоціації. Çãадати кіëüкістü 
днів у місяцях доïомаãаютü кісто÷ки ïаëüців. У вив÷енні іноземних сëів 
наéкраще доïомаãаютü асоціації. Íаïрикëад, сëо во «ïідëо ãа» анãëіéсüкою 
зву ÷итü як «фëо» (floor). Щоб за ïам’ята ти це, ïідшу каé ук раїнсüке сëо во 
з ïодібним зву ÷ан ням, ïриміром «фëот». Відтак уя ви, що у ванніé кімнаті 
на ïідëозі ут во ри ëа ся ка ëю æа, в якіé ïëа ває ціëа фëо тиëія ма ëе сенü ких 
ко раб ëиків (маë. 40, а). Те æ са ме сëо во німецü кою зву ÷итü як «фу с боден» 
(Fuβboden). Во но ïодібне за зву ÷ан ням до сëо ва «фут боë». Ти мо æеш уя ви ти, 
як крихітні фут боëісти ãра ютü у фут боë на ïідëозі (маë. 40, б). Êоëи треба 
буде ïриãадати, як анãëіéсüкою ÷и німецüкою сказати «ïідëоãа», ти мимовоëі 
зãадаєш ці картинки і сëова. Що несïодіванішою і кумеднішою є асоціація, 
то краще заïам’ятаєш це сëово.

Маë. 40 

а б
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Уì³ííÿïðèйìàòèð³шеííÿ

Êоëи ти був маëенüким, біëüшістü рішенü ïриéмаëи за тебе доросëі. 
Теïер тобі дедаëі ÷астіше доводитüся ïриéмати їх самостіéно. 

Îдні рішення є простими і не ïотребуютü розмірковування, наïрикëад, 
яке морозиво куïити, якиé фіëüм ïодивитися. Інші — зви÷ними (що сüоãодні 
вдяãнути, в÷ити уроки ÷и éти ãуëяти). Щодня ми ïриéмаємо десятки таких 
рішенü. Тому їх називаютü щоденними. 

Ðішення, які моæутü мати серéозні насëідки, називаютü складними. Деякі 
з них, наïрикëад, яку сïеціаëізацію у нав÷анні обрати, моæутü вïëинути на 
твою ïодаëüшу доëю.

Приéмаю÷и ïрості рішення, ми зазви÷аé ïокëада ємося на свіé смак, 
÷июсü ïораду, робимо так, як раніше, як ÷инятü інші. Адæе ціна такоãо 
рішення невисока. 

Дехто звик так розв’язувати всі свої ïробëеми. Îднак у біëüшості 
виïадків краще діяти не імïуëüсивно, а добре усвідомëюю÷и насëідки своїх 
в÷инків. У цüому тобі доïомоæе «ïравиëо світëофора» (маë. 41).

Рîçâèòîêêðеàòèâíîñò³

Дëя баãатüох ëюдеé креативністü (твор÷е мисëення) ïов’язана ëише 
з мистецтвом — музикою, æивоïисом, скуëüïтурою. Îднак су÷асниé світ 
ïотребує нестандартноãо мисëення в усіх сферах æиття.  

Креативність — одна з наéваæëивіших інтеëектуаëüних нави÷ок. Це 
здатністü мисëити віëüно, знаходити свіæі ідеї та ориãінаëüні рішення, швид-
ко ïристосовуватися до змін і нових обставин. 

Декому скëадно мисëити ïоза зви÷ним ïорядком ре÷еé. Ç дитинства нас 
нав÷аютü, що біëüшістü завданü маютü ëише одне ïравиëüне рішення. Îднак 
коëи ми ïо÷инаємо ïрацювати, то ïереконуємося, що уміння ïриéмати 
рішення на основі анаëізу баãатüох варіантів цінуєтüся дуæе високо. 

Зупинись — заспокойся і зосередься. 
Визнач проблему. Не приймай ріøень    
під âплиâом сильних емоöій, а також тоді, 
коли ти дуже ãолодний або âтомлений. 

Подумай — розãлянь якнайбільøе 
âаріантіâ сâоãо âибору і подумай про 
«плþси» та «мінуси» кожноãо з них.  

Вибери — зробиâøи âибір, âізьми на себе 
âідпоâідаль ність за йоãо наслідки.   

Ïîäóìàй

Вèбеðè

Зóïèíèñü

Маë. 41

Êреативні здібності доïомаãаютü розãëянути ïробëему з різних боків, 
оцінити моæëиві варіанти та їх насëідки, знаéти ориãінаëüні ідеї дëя 
розв’язання конфëіктів, виходу з кризових ситуаціé.

Êоæна ëюдина здатна розвинути в собі креативниé ïотенціаë, треба ëише 
ïодоëати деякі ïереïони: зви÷ку мисëити штамïами, страх ïомиëитися,  
бути розкритикованою тощо. 

ßкщо уроки здоров’я ïроводятü у формі тренінãів, в у÷нів розвиваютü 
креативністü. Адæе на тренінãу існуютü ïравиëа: «Íе критикувати», «Êоæна 
думка має ïраво на існування», які сïрияютü усуненню ïсихоëоãі÷них 
бар’єрів. Тут широко застосовуютü такі ефективні методики розвитку креа-
тивності, як мозковиé штурм, створення ïортфоëіо тощо.      

Потренуéте свою уяву і креативністü. Îб’єднаéтесü у ïари і 
ïоставте одне одному заïитання:

• ßкби ти міã воëодіти рі÷÷ю, якої не маєш, що б це буëо?

• ßкби ти міã мати рису суïермена, то яку?

• ßкби ти міã зустрітися з будü-якою ëюдиною за всю історію 
ëюдства, хто б це був?

• ßкби ти міã ïереміститисü у ÷асі, куди б ти ïеремістився?

• ßкби ти міã ïоїхати на відïо÷инок до іншої країни, куди б 
ти ïоїхав? 

Інтеëект — це здатністü отримувати інформацію з навкоëишнüоãо світу 
і ефективно оïрацüовувати її, щоб відïовідним ÷ином реаãувати на те, 
що відбуваєтüся.  
Усі ми в÷имося швидше і краще, коëи ïоєднуємо різні вëастивості 
своãо мозку, в тому ÷исëі é різні стиëі нав÷ання. 
Під ÷ас нав÷ання у шкоëі зна÷ниé обсяã інформації ти отримуєш з 

ïоясненü у÷итеëів. Тому ваæëиво розвивати нави÷ки 
активноãо сëухання. 
Дëя оïрацювання обсяãових текстів ко ри с туé ся все-
світ нüо  відо мим ме то дом ефек тив но ãо ÷и тан ня «ПÇ 
три П». Щоб швидше і краще заïам’ятовувати, вико-
ристовуé мнемоні÷ні ïриéоми.  
Ваæëиві рішення краще ïриéмати не сïонтанно, а на 
основі анаëізу баãатüох варіантів.   
Êреативністü — це здатністü віëüно мисëити, знаходи-
ти свіæі ідеї та ориãінаëüні рішення, ïристосовуватися 
до змін і нових обставин. 
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§17.КУËЬТУРАÏÎЧУТТІВ

В³ä÷óòòÿ,еìîö³ї,ïî÷óòòÿ

Відчуття — наéïростіші ïсихі÷ні явища, що 
виникаютü у резуëüтаті ïодразнення орãанів ÷уттів 
та збудæення відïовідних центрів мозку. Від÷уття 
ïовідомëяютü ïро вëастивості навкоëишнüоãо світу 
і внутрішніé стан орãанізму.    

Емоції — швидкоïëинні ïереæивання, ïідсві-
дома ексïрес-оцінка від÷уттів. Ця оцінка не завæди 
ïравиëüна і ïотребує ïеревірки. Íаïрикëад, моæна 
зëякатися тіні на стіні, а ïотім збаãнути, що це 
ëише тінü від æакета. Емоції моæутü бути викëи-
кані не ëише реаëüними, а é уявними ïодіями. 
Тоé, хто ïобував у ДТП, ще довãо ïереæиває 
неïриємні емоції, зãадую÷и ïро це. 

Почуття — стіéкі емоціéні ставëення.  
Формуютüся довше і зазви÷аé не зникаютü миттє-
во. Моæна образитися на друãа, що він не затеëе-
фонував (емоція), аëе не ïерестати ëюбити éоãо 
(ïо÷уття). 

1. Îб’єднаéтесü у 3 ãруïи. Íазвітü якнаéбіëüше:
група 1: від÷уттів;
група 2: емоціé;
група 3: ïо÷уттів.

2. Поміркуéте, які з цих від÷уттів, емоціé і ïо÷уттів ïереæивати 
ïриємно, а які — неïриємно.

3. Íазвітü від÷уття, емоції і ïо÷уття різної інтенсивності 
(наïрикëад, теïëо—сïекотно; тривоãа—страх—ïаніка; симïа-
тія—ëюбов—ïристрастü).

У цьому параграôі ти:

• нав÷ишся розрізняти від÷уття, емоції і ïо÷уття;
• дізнаєшся ïро взаємозв’язок ïо÷уттів і здоров’я;
• в÷итимешся розïізнавати невербаëüні вияви емоціé;
• ïотренуєшся ïравиëüно висëовëювати свої ïо÷уття;
• розвиватимеш уміння ïриéмати рішення, зваæаю÷и       

на свої ïо÷уття і ïо÷уття інших ëюдеé.

В³ä÷óòòÿ: 

 біëü;
 ãоëод; 
 сïека.

Еìîö³ї: 

 страх;
 радістü; 
 ãнів.

Ïî÷óòòÿ: 

 ëюбов;
	ïоваãа; 
 симïатія.

Ïî÷óòòÿ ³çäîðîâ’ÿ

Щод ня у æитті відбу ваєтüся ÷и ма ëо ïодіé, які не за ëи ша ютü те бе баé ду-
æим і вик ëи ка ютü різні емоції і ïо ÷ут тя. Íе без ïе÷ні ïодії за зви ÷аé ïо ро д æу-
ютü не ïриємні емоції — стра х, ãнів, об ра зу. І на вïа ки, добрі но ви ни é ïодії 
викëикаютü за до во ëен ня, вдя÷ністü, ціка вістü. 

Íа ïер шиé ïо ãëяд здаєтüся, що не ïриємні емоції — це ва ди, і їх тре ба 
до ëа ти. Та хіба не ïо ÷ут тя стра ху ÷ас від ÷а су ïо ïе ре д æає нас ïро не без ïе ку, 
втри мує від не о ба÷ них кроків або з му шує швид ко діяти? Від то ãо, що такі 
емоції не ïриємно ïе ре æи ва ти, во ни не втра ÷а ютü цінності. Емоції — не на ÷е 
ïри стріé, якиé ïовідо мëяє: «Все ãа разд, тобі ні÷о ãо не за ãро æує» або: «Îбе-
реæ но! Це не без ïе÷ но!».

Ще Чарëüз Дарвін довів, що страх є реакцією орãанізму, яка доïомаãає 
виæивати в умовах конкуренції. Ті, хто від÷уває страх, виæиваютü, а без-
страшні — вмираютü. Îднак страх моæе é зашкодити здоров’ю. Він ïоро-
дæує від÷уття безïорадності, незахищеності, ïараëізує інтеëект, воëю, ïере-
наïруæує м’язи або розсëабëює їх (коëи від страху «ïідкошуютüся» ноãи). 
Триваëиé страх виснаæує ïсихі÷ні резерви орãанізму і сïри÷иняє небезïе÷-
ниé дëя здоров’я стрес.

Тривоãа — це ïеред÷уття страху, стан збудæення, нервозності, якиé 
ïосиëює стрес, ïозбавëяє вïевненості, змушує уникати ëюдеé і ситуаціé, що 
ïородæуютü це ïо÷уття. Гнів зниæує здатністü ëоãі÷но мисëити і ïриéмати 
рішення, розïаëює конфëікти і руéнує стосунки. Він неãативно ïозна÷аєтüся 
на здоров’ї тоãо, хто éоãо від÷уває, і тих, на коãо сïрямованиé. 

Приємні емоції і ïо÷уття — корисні дëя здоров’я ëюдини. Життєрадісністü, 
ïоваãа до себе, задовоëення своїм æиттям, оïтимісти÷ниé ïоãëяд у маéбутнє 
збіëüшуютü резерви заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷я, забезïе÷уютü триваëіше і ïро-
дуктивніше æиття, біëüшу ïоïуëярністü і вïëивовістü, ïідвищуютü стіéкістü 
у ÷ас виïробуванü, ïосиëюютü креативністü і ефективністü ïроцесу ïриéнят-
тя рішенü.

Еìîö³їòà ³íòеëеêò

Усе своє æиття ми ïеребуваємо ïід вïëивом тоãо, що думаємо і від÷у-
ваємо. Ðаніше ці дві сфери ÷ітко розмеæовуваëи. Давні в÷ені вваæаëи, що 
думки —  резуëüтат діяëüності мозку, а емоції і ïо÷уття — серця. 

Íині вæе не викëикає сумніву тоé факт, що саме мозок відïовідає і за 
емоціéну, і за інтеëектуаëüну діяëüністü. Лімбі÷на система мозку відïовідає 
за емоції, а кора ãоëовноãо мозку — за сïриéняття, ëоãі÷не é абстрактне 
мисëення, заïам’ятовування (див. маë. 39, с. 99).     

Êоëи ëюдина від÷уває сиëüниé страх, ãнів, її здатністü в÷итисü і раціо-
наëüно мисëити зниæуєтüся, а дії стаютü ïереваæно інстинктивними, виникає 
реакція «боротися ÷и тікати», ïро яку éтиметüся у настуïних ïараãрафах. 

У стані «розсëабëеної ãотовності» та емоціéноãо ïіднесення мозок виді-
ëяє ре÷овини, що стимуëюютü інтеëектуаëüні здібності. Їх ще називаютü 
«мастиëом дëя ïам’яті». Від неста÷і цüоãо «мастиëа» виникає хвороба 
Аëüцãеéмера: сïо÷атку забуваютü те, що стаëося нещодавно, а ïотім і ïодії, 
що відбуваëися раніше.  
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Еìîö³їòàóì³ííÿïðèйìàòèð³шеííÿ

У ïоïереднüому ïараãрафі ти ïриãадав «Правиëо світëофора», яке доïо-
маãає ïриéмати рішення. Îднак дëя ïриéняття наéвиваæеніших рішенü 
недостатнüо ëише ëоãі÷ноãо анаëізу. Анаëізую÷и коæне моæëиве рішення, 
сëід зваæати на ïо÷уття, які це рішення моæе викëикати у тебе та інших 
ëюдеé, яких це стосуєтüся.  

Уя ви, як роз ви ва ти мутü ся ïодії і що ти від÷у ва ти меш. ßк що ці ïо ÷ут тя 
не ïриємні, треба сïробува ти іншиé варіант. 

Аëе уяв ëя ти вëасні ïо ÷ут тя недостатнüо. Постав себе на місце тих, на 
коãо вïëине твоє рішення. Вміння сïівïе ре æи ва ти до ïо мо æе уни ка ти сëів і 
в÷инків, що об ра æа ютü ëю деé, відда ëя ютü їх від те бе.  

Îксана знаéшëа в шкоëі на ïідвіконні мобіëüниé теëефон. Вона 
знає, що треба знаéти вëасника і ïовернути, однак ваãаєтüся, ÷и 
не взяти теëефон собі. Доïомоæи дів÷ині ïриéняти ïравиëüне 
рішення за доïомоãою «Правиëа світëофора» (с. 114) і наведеної 
ниæ÷е бëок-схеми.  

Неâеðбàëüí³âèÿâèеìîö³й

Лю ди на мо æе ви яв ëя ти і ро зуміти ïо ÷ут тя без сëів — невербаëüно. Êо ëи 
во на радіє, це вид но з бëи с ку в її о÷ах, за до во ëе но ãо ви ра зу об ëи÷ ÷я, усміш-
ки, навітü з радісно ãо ãо ëо су ïо те ëе фо ну.  

Îціни варіант рішення 
за до ïо мо ãою ïо ÷уттів. 
Твої ïо÷уття ïриємні?

Уяв и, як у ціé си ту ації 
ïо ÷у ва ти мутü ся інші 
ëю ди. Ці ïо ÷ут тя ïри-
ємні дëя них?

1. По шу каé іншиé ва рі ант.
2. Уя ви, як у такому разі 
роз ви ва ти му тü ся ïодії.

Це — виваæене 
рішення. Твіé 
вибір ïриé нят ниé 
дëя те бе і дëя 
ото ÷ення.

так

так

ні

В усіх куто÷ках світу ëюди у ïодібниé сïосіб виявëяютü свої емоції: 
радості é суму, цікавості é ãніву. Це дає змоãу ïорозумітися тим, хто розмов-
ëяє різними мовами. Біëüше тоãо, ми здатні розуміти емоції деяких тварин: 
«з÷итуємо» міміку мавï, вияви радості, аãресії і страху в собак. Тварини 
такоæ вãадуютü наші емоції, наïрикëад, з інтонації.

1. Îб’єднаéтесü у ïари і ïоãраéте в ãру «Дзеркаëо емоціé». 
Сïо÷атку один із вас демонструє ïевну емоцію, а друãиé 
дзеркаëü   но відтворює її. Відтак міняєтесü роëями. 

2. Походітü ïо кëасу, зобраæую÷и радістü. Продемонструéте її 
мімікою, æестами, ходою, виãуками.

Чи ïомітиëи ви, як імітація емоціé вïëиває на настріé? Êоëи ви усміхає-
тесü і зобраæуєте радістü, він мимовоëі ïоëіïшуєтüся. Ðадимо користуватися 
цим нескëадним ïриéомом. Адæе доведено, що імітація емоціé змінює навітü 
фізіоëоãі÷ні ïоказники, зокрема ÷астоту ïуëüсу і кров’яниé тиск.

Кóëüòóðàâèÿâóïî÷óòò³â

Стри маністü у ïо÷уттях до не дав на вва æа ëа ся ÷и не ãо ëо вною оз на кою 
ви хо ва ності. Íе ïри стоé но бу ëо на ëю дях виявëяти свіé страх, ãнів, сум і 
навітü радістü. Те ïер ëікарі з’ясу ва ëи, що хо ëодні, стри мані ëю ди ÷астіше 
хворіютü і ма ютü біëüше ïси хо ëоãі÷них ïро бëем. То му во ни ра дя тü відкрито 
виявëяти свої ïо ÷ут тя (маë. 42). 

А як бу ти з ви хо ваністю? Хіба це ÷ем но — кри ÷а ти на то ãо, хто те бе роз-
сер див? Адæе в такиé сïосіб не вëад на ти су ïе ре÷ ку. То му ëю ди зма ëе÷ ку 
ïо винні в÷и ти ся виявëя ти свої ïо ÷ут тя так, щоб ніко ãо не об ра æа ти. 

— Íе ïëа÷. Ви хо-
ва на дів ÷ин  ка не 
ïо вин на ïо ка зу ва ти, 
що дієтüся у неї в 
душі.

Маë. 42

— Íе тримаé 
усе в собі. 
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Пе ре дусім сëід на в÷и ти ся вис ëов ëю ва ти свої ïо ÷ут тя, ïо ки вони ще не 
на бра ëи си ëи. Ти мо æеш за ïи та ти: ÷о му? Уя ви, що у твіé ÷е ре вик ïо тра ïив 
камін÷ик. Сïер шу ти éо ãо маéæе не від÷у ваєш і, не звер та ю ÷и ува ãи, éдеш 
даëі. Потім він ïо ÷и нає му ëя ти, а відтак біëü ïо си ëюєтüся, стає не стерï ним. 
Ти ски даєш ÷е ре ви к і ви т ру шуєш камін÷и к. Îднак, мо æе, ти терïів за над то 
дов ãо і то му ïо ра нив но ãу?

Так і з ïо÷уттями. Êоëи вони ще не набраëи сиëи, ти сïокіéно моæеш 
ïояснити їх і ïоïросити ëюдеé зваæати на них. А якщо довãо терïів, то, 
моæëиво, не втримаєшся і ïосваришся з тим, хто ненавмисно образив тебе. 

Íаéкращиé сïосіб ïовідомити ïро свої ïо÷уття — використати «ß-ïовідом-
ëен ня». Це ре ÷ен ня, яке міститü сëо ва «я», «мені», «ме не» і ïовідомëяє ïро 
твою ïро бëе му і твої ïо ÷ут тя.

Íа ïри кëад, ви з друãом домовиëися зустрітисü о ï’ятіé, а він заïізнився 
на тридцятü хвиëин. ßкщо ти ïо÷неш éоãо звинува÷увати: «ТÈ не вмієш 
дотримувати сëова. ТÈ ïоãаниé друã. ТÈ думаєш тіëüки ïро себе», то викëи-
÷еш у нüоãо баæання захищатисü і наïадати у відïовідü. Він, наïрикëад, 
моæе сказати: «Сам такиé», і ви ïосваритесü. 

Та ÷и варто сваритися? Є кращиé сïосіб висëовити свої ïо÷уття, не зіïсу-
вавши стосунків. ßкщо ти скаæеш: «МЕÍІ буëо дуæе ïрикро. ß думав, що 
ти забув ïро нашу зустрі÷», твіé друã ïостараєтüся заïевнити, що це виéшëо 
виïадково, і він не хотів тебе образити. Îтæе, треба домовитисü, як діяти у 
маéбутнüому, щоб такоãо біëüше не траïëяëося. Íаïрикëад, теëефонувати 
на мобіëüниé, якщо заïізнюєшся.

Приãадаéте ïодібну ситуацію зі своãо æиття і розіãраéте варіант 
з використанням «ß-ïовідомëення».  

Ïðîñò³ïîðàäèäëÿñàìîêîíòðîëþ

А як діяти, коëи бурхëиві емоції, наïрикëад ãнів, захоïиëи тебе зне-
нацüка? Скаæімо, хтосü ïроéшов ïеред тобою без ÷ерãи, моëодшиé братик 
узяв без дозвоëу твою рі÷ і зëамав її, друã заãубив твіé уëюбëениé диск 
тощо. У таких виïадках доïомоæутü ïриборкати ãнів і заïобіãти взаємним 
образам ïевні нави÷ки самоконтроëю.

Установи попереджувальну сигналізацію

• Уяви, що у тебе в ãоëові світëофор. 
• Йоãо ÷ервоне світëо вмикатиметüся, коëи треба 

зуïинитисü і ïодумати.
• Íе забуваé ïеревіряти свіé світëофор у ситуаціях, 

що викëикаютü у тебе зëістü.

Полічи до десяти (або далі)

• По÷инаé ãëибоко дихати і ïовіëüно ëі÷ити ïро себе. 
• Íе ïровокуé сïіврозмовника, ïоказую÷и, що ëі÷иш.
• Продовæуé сëухати оïонента. 
• Дивисü éому в о÷і.

Практикуй самопереконання

Іноді, щоб засïокоїтися, достатнüо сказати собі:
«Це не вïëиває на мене».
«ß моæу це вëаднати».
«Мені ïриємно, що я тримаю себе в руках».

Зміни точку зору, поглянь на ситуацію очима стороннього спостерігача. 
Подумай: 

• Чи варто ãніватися ÷ерез це?
• Чи сïравді ця ëюдина хо÷е тобі зашкодити? 
• Чи є іншиé сïосіб отримати те, що хо÷еш?

По ÷ерзі ïродовæітü фразу: «Мене охоïëює ãнів (роздратуван-
ня), коëи...» і назвітü сïосіб, якиé доïомаãає засïокоїтисü у такіé 
ситуації.

Çа доïомоãою ïантоміми обміняéтеся симвоëі÷ними ïодарунками 
(наïрикëад, ïодаруéте друзям усмішку або комïëімент). 

Усі від÷уття, емоції та ïо ÷ут тя є ваæ ëивими. Вони доïомаãаютü 
сïриéмати та оцінювати інформацію з навкоëишнüоãо світу і кра ще 
ïри сто со ву ва тися до нüоãо. 
Îднак триваëиé сиëüниé страх, тривоãа і ãнів шкодятü здоров’ю, а 
ïозитивні емоції збіëüшуютü резерви заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷я.

Емоціéниé стан вïëиває на інтеëектуаëüні здібності 
ëюдини та її здатністü ïриéмати виваæені рішення.
Стри маністü у ïо÷уттях до не дав на вва æа ëи ÷и не 
ãо ëо вною оз на кою ви хо ва ності. Те ïер ëікарі з’ясу-
ва ëи, що хо ëодні, стри мані ëю ди ÷астіше хворіютü 
і ма ютü біëüше ïси хо ëоãі÷них ïро бëем. То му во ни 
ра дя тü відкрито виявëяти свої ïо ÷ут тя, аëе у такиé 
сïосіб, щоб нікому не зашкоди ти.
Уміння доëати ãнів доïомаãає ïриéняти виваæені 
рішення, заïобіãати розïаëюванню конфëіктів і 
стресам. 
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§18.ÏСИХÎËÎГІЧНАРІВНÎВАГАІЗДÎРÎВ’ß

Щîòàêеïñèхîëîã³÷íàð³âíîâàãà

Ти вæе знаєш, що всі наші ïо ÷ут тя є ваæ ëивими. Та це не оз на ÷ає, що 
нам од на ко во, які з них ми ïе ре æи ваємо. Êоæному хо ÷етü ся якнаéдовше 
ïе ре бу ва ти у хорошому на ст рої. По ÷у ва ти ся за до во ëе ним і щас ëи вим кра ще, 
ніæ ïриãні÷е ним і не щас ним. 

Душевноãо комфорту моæна досяãти ëише в ãармонії емоціéної, інтеëек-
туаëüної і духовної сфер. Такиé стан називаютü ïсихоëоãі÷ною рівноваãою 
або ïсихоëоãі÷ним бëаãоïоëу÷÷ям. 

Психоëоãі÷на рівноваãа — ïо каз ник ïсихі÷но ãо здо ров’я ëю ди ни. Від неї 
за ëе æатü якістü твоãо æиття, усïіхи в на в÷анні, сто сун ки з батü ка ми та дру-
зя ми і, звіс но, тво є фізи÷ не здо ров’я.

Про÷итаéте діаëоã на маë. 43. Поміркуéте:

• Хто з дів÷ат ïеребуває у стані ïсихоëоãі÷ної рівноваãи?

• Чи є матеріаëüниé добробут заïорукою душевноãо комфорту? 

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, що таке ïсихоëоãі÷на рівноваãа;
• ïрибëизно оціниш рівенü своєї ïсихоëоãі÷ної рівноваãи;
• ïриãадаєш ïравиëа, що сïрияютü ïсихі÷ному бëаãоïоëу÷-

÷ю;
• в÷итимешся розбудовувати ïозитивну самооцінку і адекват-

но реаãувати на критику.

ßкосü міæ дво ма ïо дру ãа ми відбу ëа ся відвер-
та роз мо ва.

— Ти щас ëи ва, Маріéко. Те бе всі ëюб ëятü, 
і ти, здаєтüся, ëю биш усіх. У те бе завæди все 
ви хо дитü, ти та ка ве се ëа. 

— Чо ãо ти, Îк сан ко? У те бе теæ усе до б ре: 
наé кра щиé ве ëо си ïед, наé су ÷аснішиé комï’ютер, 
щоëіта їздиш відïо÷ивати за кор дон. Ми всі хоті-
ëи б ма ти те, що маєш ти.

— Та все æ я ÷а с то ïо ÷у ва ю ся не щас ëи вою...   

Маë. 43

Лю ди з ïо ру ше ною ïси хо ëоãі÷ною рівно ва ãою ïоз бав ëені ду шев но ãо сïо-
кою. Во ни ÷а с то ïо ÷у ва ютü ся ïриãні÷е ни ми, не здатні на со ëо д æу ва тися æит-
тям, ма ти рівно ïравні сто сун ки з ото÷енням. Че рез невміння сïіëку ва тисü 
і доëати труд но щі їхнє æит тя с ïов не не стресами, фізи÷ ни ми і ïсихі÷ни ми 
страæ дан ня ми.

Пси хоëо ãі÷  но врівно ва æе ні ïідëітки до б ро зи÷ ëи ві, вïев не ні у собі, на ïо-
ëеã ëи ві у до  сяã  ненні ме ти, не за цик ëю ютü ся на ïро бëе мах і не ãа раз дах. Їх 
на зи ва ютü оï  ти міста ми. Во ни зазви÷аé ду æе ïо ïу ëярні се ред од ноëітків, 
не ïо ãа но в÷атü ся, ма ютü теïëі сто сун ки з батü ка ми. Їм ïо-до б ро му за зд рятü, 
їх насëіду ютü. Ти мо æеш за ïи та ти, у ÷о му їхніé секрет. Та ким тре ба на ро-
ди ти ся? Íе обов’яз ко во, хо÷а до б ра сïад ковістü і ÷у до ва ро ди на відіãра ютü 
ваæ ëи ву роëü. Та маéæе ко æен мо æе ста ти та ким. Твоє ба æан ня — осü ïер-
шиé крок на шëя ху до усïіху. Друãиé крок — об’єктивна оцінка рівня твоãо 
ïсихі÷ноãо бëаãоïоëу÷÷я і визна÷ення наïряму, в якому треба ïрацювати 
над собою. 

Îçíàêèïñèхîëîã³÷íîїð³âíîâàãè

Виокремëюютü такі ознаки ïсихоëоãі÷ної рівноваãи: ïо зи тив не ставëен-
ня до се бе; до б ро зи÷ ëи ве став ëен ня до інших ëю деé; уïевненістü у вëасних 
сиëах; уміння ро зуміти і за до воëü ня ти вëасні ïо тре би, ïереæивати невда÷і; 
керувати стресами.

Çа до ïо мо ãою за ïро ïо но ва но ãо те с ту маєш змоãу ïрибëизно 
оцінити рівенü своãо ïсихоëоãі÷ноãо бëаãоïоëу÷÷я за цими 
ïоказниками. Дëя цüоãо даé відверті відïовіді на такі за ïи-
тан ня:

1. Став лен ня до са мо го се бе. Вва æаєш се бе до б рим, ãідним ïо ва ãи (а) 
÷и ãа даєш, що зна÷ но кра щиé (б) або ãіршиé (в) за інших?

(а) Це свід÷итü на твою ко ристü. Пси хо ëоãі÷но врівно ва æе на ëю ди-
на ïо ва æає і ëю битü се бе. 

(б) Моæ ëи во, у те бе за ви ще на са мо оцінка. Пам’ятаé, що коæ на 
ëю ди на особ ëи ва, ãідна ëю бові та ïо ва ãи, як і ти.

(в) Шко да, що ти не до оцінюєш се бе. Ша нуé свою індивіду аëüністü, 
вва æаé се бе особ ëи вим і не ïе ре æи ва é,  що хтосü, як тобі здаєтüся, 
ïри ваб ëивішиé ÷и кмітëивішиé за те бе.

2. Став лен ня до інøих лю дей. Ти сим ïа ти зуєш ïе ре ваæ ніé біëüшості  
знаé о мих і сам ïо до баєшся ëю дям (а) ÷и ïо до баєшся ëи ше не ба ãа тü ом і 
рідко хто до вïо до би тобі (б)?

(а) Пси хо ëоãі÷но врівно ва æені ëю ди до б ре став ëятü ся до се бе та 
інших ëю деé і ïе ре ко нані, що ті відïовідатимутü їм взаємністю.   

(б) Ду æе ваæ ëи во дбати ïро добрі стосунки з ото÷енням. Íе до б ро-
зи÷ ëи вістü до інших ÷а с то сïри÷ине на тим, що ëю ди на не ëю битü і 
не ïо ва æає се бе. Тобі сëід кри ти÷ но ïе ре ãëя ну ти свою са мо оцінку, 
ïраã ну ти біëüше сïіëку ва ти сü і ïоëіïшувати сто сун ки. 
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3. Від чут тя гос по да ря сво го жит тя.Ти вва æаєш, що твої æиттєві 
ус ïіхи і бëа ãо ïо ëу÷ ÷я за ëе æатü ïе ре ваæ но від те бе, твоїх та ëантів і зу    -
сиëü (а), ÷и віриш у до ëю, вирішаëü ну роëü об ста ви н і то му воëієш «ïëи-
в ти за те÷ією», не на ма ãа ю ÷исü зміни ти си ту ацію на кра ще (б)? 

(а) Це свід÷итü ïро твою ак тивністü, уïев неністü і не за ëеæністü. Ти 
три маєш у ру ках кер мо своєї доëі.    

(б) Тобі тре ба бу ти ак тив нішим. Пси хо ëоãі÷но врівно ва æе на ëю ди-
на — до стат нüо не за ëеæ на. Во на са ма ïëа нує своє æит тя і не бо їтü ся 
труд нощів.  

4. Уміння за до воль ня ти власні по тре би. Êо ëи ви ни ка ютü якісü 
ба æан ня é ïо тре би, ти ïраã неш зро зуміти і за до воëü ни ти їх (а) ÷и ïо сту-
ïаєшся, на ма ãа ю ÷исü до ãо ди ти іншим ëю дям (б)?

(а) Пра виëü но, аëе ïам’ятаé, що інші та коæ ма ютü інте ре си і ïотре-
би. То му, відсто ю ю ÷и свої ïра ва, на ма ãаé ся не ути с ка ти ïрава інших. 

(б) Тоé, хто ïраã не ïси хо ëоãі÷ної рівно ва ãи, має на в÷и ти ся ро зуміти 
і ïо змозі за до воëü ня ти вëасні ïо тре би. Відмо ва від цüо ãо ро битü 
ëю ди ну не щас ною навітü за умо ви ма теріаëü но ãо до ста тку і ви со ко ãо 
ста но ви ща в сусïіëüстві. 

5. Уміння пе ре жи ва ти не вдачі. Ти ïо-фіëо софсü ки ста виш ся до не вда÷ 
і роз ÷а ру ванü (а) ÷и во ни на дов ãо «ви би ва ютü те бе з коëії» і зму шу ютü 
ïе ре æи ва ти і страæ да ти (б)? 

(а) Це свід÷итü ïро твіé ви со киé рівенü емоціéно ãо бëа ãо ïо ëу÷ ÷я. 
Лю дям вëа с тиво роз ÷а рову ватися з ïри во ду нездіéснен их ба æанü. 
Аëе ти ро зумієш, що не моæ ëи во завæди от ри му ва ти все, ÷о ãо ïраã-
неш. Çре ш тою, роз ÷а ру ван ня, як усе тим ÷а со ве, швид ко ми нає. 

(б) Іноді буваютü сиëü ні роз ÷а ру ван ня. Îд нак ïси хо ëоãі÷но врівно-
ва æені ëю ди æи вутü на си ÷е ним æит тям. Во ни на ма ãа ютü ся ак тив но 
діяти, а не ïа сив но страæ да ти ÷и «то ïи ти ãо ре» в аë ко ãо ëі або нар-
ко ти ках.  

Çа ра хо вуé собі 1 баë що ра зу, ко ëи о би раєш відïовідü (а). 
ßк що за яко юсü оз на кою обе реш відïовідü (б) ÷и (в), не  ду маé, 
що це свід÷итü ïро ïсихі÷ні неãаразди. Уваæ но ïро ÷и таé ïо яс-
нен ня — зна ти меш, в яко му на ïрям і сëід ïра цю ва ти над со бою. 

Çа ãаëü на кіëüкістü баëів — це ïри бëиз на оцінка рівня твоєї ïсихоëоãі÷-
ної рівно ва ãи за ï’яти баëü ною шка ëою. ßкщо ïраãнеш ïідвищити цеé рівенü, 
розбудовуé самооцінку, в÷исü керувати стресами (§§ 19—21) і конструктивно 
розв’язувати конфëікти (§ 22). 

Тâîÿñàìîîö³íêà

Твоє став ëен ня до са мо ãо се бе на зи ва ютü са мо оцінкою. Самооцінка фор-
муєтüся ïід вïëивом твоãо досвіду (усïіхів і невда÷) і заëеæитü від тоãо, 
як тебе оцінюютü інші ëюди. Ðозрізняютü самооцінку завищену, заниæену і 
адекватну. 

Çдоровою вваæаютü адекватну ïози-
тивну самооцінку: ëюдина реаëüно оцінює 
себе і ïри цüому вваæає себе унікаëüною, 
не ïовторною, вартою ëюбові, ïоваãи і всüо-
ãо наéкращоãо в æитті.  

Íа відміну від за ви ще ної са мо оцінки, 
яка не ÷а с то буває у ïідëітків, за ни æе на, 
на вïа ки, не рід кістü. Її сïри  ÷и ня ютü ре÷і, 
яки ми у до рос ëо му æитті не ду æе ïе реé ма-
ютü ся. Це ха рак терні ëи ше дëя ïідëітко во-
ãо віку ïро бëе ми із зовнішністю та боëісне 
сïриé нят тя кри ти ки з бо ку до рос ëих і 
од но ëіт ків.

Îт æе, ïо÷ ні мо із зовнішності. Уïев не-
ністü у своїé ïри ваб ëи вості ду æе ваæ ëи ва, 
і треба не так уæе é ба ãа то зу сиëü, щоб 
ïовіри ти у це са  мо  му і ïе ре ко на ти інших.

«ß то в ста... ß ни зенü киé... ß дов ãо те ëе-
сиé... У ме не стра шен но ïря ме (хвиëясте) 
во ëо сся... Çно ву ïрищ... Мої но ãи за над то 
ко роткі... Íе на ви д æу свіé кир ïа тиé ніс... 
Чо му я не мо æу бу ти нор маëü ним? Що зі 
мною не так?» — ти вæе десü та ке ÷ув? 

А мо æе, сам ще вранці з ос т ра хом ïри ди вëяв ся до сво ãо відо б ра æен ня у 
дзер каëі? Çміни у твоєму ор ãанізмі відбу ва ютü ся так швид ко, що ти не всти-
ãаєш звик ну ти до них. І що ра зу роз ÷а ро вуєшся: зно ву не те, на що сïодівав-
ся. ßк æе цüо му за ра ди ти?  

Íасамïеред ïам’ятаé: ти не один такиé. Усі, ÷а с то навітü наé ïо ïу ëярніші 
ïідëітки, страæ да ютü ÷е рез свою зовнішністü. Êо æен знаé де в ніé якусü 
ваду. Це те бе втіши ëо? ßк що ні — бе ри ся до ро бо ти.

Візüми ар куш ïа ïе ру і роздіëи éо ãо навïіë. Дëя ïо ÷ат ку сïро-
буé ро зіб ра ти ся, що те бе не вëа ш то вує. Моæ ëи во, розмір взут тя, 
якиé не мо æеш зміни ти. А мо æе, це ëи ше сëабкі м’язи, які не ваæ-
ко é «ïідка ÷а ти». У ëівіé ÷а с ти ні аркуша за ïи ши те, що зміни ти 
не моæна, а в ïравіé — те, що тобі ïід си ëу змінити. 

Усвідом: те, ÷оãо не моæна змі ни ти, — це оз на ка твоєї ін ди ві ду  аëü ності, 
яка вирізняє те бе з-ïоміæ інших, ро битü особ ëи вим і не ïо втор ним. Та коæ 
ïам’ятаé: ти унікаëü ниé ïередусім своїм ха рак те ром, став ëен ням до ëю деé, 
ро зу мом, а не ëи ше зовнішнім ви ãëя дом. 

ßк що не мо æеш ÷о ãосü зміни ти у своєму тіëі, ïо ду маé, як ви ã раш но 
«обіãра ти» це одя ãом, за÷іскою, ко с ме ти кою. Íині ко æен мо æе вдя ãатисü 
у те, що éо му ëи ÷итü, ство рю ва ти вëас ниé об раз, ïідкрес ëю ва ти свою 
індивіду аëüністü. 

Відома росіéсüка сïіва÷ка Êрі с ті на Îр ба каé те в ïідëітко во му віці зі ãра-
ëа у фіëüмі «Îïудаëо» дів÷ин ку, яка не на ви дитü се бе за свою зов нішністü. 
Доросëа Êрі с ті на за ïо ÷ат ку ва ëа особ ëи виé стиëü, якиé насëіду ютü ти ся÷і 
дів÷ат. Íавітü мо деëüєри нерідко ãри му ютü ма не кен ницü «ïід Îр ба каé те» 
(маë. 44).

Ï³äë³òêè³ççàíèжеíîþ
ñàìîîö³íêîþ: 

 ëеãко ïіддаютüся 
вïëиву одноëітків;

 надто ïереæиваютü 
з ïриводу тоãо, що 
ïро них ïодума-
ютü; 

 ïоводятüся зухваëо, 
щоб замаскувати 
невïевненістü;

 руéнуютü себе, 
набуваю÷и шкідëи-
вих зви÷ок;

 заздрятü і не вмі-
ютü радіти усïіхам 
друзів.
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Усвідо мив ши свою індивіду аëüністü, ти зро биш ïер шиé крок до ïідви-
щен ня са мо оцінки. А даëі? Все ду æе ïро сто. Ви со ку са мо оцінку, ïо ва ãу 
(навітü до са мо ãо се бе) тре ба за сëу æи ти: 

• Îб ãо во ри ïро бëе ми, які ти за ïи сав у ïравіé ÷а с тині ар ку ша, з 
батü ка ми ÷и ëіка рем. Уïев ни сü, що сïравді їх маєш, і от ри маé 
де які ре ко мен дації. 

• Ви ïро буé се бе у сïорті, ми с тецтві, му зиці. Ðоз ви ваé свої здібнос-
ті. Íа ма ãаé ся до сяã ти усïіху в то му, що ро биш. Íе доз во ëяé собі 
«ïро ва ëи ти ся» ÷е рез ëінощі. Сïриéмаé усïіх як на ëеæ ну ви на ãо-
ро ду за свою ïра цю. Лю ди на, яка не ëю битü се бе, схиëü на ïри мен-
шу ва ти свої до сяã нен ня, вва æа ти їх ви ïад ко ви ми. 

• Деякі наші сëова і в÷инки ïідвищуютü самоïоваãу, а деякі — 
навïаки, зниæуютü її. Íаïрикëад, виконую÷и те, що ïообіцяв 
самому собі, ти від÷уваєш, що воëодієш ситуацією. Це ïідвищує 
самоïоваãу. А як ïорушуєш своє сëово — від÷уваєш роз÷аруван-
ня, і самоïоваãа зниæуєтüся. 

• Підвищуютü самооцінку і сïрави на бëаãо інших. Саме так, не 
дивуéся. Êоëи робиш щосü дëя інших, а не дëя себе, отримуєш 
несïодіваниé бонус — ÷удовиé настріé і задовоëення собою. 

Íазвітü ïрикëади маëенüких добрих сïрав, які моæутü ïідвищи-
ти самоïоваãу (застеëити ëіæко сестри, винести сміття, заïисати 
диск дëя друãа, ïосïіëкуватися з самотнüою бабусею, ïостуïити-
ся місцем в автобусі...).

Маë. 44  

ßêñòàâèòèñÿäîêðèòèêè

Êри ти ка з бо ку інших ëю деé — ïо ши ре на ïри ÷и на ïорушення ïсихоëо-
ãі÷ної рівноваãи і заниæеної самооцінки.

Про÷итаéте давню ïрит÷у «Вісëюк». Îбãоворітü:
• Чи траïëяëися ïодібні ситуації у вашому æитті?
• ßк ви тоді в÷иниëи?
• Чи ïравиëüниé висновок зробив цеé ÷оëовік?

В³ñëþê
Східна притча

ßкосü батüко з сином мандруваëи. Батüко сидів на вісëюку, а син 
вів вісëюка за вузде÷ку. Ðаïтом вони ïо÷уëи, як один ïерехоæиé 
каæе іншому:

— Поãëянü на цüоãо бідоëашноãо хëоï÷ика. Йоãо маëенüкі ніæки 
ëедü встиãаютü за вісëюком. А æорстокиé батüко не знає æаëю.

Чоëовік узяв ці сëова бëизüко до серця. Він зëіз з вісëюка і зве-
ëів сину їхати верхи. Íе минуëо é кіëüкох хвиëин, як вони зустріëи 
інших ïерехоæих, які ïо÷аëи ïоказувати на них ïаëüцями і хитати 
ãоëовами:

— ßка ãанüба! Маëиé їде верхи, як суëтан, а éоãо бідоëашниé 
батüко біæитü сëідом.

Хëоï÷ик страшенно зніяковів і ïоïросив батüка сісти ïозаду 
нüоãо.

— Люди добрі, ïодивітüся на це, — заãоëосиëа æінка ïід 
÷адрою. — ßк вони му÷атü нещасну тварину! У неї вæе хребет ïро-
вис, а стариé і маëиé нероби сидятü на нüому, як на канаïі.

Батüко з сином мов÷ки зëізëи з вісëюка і, ïонуривши ãоëо-
ви, ïобреëи даëі. Çа роãом вони 
зустріëи інших ïерехоæих, які 
ïо÷аëи насміхатися з них:

— Чоãо це ваш вісëюк ні÷оãо 
не робитü, не ïриноситü æодної 
користі, навітü не везе коãосü із 
вас на собі?

Батüко зітхнув, ïриãостив 
вісëюка соëомою і сказав синові:

— Хо÷ би що ми робиëи, хëоï-
÷е, неодмінно знаéдетüся тоé, хто 
з нами не ïоãодитüся. Гадаю, ми 
самі маємо вирішувати, як нам 
мандрувати.  
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Êритика бу ває сïра вед ëи вою і не сïра вед ëи вою, ви сëов ëе ною у так товніé 
÷и у ïри низ ëивіé формі. 

Íавітü сïра вед ëи ве за ува æен ня мо æе вщент зруéнувати самоïоваãу. 
Де хто так ïе ре æи ває свої не вда÷і, що оïу с кає ру ки, не моæе ні ïро що ду ма-
ти, ні÷оãо ро би ти. Íаé ÷астіше це траï ëяєтüся з ти ми, хто в усü о му ïраã не 
до с ко на ëості, став итü ся до се бе над то ви моã ëи во, не виз нає за со бою (і за 
інши ми) ïра ва на ïо миë ку. ßк що це твоя си ту ація, зãа даé, що ти ëи ше ëю ди-
на, що ко æен — не до ско на ëиé.   

Íе сïра вед ëи ва кри ти ка, зне ваæ ëиві реïëіки з ïри во ду твоїх осо би с тих 
яко с теé, ре зуëü татів ïраці ÷и інших ваæ ëи вих дëя те бе ре ÷еé здатні суттєво 
вïëи ну ти на са мо оцінку. Та ÷и варто так ãостро реаãувати? Адæе наéбіëüше 
критикуютü ті, хто сам від÷у ває свою не ïо вноцінністü і на ма ãаєтüся са мо -
ствер ди ти ся, ïри ни æу ю ÷и інших.

Інша рі÷, ко ëи те бе не сïра вед ëи во ÷и в об раз ëи віé формі кри ти ку ютü 
бëизüкі тобі ëю ди. Що æ ро би ти? По яс ни, що їхні сëо ва ранятü тебе. По ïро-
си їх ïостави ти се бе на твоє місце. Íавітü як що тобі не вдастü ся ïе ре ко на ти 
їх, то хо÷а б сïро буєш це зро би ти.

У 5—6-му кëасах ти вив÷ав ознаки різних стиëів ïоведінки: 
ïасивної, аãресивної і вïевненої. Приãадаé ситуацію зі своãо 
æиття, коëи тебе несïраведëиво критикуваëи:

• Îïиши цю ситуацію. 
• ßк ти тоді ïоводився: ïасивно, аãресивно ÷и уïевнено? 
• ßк би ти ïовівся, оïинившисü у такіé ситуації ще раз?      

ßк що ëю ди на ïо ва æає се бе і до б ре ста витü ся до інших, уïев не на у 
вëас них си ëах і не боїтüся труд нощів, ро зуміє і за до воëü няє свої ïо тре-

би у та киé сïосіб, щоб ніко му не за шко ди ти, вміє 
ïе ре æи ва ти не вда÷і é ро би ти ви снов ки з ïо ми ëок, 
во на ïо÷уваєтüся ïсихоëоãі÷но бëа ãо ïо ëу÷ ною.
Çдорова самооцінка — основа ïсихоëоãі÷ноãо бëаãо-
ïоëу÷÷я. 
Дëя розбудови здорової самооцінки треба усвідомити 
свою унікаëüністü, розвивати здібності é адекватно 
ставитися до критики.     

§19.СТРЕСІÏСИХÎËÎГІЧНАРІВНÎВАГА

Ïîíÿòòÿñòðеñó

Íа в÷ан ня, за нят тя сïор том, у÷астü у зма ãан нях, оëімïіадах, кон кур сах, 
кон цер тах, сïіëку ван ня з дру зя ми, знаé о ми ми і не знаé о ми ми ëюдü ми, ïо до-
роæі, ïри ãо ди — скëа дові ціка во ãо, на си ÷е но ãо ïодіями æит тя. Та іноді во ни 
ïорушуютü ïсихоëоãі÷ну рівноваãу. 

Пе ре хви ëю вав ся ïе ред ви с ту ïом, ïо сва рив ся з батü ка ми ÷и дру ãом, за ãу-
бив ся ïід ÷ас ек с курсії у не знаé о мо му місті, ïо тра ïив у зо ну стихіéно ãо 
ëи ха... Ці на ïер шиé ïо ãëяд різні ïодії мо æутü сïри ÷и ни ти стрес.

Стрес — це стан ïсихі÷но ãо і фізи÷ но ãо на ïру æен ня, що ви ни кає як 
ре акція ор ãанізму на зміну внутрішнüо ãо ÷и зовнішнüо ãо се ре до ви ща. 

Чинники, які сïри÷иняютü стрес, називаютü стресорами. Íаведітü 
ïрикëади стресорів (несïодіваниé викëик до дошки, виãраш у 
ëотерею, ïоãана оцінка, хвороба, сварка з друãом...).

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, що таке стрес і які буваютü види стресу;
• нав÷ишся розïізнавати ознаки стресу;
• зрозумієш, як виникає ефект самоïідтримки стресу і як він 

вïëиває на здоров’я;
• ïроанаëізуєш, які ïрофесії маютü високиé рівенü емоціéноãо 

виãорання.

Чи знаєø ти, що...
У ïе ре кëаді з анãëіéсüкої «stress» оз на ÷ає «на ïру æен ня». Ча с то 

стре сом на зи ва ютü ïси хо ëоãі÷ниé стан, що ви ни кає ëише внасëідок 
ïо трясінü, над зви ÷аé них си ту аціé, конфëіктів. Аëе це не зовсім так. 

У 1936 році ка на дсüкиé у÷ениé Ганс Сеëüє на звав стре сом ре акцію 
ор ãанізму на зміну внутрішнüо ãо ÷и зовнішнüо ãо се ре до ви ща. Îтæе, 
будü-які зміни у твоєму æитті (на краще ÷и на ãірше) зму шу ютü 
ор ãанізм на ïру æу ва ти ся, ãо ту ва ти ся до діé у но вих умо вах. Íавітü 
уявні зміни (особ ëи во ті, що сïри÷иня ютü три во ãу) — це стрес. ßк що 
ти уяв ëяєш, як ïро ва ëився на ісïиті, або хви ëюєшся, що те бе ви æе-
нутü з комïанії, ти та коæ ïе ре æи ваєш стрес.

Помірне наïруæення ïідви щує ïра цез датністü, на ïри кëад, ко ëи 
зби раєшся в до ро ãу ÷и ãо туєшся до контроëüної. Îднак сиëü ниé або 
три ва ëиé стрес мо æе ïородити ïро бëе ми. 
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Вèäèñòðеñó

Стрес зазви÷аé сïриéмаютü як неãативне явище. Îднак як ïомірне емо-
ціéне і фізи÷ не на ïру æен ня він не обхідниé ëю дині. Ад æе без не ïе ред ба ÷у-
ва ності, за ïëа но ва них і не за ïëа но ва них змін, емоціéних ïереæиванü на ше 
æит тя бу ëо б дуæе нуд ним. 

Помірне емоціéне на ïру æен ня до ïо ма ãає é тоді, ко ëи ор ãанізм ïо тре-
бу є ÷іткої і зëа ãо д æе ної ро бо ти. Íа ïри кëад, сïорт с ме ну ïе ред зма ãаннями 
÷и актору ïеред вистуïом. Та киé стрес на зи ва ютü ïо зи тив ним, то му що він 
мобіëізує ре зер ви ор ãанізму і не ïри зво дитü до зни æен ня рівня ïси хо ëоãі÷ної 
рівно ва ãи.

Інша рі÷, ко ëи стре с є та ким си ëüним, що ïерешкод æає адек ват но діяти, 
÷и три ває так дов ãо, що виснаæує резерви орãанізму. Лю ди на ïеребуває у 
стані дис тре су — ïе ре на ïру æен ня або вис на æен ня ор ãанізму.

Буває, що сïорт с мен ïе ре æи ває та киé стрес, що не мо æе ïо ка за ти хоро-
шиé ре зуëü тат. У та ких ви ïад ках ка æутü, що він «ïе ре ãорів» до стар ту 
(маë. 45, а). 

Траï ëяєтüся, що ëю ди на ïе ре æи ває ïомірниé стрес, аëе вïро довæ три ва-
ëо ãо ÷а су. Íа ïри кëад, як що ïісëя на ро дæен ня ди ти ни ма тері ніхто не до ïо-
ма ãає, во на має за ба ãа то кëоïотів і за ма ëо ÷а су дëя відïо ÷ин ку (маë. 45, б). 
Стрес ïо сту ïо во на ко ïи ÷уєтüся і мо æе сïри ÷и ни ти ïро бëе ми зі здо ров’ям.

Сòðеñ—çàхèñíàðеàêö³ÿîðãàí³çìó

Íе  має зна ÷ен ня, що сïри÷ини ëо стрес — сïравæня за ãро за ÷и сëо вес-
на об ра за, ре аëüні ïодії ÷и уявні, — ор ãанізм завæди ре а ãує од на ко во. Дëя 
різних стре со вих ïодіé ця ре акція відмінна ëи ше си ëою емоціé — від ëеã кої 
три во ãи до ïаніки, а та коæ рівнем фізи÷ но ãо на ïру æен ня — від ïрак ти÷ но 
невід÷ут но ãо до «ви с т ри бу ван ня» сер ця з ãру деé і «за дубіння» м’язів. 

Маë. 45. Ситуації, в яких моæе виникнути дистрес —
ïеренаïруæення ÷и виснаæення орãанізму

а б

На ôізіологічному рівні орãанізм миттє-
во реаãує на ïотенціé ну небезïеку. Це вияв-
ëяєтüся в інстинктив ному баæанні усунути 
ïри÷ину стресу або æ, нав ïаки, уникнути 
зіткнення з нею. Тому фізіоëоãі÷ну реакцію 
на стрес визна÷аютü як: «БÎÐÎТÈСß ÷и 
ТІÊАТÈ». 

Вона — ïро дук т міëüéонів років ево-
ëюції, вïродовæ яких æит тя ëю деé за ëе æа-
ëо від їхнüої ре акції на не без ïе ку (на ïри-
кëад, ïо яву хи æо ãо звіра). Щоб ви æи ти 
се ред ди кої ïри ро ди, ор ãанізм ëю ди ни ïо ви-
нен був миттєво ïідãо ту ва ти ся до дії — тіка-
ти ÷и всту ïа ти в ïоєдинок. 

У скрут ну хви ëи ну ор ãанізм мобіëізовує 
свої ре зер ви: ми ïо ÷и наємо ÷астіше ди ха ти, 
ïри ско рюєтüся сер це бит тя, вивіëüняєтüся 
енерãія, на ïру æу ютü ся м’язи.

Це дуæе ваæëиво в ек с т ре маëü них си ту-
аціях, ко ëи ëю ди на му ситü до кëас ти над-
зви ÷аé них зу сиë ü, діяти не ãаé но, щоб урятуватися. Про те так са мо ор ãанізм 
ре а ãує і на стрес, сïри÷инениé інши ми, не та ки ми кри ти÷ ни ми об ста ви на ми: 
на не о÷іку ва ну кон троëü ну ÷и свар ку з дру ãом. 

На пси хо логічно му рівні стрес ïородæує у ëю ди ни не ïриємні ïо ÷ут-
тя — три во ãу, страх, ãнів. Îз наками стре со воãо стану є та коæ збу д æеністü, 
від÷ут тя браку ÷а су, дратівëивістü, втра та ïо ÷ут тя ãу мо ру, не моæ ëивістü 
зо се ре ди ти ся на ви ко нанні бу ден них сïрав.

Îскіëüки всі ëюди різні, реакції на стрес різнятüся навітü в однакових 
ситуа ціях. 

Îцінітü рівенü стресу дëя коæної ïодії з тих, що ви назваëи у 
стартовому завданні (0 — ви на це взаãаëі не реаãуєте, 10 — у 
вас це викëикає дуæе сиëüниé стрес). Çаéмітü відïовідне місце 
на умовніé ëінії або ïроãоëосуéте картками (як судді у ÊВÊ). 
Баæаю÷і моæутü ïояснити свою оцінку.   

Ефеêòñàìîï³äòðèìêèñòðеñó

Стрес — ïри род ниé ме ханізм, якиé у відïовідü на заãрозу «вми кає» 
захисну ре акцію «бо ро ти ся ÷и тіка ти» (маë. 46, а). 

Про те ця ре акція, яка ãо ту ва ëа на ших ïредків до не ãаé ної дії у разі 
не без ïе ки, мо æе за шко ди ти су ÷асніé ëю дині. Ад æе ми не ÷а с то ïо траï ëяємо 
в си ту ації, ко ëи від на ïа ду або вте÷і за ëе æитü на ше æит тя. 

Íа відміну від ïервісно ãо сусïіëüства, в яко му ïа ну вав «за кон дæунãëів» 
і ви æи вав сиëüнішиé та сïритнішиé, у су ÷ас но му світі ëю ди ке ру ютü ся не 
так ïри род ни ми інстинк та ми, як ïев ни ми нор ма ми і ïра ви ëа ми. 

У та ких ви ïад ках стре со ва ре акція не відбуваєтüся ïри род ним шëя хом 
(на ïру æен ня — ак тив на дія — роз сëаб ëен ня), і мо æе ви ник ну ти ефект 
са моïідтрим ки стре су (маë. 46, б). 

Сèìïòîìèñòðеñó:
 хоëод у æивоті;
 ïрискорене дихання;
 серце «вистрибує» з 

ãрудеé;
 тремтіння ãоëосу, 

рук, коëін;
 «задубіння» м’язів;
 ïідкошування ніã;
 сухістü у роті;
 сïітніëі доëоні;
 немоæëивістü скон-

центруватися.



126 127

Îсü як це відбуваєтüся. Три во ãа, страх, ãнів сïри÷иня ютü м’язо ве на ïру-
æен ня і ïідви щен ня в ор ãанізмі кон цен т рації ãор монів стре су — но ра д ре-
наëіну та ад ре наëіну. Відсутністü не ãаé ної дії (зазви÷аé фізи÷ но ãо на ван та-
æен ня) не дає змо ãи ïри род ним шëя хом неé т раëізу ва ти ці ãор мо ни. 

Лю ди на розïа÷ëиво думає: «Все ïро ïа ëо», «Мені кінецü». Це ïо си ëює 
на ïру æен ня: страх ïе ре ро с тає у ïаніку, ро з д ра ту ван ня — у ãнів, не вдо во-
ëен ня — у роз ïа÷, три во ãа — у від÷аé. Тоб то ре акція роз ви ваєтüся за фор-
му ëою: на ïру æен ня — не ãа тивні дум ки — бездіяëüністü ÷и не раціонаëü на 
ïо ведінка — не ãа тив ниé ре зуëü тат — ïо си ëен ня  на ïру æен ня. Треба в÷ас-
но розірва ти це за мк не не ко ëо. ßк що на в÷и ти ся свідо мо керува ти своєю 
ре акцією на стресори, біëüшістü стре сів моæ на ïе ре тво ри ти на ïо зи тив ні. 

Хðîí³÷íèйñòðеñ ³çäîðîâ’ÿ

Ç усіх видів стресу наéнебезïе÷нішим є накоïи÷ениé (хроні÷ниé) стрес. 
ßк що ëюдина ïе ре æи ває стрес за стре сом, мо æе ви ник ну ти стан, ïро якиé  
вона ка æе: «ß ïе ре вто миëа ся, ме не ви би то з коëії, моє æит тя за над то стре-
со ве». Це свід÷итü ïро стре со ве ïе ре ван та æен ня. 

У стані хроні÷ноãо стресу з’явëяютüся і де які сïе цифі÷ні симï то ми, що є 
ознаками вис на æен ня (маë. 47). 

Маë. 46

Ðе акція ïервісної ëю     ди  ни на 
ïо яву хи æо ãо звіра. Çа митü 
треба виріши ти, що ро би ти: всту-
ïи ти в ïоєдинок (і здо бу ти їæу) 
÷и втек ти. 
Пісëя на ïру æено ãо дво бою (або 
зма ãан ня на сïритністü) ëю ди на 
ïо÷уваєтüся в без ïеці, від÷у ває 
роз сëаб ëен ня і відïо ÷и ває.

Ми ро сëа ва завæди дуæе хви  ëюєтüся 
ïе ред контроëüними. І це їé шкодитü. 
Страх ïа раëізує її во ëю так, що во на 
не мо æе в÷и ти ся. В ãо ëові у неї кру-
тятü ся дум ки: «В÷и  ти му ÷и не в÷и ти-
му — все одно не здам», «ß не зда ра», 
«У ме не ні÷о ãо не виé  де».
Ç коæ ним на стуï ним днем на ïру æен-
ня ïо си ëюєтüся. Íа контроëüніé стрес 
ся ãає наé  ви що ãо рівня, і дів ÷и на не 
мо æе вïоратися навітü з ïростими 
завдан нями. Тому ïісëя контроëüної 
во на від÷у ває ïриãні÷ен ня і роз ïа÷.

а б

Маë. 47. Îзнаки стресовоãо ïеревантаæення

Про бëе ми зі сном 
кіëüка днів ïосïіëü: 
труд нощі із за  си нан ням, 
÷а с те ïро   ки дан ня  се ред 
но ÷і, ран ко ва вто  ма.

Çни æення енер ãе-
ти÷ ноãо рі вня, за ãаëü-
на вто ма, зне си ëе ння. 

Страæ дан ня від 
бо ëю. Íаé ÷астіше 
бо ëятü ãо ëо ва, шия, 
ïëе÷і, сïи  на, ïо ïе рек. 
Мо æе з’явëя ти ся біëü 
і в æи воті, ãру дях, 
м’язах.

Три во ãа, за не ïо-
ко єн ня, ду мки: «Усі 
ці дивні зміни. Що зі 
мною коїтüся?»

Приãні÷еністü, аïа -
тія, зни  æен ня інте ре су 
до всüо ãо, що ра ні ше 
ціка ви ëо.

Втрата здатності 
від ÷у  ва ти радістü, 
от ри му ва ти за до во ëен-
ня, на со ëо д æу ва ти ся 
æит тям. 
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У такому стані зростає ри зик за ãо ст рен ня хроні÷них за хво рю ванü, зни-
æуєтüся імунітет, мо æе ста ти ся сер це виé на ïад. 

Çа ãа ëом ëю ди на ïе ре стає на со ëо д æу ва ти ся æит тям, втра ÷ає за ним кон-
троëü. «Усі ці дивні зміни. Що зі мною коїтüся? Чо му це ста ëо ся са ме зі 
мною?» — такі ÷и ïодібні дум ки ïородæуютü у неї три во ãу і за не ïо коєння. 

Існуютü ïрофесії, ïов’язані з високим рівнем стресу (ëікаря, в÷итеëя, 
рятуваëüника). Інтенсивниé робо÷иé ãрафік і ïостіéна робота з ëюдüми ïід-
вищуютü ризик так званоãо емоціéноãо виãорання (табëиця 5).

Таблиця 5

Îçíàêèеìîö³йíîãîâèãîðàííÿ

Фізичні Емоційні Інтелектуальні

Втрата енерãії.
Хроні÷на втома.
Часті é триваëі застуди.
Гоëовні боëі.
Пробëеми зі сном. 
Ðозëади травëення.
Виразка шëунку.
Ðізка втрата або набрання ваãи.
«Повернення» коëишніх хвороб.

Дратівëивістü.
Посиëені або 
ïосëабëені реак-
ції.
Безïорадністü.
Деïресія.

Íав’язëиві думки.
Íеãативне (ïесиміс-
ти÷не) мисëення.

Пробëеми з кон-
центрацією уваãи, 
вираæенням думок.

Çниæення ïраце-
здатності. 

  

Стрес оз на ÷ає на ïру æен ня. Помірниé стрес ïідви щує ïра це здат ністü і 
ро битü æит тя цікавим і ïо вноцінним. 
Íадто сиëüниé або триваëиé стрес ïризводитü до вис на æен ня резервів 
орãанізму і ïорушення здоров’я. 

Фізіоëоãі÷на ре акція на стрес «боротися ÷и тікати» 
ви ник ëа у ïро цесі ево ëюції. Вона доïомаãає ëюдям 
виæити в ситуаціях, коëи існує заãроза їхнüому 
æиттю, і відбуваєтüся за формуëою: на ïру æен ня — 
ак тив на дія — роз сëаб ëен ня.
У су÷асних умовах стресові ситуації моæутü сïри-
÷инити ефект са моïідтрим ки стре су: на ïру æен ня — 
не ãа тивні дум ки — бездія ëü ністü ÷и не ра ціонаëü на 
ïо ведінка — не ãа тив ниé ре зуëü тат — ïе ре на ïру-
æення.
Деякі ïрофесії маютü ïідвищениé ризик емоціéноãо 
виãорання.

§20.ВЕКСТРЕМАËЬНІЙСИТУАЦІЇ

Сòðеñîðèеêñòðеìàëüíèхñèòóàö³й

Лю ди на мо æе ïо тра ïи ти в ек с т ре маëü ну си ту ацію з ба ãа тü ох ïри ÷ин:  
за бëу ка ти в ëісі, відста ти від ãру ïи в ïо ході, ста ти æерт вою на ïа ду зëо-
вмис ників; ав то мобіëü, ïоїзд, ав то бус, ëітак ÷и ко ра беëü мо æе ïо тра ïи ти в 
аварію у не знаé оміé місце вості; во на мо æе оïи ни ти сü у зо ні стихіéно ãо ëи ха 
(хур то ви ни, ура ãа ну, зем ëе т ру су, сніãо вої ëа ви ни), не сïодіва но за хворіти ÷и 
от ри ма ти трав му да ëе ко від æит ëа. 

В ек с т ре маëü ни х си ту аціях ëю дина від÷у ває дію баãатüох стресорів:  
страху, бо ëю, ïе ре вто ми, хо ëо ду, сïе ки, ãо ëо ду, сïра ãи, са мот ності, зневіри.

Страх — наé ïер ше ïо ÷ут тя, що ïовідо мëяє ïро не без ïе ку, «вми кає» 
ре акцію «бо ро ти ся ÷и тіка ти». Він ïо си ëюєтüся, як що ëю ди на са мот ня і 
не знає, як уïо ра ти ся з не без ïе кою. Го ëо вне за вдан ня у та ко му ви ïад ку — 
уник ну ти ефек ту са моïідтрим ки стре  су, ïе ре бо ро ти страх, не да ти éо му 
змоãи ïа раëізу ва ти во ëю, ïе ре ро с ти в ïаніку.

Про÷итаéте давню ïрит÷у ïро Чуму. Ðозкаæітü ïро відомі вам 
виïадки, коëи страх зашкодив ëюдям у небезïе÷ніé ситуації.

У цьому параграôі ти:

• ïроанаëізуєш, що заãроæує ëюдині в екстремаëüних ситуа-
ціях і що доïомаãає їé виæити;

• вив÷иш ще кіëüка ïриéомів, які доïомаãаютü оïанувати 
себе;

• в÷итимешся розïізнавати неãативні (ïесимісти÷ні) думки;
• тренуватимеш нави÷ки ïозитивноãо мисëення.

Çустрівся якосü ïерехоæиé з Чумою. 
«Êуди éдеш, Чумо?» — сïитав він. «Іду 
в Баãдад, — відïовіëа Чума. — Хо÷у 
заморити ï’ятü тися÷ душ». 

Çа деякиé ÷ас зустріëися вони знову. 
«Ти збрехаëа мені. Êазаëа, що замориш 
ï’ятü тися÷ душ, а заãинуëо ï’ятдесят 
тися÷», — дорікнув Чумі ÷оëовік. 

«Íі, ти ïомиëяєшся. ß зãубиëа ëише 
ï’ятü тися÷, а інші ïомерëи від страху».

Давня притча



130 131

Хо лод і спе ка, спра га і го лод — стре со ри, що ïо ру шу ютü нор маëü ну 
ро бо ту ор ãанізму. Пер шо ÷ер ãо вим за вдан ням у цüо му виïадку є за хист від 
кëіма ти÷ них стре сорів і за без ïе ÷ен ня во дою та хар ÷а ми. У сïе кот ну ïо ру 
ïередусім сëід ïо тур бу ва ти ся ïро во ду, в хо ëод ну — ïро їæу. 

Біль — за хис на ре акція ор ãанізму на трав му ÷и за хво рю ван ня. Йо ãо не 
моæ на іãно ру ва ти, сëід якнаéшвид ше на да ти ïотерïі ëо му ме ди÷ ну до ïо мо ãу. 
Îд нак в ек с т ре маëüніé си ту ації іноді до во дитü ся зу сиë ëям воëі ïеремаãа ти 
навітü ду æе сиëü ниé біëü, щоб ви ко на ти не обхідні дії і ви æити.

Пе ре вто ма — насëідок надмірних ÷и три ва ëих зу сиëü. Во на зне си ëює 
ëюдину, ïо сëаб ëює її во ëю, ува ãу та інші ваæ ëиві ре акції. Щоб уник ну ти 
ïе ре вто ми, треба раціонаëü но ви т ра ÷а ти си ëи, ÷ер ãу ва ти фізи÷ні на ван та-
æен ня з ïо вноцінним відïо ÷ин ком.

Са мотність ус кëад нює ви æи ван ня в ек с т ре маëüніé си ту ації. Îд но му 
ваæ ко об ëаш ту ва ти ні÷ëіã, ïідтри му ва ти во ãонü, за без ïе ÷и ти надіéну стра-
хов ку ïід ÷ас, наïрикëад, ïе ре хо дів у ске ëях ÷и руїнах, ÷е рез ïрірви, бо ëо-
та. Аëе наéбіëüше са мотністü вïëи ває на ïси хо ëоãі÷ниé стан ïо терïіëих, 
сïри÷иняю÷и де ïресію, від÷аé, зневіру. 

1

65

4
3

2

Маë. 48    

Зневіра — наé ëютішиé во роã, якиé ïоз бав ëяє сиë, воëі, надії на ïо ря-
ту нок. Відомі ви ïад ки, ко ëи ëю ди вми ра ëи без ви ди мих ïри ÷ин ще до то ãо, 
як у них закін÷у ва ëи ся за ïа си їæі і во ди. І на вïа ки, ба ãа то хто ря ту вав ся 
ëише за вдя ки вірі у ïо ря ту нок, всу ïе ре÷ не сïри ят ëи вим об ста ви нам. Тому в 
ек с т ре маëüніé си ту ації не моæ на æаëіти себе і «роз ки са ти». 

Îб’єднаéтесü у ãруïи, розïодіëітü ситуації, зобраæені на маë. 48, 
і ïридумаéте історії ïро те, як ëюди оïиниëися в цих екстремаëü-
них ситуаціях. ßкі стресори їм заãроæуютü? 

Щîäîïîìàãàєâèжèòèâеêñòðеìàëüí³йñèòóàö³ї

Пер ша і ãо ëо вна ïе ре ду мо ва ви æи ван ня — це го товність до дій у над-
зви чай них си ту аціях. Во на ïотребує відïовідних знанü, умінü і на ви ÷ок, а 
такоæ фізи÷ ної та ïси хо ëоãі÷ної ïідãо тов ки. 

Пси хо ëоãі÷на ïідãо тов ка має бути сïрямована на ïідви щення твоєї са мо-
оцінки, на ëа ш то ва ністü на ви æи ван ня. Пе ре ко нуé се бе, що ти ба ãа то ÷о ãо 
вмієш і знаєш, що твоя до ëя у твоїх ру ках.

Дру ãа ïе ре ду мо ва — це сила во лі. Вона до ïо ма ãає ви æи ти у наé -
скëадніших умо вах, ко ëи здаєтüся, що надію вæе втра ÷е но. Та ïо÷инати 
за ãар тову ва ти во ëю тоді, ко ëи оïи нив ся в ек с т ре маëüніé си ту ації, заïізно. 
Дëя цüо ãо ïотрібен ÷ас і ïевні зу сиë ëя. 

1. По÷ ни з ïо до ëан ня не ве ëи ких труд нощів. Íе доз во ëяé собі 
відкëа да ти сïра ви «на за в т ра». Íа ïри кëад, що ран ку біãа é або 
ви ко нуé фізи÷ні вïра ви. 
2. При в÷и се бе дотримувати сëова. Çвісно, ïриé ма ю ÷и ïев не 
зо бов’язан ня, сïо ÷ат ку зваæ свої си ëи. Аëе як що ти щосü вирі-
шив, то му сиш це зро би ти.     

Тре тя ïе ре ду мо ва — ко лек тивізм. По тра ïив ши у над зви ÷аé ну си ту ацію, 
дех то втра ÷ає са мо вëа дан ня і на ма ãаєтüся за будü-яку ціну вря ту ва ти сü, іноді 
æерт ву ю ÷и ÷у æим æит тям. То му тре ба ïам’ята ти, що за ïи са ним і не ïи са ним 
все ëюдсü ким за ко ном ãо ëо вне — збе реã ти ëюдсü ку ãідністü. У над зви ÷аéніé 
си ту ації завæди сïер шу ря ту ютü дітеé, ïо ра не них, усіх, хто не мо æе да ти 
собі ра ду.

«Шâèäêàäîïîìîãà»ïðèñòðеñàх

Ти вæе знаєш, що іноді ре акція «бо ро ти ся ÷и тіка ти» на бу ває та кої си ëи, 
що ëю ди на не мо æе адек ват но, тоб то ïра виëü но, роз суд ëи во ре а ãу ва ти на 
стрес. Та ке мо æе тра ïи ти сü у над зви ÷аéніé си ту ації ÷и у що ден но му æитті: 
на ïе ре додні ваæ ëи вої ïодії або ко ëи ви ни ка ютü не сïодівані ïро бëе ми. То му, 
ïо тра ïив ши в кри ти÷ ну си ту ацію, ïередусім треба за сïо коїти сü, оïа ну ва ти 
бурх ëиві емоції. 

Пам’ятаé ïо ра ду: як що те бе щосü ïри кро вра зи ëо, ïо ëі÷и до де ся ти, ïерш 
ніæ щосü ска за ти ÷и зро би ти. Цеé ïриé ом нерідко дає змо ãу збе реã ти сïокіé, 
ут ри ма ти ся від не ïро ду ма них сëів і в÷инків. 
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Продемонструéте інші ïриéоми, що доïомаãаютü уãамувати бурх-
ëиві емоції (див. с. 114—115).

Çа до ïо мо ãою бëок-схе ми ïриãадаéте і вив÷ітü ще кіëüка ïриé о-
мів оïа ну ван ня се бе в мо мент сиëü но ãо ïо трясіння. Îб’єднаéтесü 
у 3 ãруïи і ïідãотуéте демонстрації технік самоконтроëю, які 
використовуютü, коëи маютü:

група 1: ëише кіëüка секунд;
група 2: ïрибëизно одну хвиëину;
група 3: не менш як ï’ятü хвиëин. 

  Сòðеñ ³íеãàòèâíеìèñëеííÿ

Íеãативні (ïесимісти÷ні) думки ïосиëюютü стрес і éоãо самоïідтримку. 
Існує що наé мен ше два ти ïи цих ду мок. 

Ти маєш від ре а-
ãу ва ти на стрес 
за кіëüка се кунд?

1. Гëибоко вдихни ÷ерез ніс і затримаé 
дихання на кіëüка секунд. Дуæе 
ïовіëüно видихаé ïовітря ÷ерез рот. 
Повтори кіëüка разів.

2. Íабери ÷ерез рот якнаéбіëüше ïовітря, 
а відтак ïовіëüно виïускаé éоãо, на÷е 
зітхаєш. Íе ïіднімаé і не наïруæуé 
ïëе÷і. Повтори кіëüка разів.  

1. Çа ïëющ о÷і é уя ви місце, де ти ïо ÷у ваєшся 
за тиш но (моæ ëи во, це бе реã рі÷ки ÷и твоє 
ëіæко). Гëи бо ко вдих ни ÷е рез ніс і скон цен-
т руé ся на зо б ра æенні, що ви ник ëо у твоїé 
уяві. Ду æе ïовіëüно ви ди хаé ÷е рез рот. 
Íа ма ãаé ся збе реã ти за сïокіéëи ве зо б ра æен ня 
у своїé уяві. Че рез хви ëи ну розïëющ о÷і.

2. Гу÷ но вди хаé і ви ди хаé ïовітря ÷е рез рот, 
ут во рю ю ÷и різні зву ки. Íа ïри кëад, скëа ди 
ãу би так, ніби ï’єш крізü со ëо мин ку, і ãëи-
бо ко вдих ни. А ïотім роз ту ëи ãу би і швид ко 
ви дих ни. Çро би так кіëüка разів, зо се ре д æу-
ю÷исü на зву ках.       

1. Даé ро бо ту м’язам: ви ко наé кіëüка 
фізи÷ них вïрав, ïробіæисü.

2. Про ãу ëяé ся на дворі.
3. Приé ми душ або теï ëу ван ну.
4. По сëу хаé ïриємну му зи ку.

У твоєму роз-
ïо ря д æенні 
ëи ше од на 
хви ëи на?

Ти маєш у за ïасі 
біëüш як ï’ятü 
хви ëин? 

так

ні

ні

так

так

Думки перøого типу викëика ютü три во ãу і страх. Во ни ïо си ëю ютü стрес 
до рівня, ко ëи ëю ди на вæе не в змозі раціонаëü но мис ëи ти é адек ват но 
діяти: «ß цüо ãо не змо æу, не ви т ри маю», «Все ïро ïа ëо. Мені кінецü. ß все 
зруé ну вав»; вдаєтüся до зви ну ва ÷ен ня і са мо ïри ни æен ня: «Він те ëе ïенü», «ß 
ду ренü»; висуває ка те ãо ри÷ні або за ви щені ви мо ãи: «ß по ви нен завæди бу ти 
ïер шим», «Во ни зо бов’язані це зро би ти».

Дум ки другого типу за ïе ре ÷у ютü ваæ ëивістü стре со ра: «Íу то é що, ко ãо 
це хви ëює?», «Мені баé ду æе, як ме не оцінятü», «ßкосü во но бу де». Вони хо÷ 
і ïосëабëю ютü вïëив стре со ра на ïев ниé ÷ас, аëе не сïо ну ка ютü до діé, до 
розв’язання ïро бëе ми. Çдебіëüшо ãо це ïри зво дитü до но вих стресів.

1. Про÷итаéте східну ïрит÷у «Всüоãо ëише відобраæення». 
Поміркуéте:

• ßкі думки моæна ïорівняти з сердитими ïсами?
• Чи варто звертати на них уваãу?

2. Íаведітü ïрикëади неãативних думок, що наëаштовуютü на 
ïроваë ïеред змаãаннями, контроëüною, або у виïадках, коëи 
хо÷еш з кимосü ïознаéомитися, ÷и штовхаютü на конфëікт з 
друзями, в÷итеëями.  

Вñüîãîëèшеâ³äîбðàжеííÿ
Східна притча

Êороëü збудував веëи÷езниé ïаëац. В одніé заëі усі стіни буëо 
оздоб  ëе но дзеркаëами. 

Îдноãо ве÷ора, ще до тоãо, як у ïаëаці осеëиëися ëюди, туди ïро-
брався ïес. Він заéшов до дзеркаëüної заëи і завмер, ïоба÷ивши навïро-
ти себе кіëüкох собак. Îзирнувшисü довкоëа, збаãнув, що вони ото÷иëи 
éоãо з усіх боків. 

Щоб наëякати їх, він вишкірив зуби. Îднак собаки не зëякаëисü, а 
теæ вишкіриëися. Тоді він заãар-
÷ав, і вони тут æе заãар÷аëи у 
відïовідü. Пес ïо÷ав сердито 
ãавкати. Аëе собаки не відста-
ваëи і ãавкаëи не менш сердито. 
Що біëüше зëився ïес, то ëюті-
шими ставаëи éоãо вороãи.

Вранці у дзеркаëüніé заëі 
знаéшëи нещасноãо мертвоãо 
ïса. Він був там один. Íіхто 
з ним не бився, ніхто éому 
не заãроæував. Він зëякався 
своãо відобраæення і заãинув у 
боротüбі з самим собою.       
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Ïîçèòèâíеìèñëеííÿ

Тобі ïід сиëу розірва ти ëан цюã са моïідтрим ки стре су, змінивши неãа-
тивні думки на ïозитивні. По зи тив не (оïтимісти÷не) мис ëен ня ïосëабëює 
емоціéне на ïруæення, до ïо ма ãає знаéти ефек тив не рішен ня і діяти відïовід-
но до об ста вин. Прикëади тоãо, як зміни ти не ãа тивні дум ки на ïо зи тивні, 
наведено в таб ëиці 6. 

Таб ли ця 6

Цеé не ве ëи÷ киé крос-тест до ïо мо æе тобі кра ще зро зуміти, що 
та ке ïо зи тив не мис ëен ня, і на в÷и ти ся éо ãо ви ко ри с то ву ва ти. 
Уя вімо си ту ацію:

1. Че рез ï’ят над цятü хви ëин ти маєш ви с ту ïи ти ïе ред ве ëи кою ау ди торією — 
од но кëас никами, в÷и теëями, батüками, знаé о мими і не знаé о мими ëю дüми.  
Ти до б ре ïідãо ту вав ся, аëе, ïо ба ÷ив ши ïе ре ïов не ниé ак то виé заë, ïо÷ неш:

• наãа ня ти на се бе страх: «А як що їм не сïо до баєтüся міé ви с туï?», 
«А  що, коëи я за бу ду сëо ва?», «А як що во ни не сëу ха ти мутü 
ме не?» (2);

• са мо ïри ни æу ва ти ся: «Хто я та киé, щоб усі ці ëю ди ме не сëу ха ëи? 
ß не вар тиé їхнüої ува ãи» (3); 

• ïри мен шу ва ти зна ÷ен ня ïодії: «Íу то é що? Êо му яке діëо? По ду-
маєш, ви с туï на шкіëüніé сцені! Ме ні баé ду æе, як во ни сïриé мутü 
це» (4).

Неãàòèâí³äóìêè,
ÿê³ïîãëèбëþþòüñòðеñ

Ïîçèòèâí³äóìêè,ÿê³äîïîìàãàþòü
çбеðеãòèñàìîêîíòðîëü

«У мене ні÷оãо не виéде».

«Усе ïроïаëо».

«ß дуренü».

«Він теëеïенü».

«Мене маëо вбити».

«Мені обов’язково треба мати це».

«ß повинен бути ïершим».

«Вони зобов’язані це зробити».

«Це безнадіéно».

«Íе варто é ïо÷инати».

«ß зробëю все, що в моїх сиëах, 
а коëи не виéде, я це ïереæиву».

«Це не кінецü світу».

«ß ïо ми ëив ся».

«Він та коæ ëю ди на».

«ß ви нен, та не вби ва ти æ ме не».

«Мені хотіëо ся б ма ти це, аëе я не 
обов’яз ко во ма ти му те, що хо ÷у».

«Мені хотіëо ся б стати ïершим».

«Сïодіва юся, во ни це зробëятü».

«Ще не все втра ÷е но».

«Треба хо÷ сïробувати».

• мірку ва ти ïо зи тив но: «Мені ду æе б хотіëо ся ви с ту ïи ти якнаéкраще 
і щоб міé ви с туï сïо до бав ся ëю дям. ß до б ре ïідãо ту вав ся. То му не  
варто хви ëю ва ти ся. Íавітü як що ïро ва ëю ся, мені бу де не ïриємно, 
ïри кро, однак це не æах ëи во» (5).

2. Íе див но, як що ïісëя кіëüкох хви ëин та ких мірку ванü у те бе за трем тятü 
коëіна і ти за ïанікуєш (1).

3. Са мо кри ти ка в та киé мо мент не до ре÷ на, ад æе не до дастü тобі вïев не ності 
і не ïоëіïшитü ре зуëü тат (1).

4. Çне ваæ ëи ве став ëен ня до інших ëю деé і ïри мен шен ня зна ÷ен ня ïодії — 
ïри кëа д не ãа тив но ãо мис ëен ня (1).

5. Пра виëü но. Ти ïри ãа дав ме ту, якої ïраã неш досяãти, уïев нив ся, що зро-
бив усе, що від те бе за ëе æа ëо. І, на решті, за ст ра ху вав ся на ви ïа док не вда÷і, 
ïовірив, що ïро ваë — це ëи ше ïрикрістü, а не ïривід дëя від÷аю, са мо ïри-
ни æен ня, зне ва ãи до се бе ÷и до інших. Моæ ëи во, ти тро хи ïо хви ëюєшся 
ïе ред ви с ту ïом і роз ÷а руєшся, як що ви с туï бу де не вда ëим, аëе не доз во ëиш 
собі ïаніку ва ти, вïа да ти у від÷аé ÷и ïри мен шу ва ти зна ÷ен ня ïодії.

Îтæе, фор му ëа ïо зи тив но ãо мис ëен ня зву÷итü ïрибëизно так: «Бу ëо б 
до б ре, як би ми завæди от ри му ва ëи те, що хо ÷е мо. Ми ро би мо дëя цüо ãо все 
моæ ëи ве. Та як що, ïо ïри наші зу сиë ëя, ба æан ня не здіéсню ютü ся, ми ïо ÷у-
ваємо ся тро хи роз ÷а ро ва ни ми, аëе не вïа да ємо у від÷аé, не ïанікуємо, не 
зне ваæаємо се бе ÷и інших ëю деé».

Поміркуéте, як моæна змінити неãативні думки (які ви називаëи, 
виконую÷и завдання 2 на с. 133) на ïозитивні.  

В ек с т ре маëü ни х си ту аціях на ëю дину діютü баãато стресорів: страх, 
хо ëо д, сïе ка, ãо ëо д, сïра ãа, біëü, ïе ре вто ма, са мот ністü, зневіра. 
Психоëоãі÷ними ïередумовами виæивання в цих ситуаціях є ãо товністü 
до дії, сиëа воëі é коëективізм.

Îïанувати себе в екстремаëüніé ситуації і заïобіãти 
виникненню ефекту самоïідтримки стресу доïомаãа-
ютü ïриéоми самоконтроëю. 
Песимісти÷ні думки ïосиëюютü стрес, і тому ваæëиво 
нав÷итися змінювати їх на ïозитивні.
По зи тив не (оïтимісти÷не) мис ëен ня ïосëабëює 
емоціéне на ïруæення, до ïо ма ãає знаé ти ефек тив не 
рішен ня і діяти відïовід но до об ста вин. 
Форму ëа ïо зи тив но ãо мис ëен ня дає змоãу наëашту-
ватисü на усïіх, докëасти зусиëü дëя éоãо досяãнен-
ня, а в разі невда÷і —  не вïа дати у від÷аé, ïаніку, 
зневіру. 
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§21.КЕРУВАННßСТРЕСАМИ

Приãадаéте матеріаë ïоïередніх ïараãрафів:

• ßкі є ви ди с тре су?
• ßкі оз на ки свід÷атü, що ëюдина ïе ре æи ває стрес?
• Що та ке ефект са моïідтрим ки стре су?

Íа си ÷е не ïодіями æит тя не моæ ëи ве без стресів. ßк що ïомірне емоціéне 
або фізи÷ не на ïру æен ня три ває не дов ãо і ÷ер ãуєтüся з ïо вноцінним відïо ÷ин-
ком, во но не шко дитü ëю дині. Та в æитті траï ëя ютü ся ïеріоди ви ïро бу ванü 
і ïідви ще но ãо стре со во ãо на ван та æен ня.

Сòðеñîâàñò³йê³ñòü

Îр ãанізм ëюдини дуæе ви т ри ва ëиé, аæ ïо ки стре со ве на ван та æен ня ïе ре-
ви щитü ïев ну меæу — стре со ву стійкість. Це моæ на ïорівня ти з ро бо тою 
скëадноãо механізму, що ïостіéно ïрацює на меæі своєї ïотуæності. Ðа но ÷и 
ïізно у нüо му щосü ëа маєтüся. Що са ме «зëа маєтüся» в орãанізмі ëюдини, 
за ëе æитü від її сïад ко вих особ ëи во с теé і ста ну здо ров’я. 

Êоæ ен має ïев ну вродæену стіéкістü до стресів. Вона не за ëе æитü від 
на шо ãо ба æан ня, си ëи воëі ÷и ха рак те ру. Аëе так са мо, як на ïо ëеã ëи вою 
ïра цею мо æна роз ви ну ти інтеëектуаëüні здібності ÷и тре ну ван ня ми ïоëіïши-
ти фізи÷ ну фор му, моæ на ïідви щи ти і стіéкістü до стресів. Високиé рівенü 
заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷я ãарантує максимаëüні резерви такої стіéкості, а 
низüкиé робитü ëюдину набаãато уразëивішою.

Ï³äë³òêè,хðîí³÷íèйñòðеñ ³ñòèìóëÿòîðè

«У ïідëітків не бу ває стре сів. У них самі роз ва ãи. Мо æе, не ве ëи÷кі 
не ïриємності, аëе не стрес. Від стре сів ïотерïаємо ми!» — нерідко вваæаютü 
до рос ëі. І ïо ми ëяютü ся. Життя ïідëітків довоëі стресове. Вони інтенсивно 
нав÷аютüся, ïереæиваютü ïеріод статевоãо дозрівання, доëаютü труднощі у 
стосунках з доросëими, друзями і ïротиëеæною статтю.

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, що таке стресова стіéкістü орãанізму та ÷ому 
боротися зі стресом за доïомоãою стимуëяторів небезïе÷но 
дëя здоров’я;

• ознаéомишся з фізи÷ними, емоціéними і духовними сïосо-
бами керування стресом;

• в÷итимешся зменшувати заãаëüне стресове навантаæення.

Ті, хто ус ïад ку вав  низüку стіéкістü до стресів, ïо терïаютü від них уæе 
в ïідëітко во му віці. Во ни нерідко ïеребуваютü у де ïре сив ному стані, ста-
ютü дратівëи ви ми, втра ÷а ютü здатністü на со ëо д æу ва ти ся æит тям. Усе це — 
насëідки ãормонаëüноãо дис ба ëан су, сïри ÷и неноãо надмірним стре со м. 

Íе зна ю ÷и, як ïо ëіïши ти са мо ïо ÷ут тя, ïідëітки моæутü використовува-
ти з цією метою стимуëятори. Сïо ÷ат ку со ëодкі на ïої, шо ко ëад, те ëевізор, 
комï’ютерні іãри ÷и роз ва ãи «до ран ку», ïотім — си ãа ре ти, ïи во, інші сëабо -
аëкоãоëüні наïої, а зãо дом — міцниé аë ко ãоëü і нар ко ти ки. Íавітü як що 
комусü ïо ща с ти ëо уник ну ти наéстрашнішо ãо — нар ко тиків, сти му ëя то ри 
ëи ше ïоãіршатü éо ãо са мо ïо ÷ут тя. Так, во ни мо æутü до ïо моã ти на ко рот киé 
÷ас, аëе шко дятü у ïер сïек тиві. Пси хо ëоãі÷на рівно ва ãа не віднов ëюєтüся, 
ïо ãëиб ëю ютü ся емоціéні роз ëа ди, руé ну ютü ся сто сун ки з бëизüкими дорос-
ëими, в÷и те ëя ми, давніми дру зя ми. 

Існує що наé мен ше три ïри ÷и ни, з яких не моæна вæивати стимуëятори 
дëя ïо до ëання хроні÷но ãо стре су (маë. 49).

Пер øа — дія сти му ëя торів за над то сиëü на. Відно ви ти ба ëанс з їх 
до ïо мо ãою так са мо ваæ ко, як і ïо ëа ãо ди ти мініатюр ниé ãо дин ник за 
до ïо мо ãою мо ëо та (маë. 49, а).
Дру га — дія сти му ëя то ра нетриваëа. Лю ди, які вæи ва ютü сти му ëя-
то ри, ïе ре æи ва ютü ÷асті зміни на ст рою. Сüо ãодні во ни натх ненні é 
енерãіéні, а за в т ра — де ïре сивні é три воæні. По ÷у ва ютü ся то щас ëи-
ви ми, то не ща сни ми і маé æе ніко ëи — сïокіéни ми і врівно ва æе ни ми 
(маë. 49, б), у них ду æе низü киé рівенü ïсихоëоãі÷но ãо бëаãо ïоëу÷÷я.    
Тре тя — не ми ну÷а швидка адаï тація (ïристосування) ор ãанізму до 
дії сти му ëя торів. Щоб до сяã ти ба æа но ãо ефек ту, ëю ди на му ситü вæи-
ва ти що ра зу біëüшу до зу (маë. 49, в). Тоé, ко му со ëо дощі до ïо ма ãа-
ютü ïо ÷у ва ти ся кра ще, на би рає заé ву ва ãу. Тоé, хто куритü си ãа ре ти 
і вæи ває аë ко ãоëü — втра ÷ає здо ров’я, а тоé, хто вæи ває ток си÷ ні 
ре ÷о вини ÷и нар ко тики — щора зу ри зи кує своїм æит тям. 

Їх дія за над то сиëü на, 
щоб віднови ти тон киé 
біохімі÷ниé  ба ëанс моз ку

Во ни діютü не дов ãо, і 
за ïіднесенням не ми ну ÷е 
на стає сïад до ще ниæ÷оãо 
рівня

Три ва ëе вæиван ня 
стимуëяторів сïри÷иняє 
за ëеæ ністü та інші 
ïро бëе ми 

Маë. 49. Íеãативні насëідки вæивання стимуëяторів

а б в
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Щîòàêеêеðóâàííÿñòðеñàìè

Íа щастя, існує баãато ефективних і ціëком безïе÷них сïособів керуван-
ня стресами, які доïомаãаютü доëати сиëüні стреси і заïобіãати виникненню 
хроні÷них стресів. Êерува ти — оз на ÷ає вïëи ва ти, кон тро ëю ва ти, зміню ва ти 
в ба æа но му на ïрям і. 

Уміння доëати труд но щі, які за зви ÷аé ви во дятü з рівно ва ãи, да рує ëю дині 
незрівнян не за до во ëен ня, ïідви щує са мо ïо ва ãу, до дає енер         ãії, зба ãа ÷ує æит-
тєвиé досвід. Існуютü фізи÷ні, емоціéні і духовні сïособи керування стресом. 

Ф³çè÷í³ñïîñîбèêîíòðîëþçàñòðеñîì

Це ïередусім фізи÷ні вïрави, збаëансоване хар÷ування, ïовноцінниé від-
ïо÷инок і ïëанування ÷асу.  

Фізич ні впра ви — ефек тив ниé сïосіб бо ротü би зі стре сом. Во ни до ïо-
маãаютü маé æе од ра зу. Íавітü 20 хвиëин фізи÷ної активності щодня зна÷но 
ïо ëіïшуютü самоïо÷уття. 

Ду æе ко ри сни ми є ïëа ван ня, сïор тивні іãри: рухëиві іãри з дру зя ми на 
свіæо му ïовітрі (у фут боë, во ëеé боë, теніс, бадмінтон).

Раціональне харчування. Перервані обіди, недостатня кіëüкістü води, 
æирна їæа або ãоëодні дієти нерідко сïри÷и няютü хар÷овиé стрес. Лю ди, які 
ïе ре бу ва ютü у стані хроні÷но ãо стре су, ÷асто вæи ваютü надмір соëодощів. 
Це до ïо ма ãає їм ïідтри му ва ти рівенü цу к ру в крові, що ком ïен сує осëабëену 
стресом функцію ãормонів. 

Îднак на ба ãа то ко рисніше та ефек тивніше сïоæи ва ти скëадні вуã ëе во ди 
(хëіб, кру ïи, кар тоï ëю, ма ка ронні ви ро би). Êо рис но їс ти ово ÷і та фрукти, у 
яких містятüся не обхідні дëя ïо до ëан ня стре су вітаміни та міне раëüні ре ÷о-
ви ни. 

Відпочинок і сон. Пер шими симï то мами с тре совоãо ïеревантаæення є 
ïо ру шен ня сну: вве ÷ері ëюдина дов ãо не мо æе за сну ти, вно÷і ÷а с то ïро ки-
даєтüся, а вранці ïо ÷у ваєтüся знесиëеною. Це озна÷ає, що «зëамався» її біо-
ëоãі÷ниé ãодинник. Дëя éоãо відновëення знадобитüся ïрибëизно три тиæні. 
Щове÷ора треба ëяãати сïати в один і тоé самиé ÷ас. Перед сном сëід ïро-
вітрити кімнату, ïриéняти теïëу ванну і виïити скëянку трав’яноãо ÷аю або 
моëока з ëоæе÷кою меду.

Уміння планувати час і розставляти пріоритети. Ти ïеревантаæениé 
сïравами і ні÷оãо не встиãаєш? Проанаëізуé, ÷ому. Моæëиво, маєш зви÷ку 
всюди заïізнюватисü і робити все в останню митü? А моæе, забаãато ÷асу 
витра÷аєш на теëевізор, комï’ютерні іãри ÷и теëефонні розмови? 

Íа ви÷ ки ïëа ну ван ня ÷а су — наé не обхідніша скëа до ва ïрофіëак ти ки 
стресів. Îр ãанізо ва на ëю ди на ро би тü на ба ãа то біëüше, ніæ тоé, хто діє ха о-
ти÷ но і ха ïаєтüся од ра зу за кіëüка сïрав. 

Пëа ну ю ÷и свіé ÷ас, не за бу ваé, що тобі треба сïа ти не мен ш як 8 ãо дин 
на до бу, три-÷отири ра зи на денü хар ÷у ва ти ся, дві-три ãо ди ни щод ня бу ва ти 
на свіæо му ïовітрі, виконувати фізи÷ ні вïра ви.

Пам’ятаєш давню ïрит÷у ïро ãëе÷ик і каміння (с. 95)? Вона доïомаãає 
визна÷итися з ïріоритетами не ëише у твоїх цінностях, а é у щоденному 
æитті. 

Çаïиши те, що хо÷еш зробити настуïноãо тиæня. Визна÷  кіëüка 
наéваæëивіших сïрав (наïрикëад, ïідãотуватися до контроëüної, 
ходити на тренування, ïривітати бабусю з днем народæення). 
Це — «веëике каміння».
Відтак обери сïрави, які теæ ваæëиві, хо÷  ні÷оãо страшноãо é не 
станетüся, якщо на них забракне ÷асу (наïрикëад, щодня ãуëяти 
з друзями, ïисати щоденник). Це — «дрібне каміння». 
Ðешта — «ïісок», сïрави, якими моæна ïоæертвувати (теëефонні 
розмови, відвідування комï’ютерноãо кëубу тощо).
Щодня анаëізуé, ÷и вдаєтüся тобі дотримуватися своãо ïëану. 
Чи, моæе, варто іноді ïоміняти ïріоритети, адæе æиття кориãує 
наші ïëани.   

Еìîö³йí³ñïîñîбèêеðóâàííÿñòðеñîì

Щоб усïішно доëати стреси, щодня роби дещо з тоãо, що тобі ïодобаєтü-
ся. Хтосü ëюбитü музику, іншиé — куховарити, дехто знаходитü ду шев ниé 
сïокіé у сïоãëяданні ïрироди. Êоæна ëюдина має свої секрети реëаксації та 
відïо÷инку (табëиця 7).

Таблиця 7

Зäîðîâ³ñïîñîбèîòðèìàííÿеìîö³йíîãîçàäîâîëеííÿ

Подивисü на схід сонця.
Çасïіваé ïісню.
Посëухаé музику.
Виïиé ÷ашку ÷аю.
Устанü рано-вранці.
Посади квітку.
Çаïаëи сві÷ку.
Приéми ванну.
Поïëаваé в озері.
Поãуëяé з собакою.
Видуé буëüбашки.

Çроби комïëімент.
Поãовори з друãом.
Поïроси те, що хо÷еш.
Уникаé неïриємних 
ëюдеé.
Ðозстав ïріоритети.
Встанови меæі.
Поïроси доïомоãи.
Çроби це зараз!
Поïрактикуé терïіння.
Помоëисü. 

Çасміéся ãоëосно.
Пробіæисü у ïарку.
Ðозкаæи або ïосëухаé 
анекдот.
Усміхнися.
Поãуëяé.
Трохи ïосïи.
Подивисü фіëüм.
По÷итаé. 
Поëеæ на сонці.
Проéдися босоніæ.

По ÷ерзі ïродемонструéте ïантомімою, як вам ïодобаєтüся ïро-
водити віëüниé ÷ас, що ïриноситü задовоëення, доïомаãає роз-
сëабëятисü і відïо÷ивати. 
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ßк тіëüки від÷уєш симï то ми, зо б ра æені на маë. 47 (с. 127), на ма-
ãаé ся зни зи ти стре со ве на ван та æен ня. У цüо му тобі до ïо мо æе 
наведена ниæ÷е бëок-схе ма.

Ти ïо ÷у ваєшся вис на æе-
ним ïісëя на ïру æе но ãо 
ïе ріоду — нав÷аëüноãо 
ро ку, ісïитів, зма ãанü?

Ти нав÷аєшся ÷и ïрацюєш 
біëüш як 40 ãодин на тиæденü? 

Ти нещодавно 
ïе ре ніс триваëе 
захворювання ÷и 
ïсихі÷ну травму?

Çвер ни ся до ëіка ря, 
ïси хо ëо ãа ÷и ïси хо те-
ра ïев та. Во ни до  ïо мо-
æутü тобі як наé ш вид-
ше ïроé ти фі зи÷  ну ÷и 
ïси хо ëоãі÷ну ре а бі ëі-
тацію.

Пісëя на ïру æе ної ïраці ïотрібен 
три ва ëиé відïо ÷и нок. 
Сïіëку ван ня з ïри ро дою, дру-
зя ми, рух ëиві іãри на свіæо му 
ïо віт рі, ïо вноцінне хар ÷у ван ня і 
сон, ці каві книæ ки, ве сеëі роз ва-
ãи шви д ко віднов ëятü твої си ëи. 

ßк що ти дуæе ста ран ниé 
у÷енü, до ве детü ся зни зи ти 
темï. Від÷увши ïереванта-
æення ÷е рез те, що ïра цюєш 
ïісëя шко ëи, відмов ся від 
ïідза робітку — ãроші не 
варті тво ãо здо ров’я.
Тим ÷а со во змен ши що ден не 
на ван та æен ня. Íе за бу ваé 
ïро відïо ÷и нок. Це не роз-
кіш, а не обхідна скëа до ва 
тво ãо æит тя.

ßк що ти не визна÷ив ïри÷ину ïоãаноãо самоïо÷уття за доïомоãою цієї схеми або 
ïротяãом місяця марно на ма ãав ся ïодо ëа ти стрес, звер ни сü до ëіка ря. Адæе оз на ки 
стре со во ãо ïе ре ван та æен ня мо æутü свід÷и ти і ïро ïри хо ва не за хво рю ван ня: щи  то-
ïодіб ної за ëо зи, анемію, діабет, хво ро би ïе÷інки, нир ко ву не до статністü, аві та мі ноз, 
ãор мо наëüні ïо ру шен ня, де які ïсихі÷ні за хво рю ван ня.

так

так

так

ні

ні

ні

Дóхîâí³ñïîñîбèêеðóâàííÿñòðеñîì

Підëітки ïраãнутü збаãнути своє ïризна÷ення, ÷асто замисëюютüся над 
сенсом буття, ïробëемами сïраведëивості, ÷и є æиття ïісëя смерті. Такі 
думки моæутü ïосиëювати стрес. Ті, хто усвідомив своє ïризна÷ення або 
віритü у безсмертя душі, ïростіше ïереæиваютü ïеріод духовноãо становëен-
ня. Їм такоæ ëеãше засïокоїтися, ïереæивши виïробування, траãі÷ні ïодії, 
тяæкі захворювання, навітü смертü бëизüких. 

Люди знаходятü é інші духовні сïособи керування стресами, як, 
наïрикëад, у ïрит÷і ïро ïерстенü царя Соëомона. Про÷итаéте цю 
ïрит÷у і ïоміркуéте, що озна÷ає наïис на ïерсні.

ÏеðñòеíüöàðÿСîëîìîíà

Цар Соëомон, ïравитеëü Ізраїëю, усëавився своєю мудрістю. Îдноãо 
разу він ïоïросив радників зробити éому ïерстенü з наïисом, якиé 
міã би ïовертати сиëüні емоції у 
ïротиëеæниé бік — втішати в ãорі 
é «оïускати на земëю» в ÷аси  
тріумфу.

Ðадники довãо роздумуваëи 
над завданням Соëомона і зрештою 
ïринесëи éому ïерстенü, на якому 
був наïис: «І це все мине...»       

У æитті є ïеріоди ви ïро бу ванü і ïідви ще но ãо стре со во ãо на ван та æен ня. 
Îр ãанізм ëюдини дуæе ви т ри ва ëиé, він має ïевну стіéкістü до стресів. 
Високиé рівенü заãаëüноãо бëаãоïоëу÷÷я ãарантує максимаëüні резерви 
стресової стіéкості.

Ті, хто ус ïад ку вав  ни зüку стіéкістü до стресів, ïотер-
ïаютü від них уæе в ïідëітко во му віці. Дехто моæе 
вæивати сти му ëя то ри (соëодощі, каву, сиãарети, 
аëкоãоëü). Îднак вони ëи ше ïоãіршу ютü са мо ïо ÷ут-
тя. Стимуëятори мо æутü до ïо моã ти на ко рот киé ÷ас, 
та шко дятü у ïер сïек тиві.
Існуютü ефективні é ціëком безïе÷ні сïособи керуван-
ня стресом: фізи÷ні, емоціéні і духовні.  
Уміння доëати труд но щі, що за зви ÷аé ви во дятü з 
рівно ва ãи, да рує ëю дині незрівнян не за до во ëен ня, 
ïідви щує са мо ïо ва ãу, до дає ене р         ãії, зба ãа ÷ує æиттє-
виé досвід. 
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§22.КÎНФËІКТИІЗДÎРÎВ’ß

Ïîíÿòòÿêîíфë³êòó

У ïе ре кëаді з ëа ти ни конфëікт (conflictus) оз на ÷ає «зіткнен ня». 
Êонфëікти ви ни ка ютü тоді, ко ëи в су ïе ре÷ ністü всту ïа ютü інте ре си і ба æан-
ня однієї ëю ди ни (на ïри кëад, як що во на од но ÷ас но хо ÷е ïо ди ви ти ся ціка виé 
фіëüм і ïідãо ту ва ти сü до кон троëü ної) або інте ре си і ба æан ня двох ÷и біëüше 
ëю деé, соціаëü них ãруï.

Êонфëікти ëю ди ни із со бою — внутрішні конфëікти, а міæ різни ми 
ëюдü ми або їх ãру ïа ми — зовнішні. Çовнішні конфëікти мо æутü ви ни ка ти 
міæ дво ма або біëüше осо ба ми (міæо со бистісні), особою і ãру ïою осіб (осо-
бистісно-ãру ïові) або міæ дво ма ÷и біëüше ãру ïа ми (міæãру ïові).

Íаведітü ïрикëади міæособистісних конфëіктів (ïосварився з 
друãом, доросëі контроëюютü коæен крок, у÷итеëü ïоставив 
несïраведëиву оцінку...).

Уміння конструктивно розв’язувати конфëікти є ознакою зріëої особис-
тості. Воно доïомаãає розбудовувати здорові стосунки і ïідтримувати висо-
киé рівенü бëаãоïоëу÷÷я.     

Ïðè÷èíèâèíèêíеííÿêîíфë³êò³â

Моæ ëи во, ти вва æаєш, що конфëікти — винятково не ãа тив не яви ще, і 
то му на ма ãаєшся за будü-яку ціну уни ка ти їх або, ïо ки є змо ãа, не виз на ва ти 
їх існу ван ня. Аëе це не ïра виëü но. 

Êонфëікти — невід’ємна ÷а с ти на ëюдсü ких сто сунків. Ви ни ка ютü во ни 
÷е рез те, що коæ на ëю ди на є унікаëü ною і не ïо втор ною: має відмінні від 
інших ïо ãëя ди, уïо до бан ня і ïе ре ко нан ня, вëасні інте ре си і ба æан ня, які 
моæутü всту ïати у су ïе ре÷ністü з інте ре са ми інших.

Êо ëи ëю ди сïіëку ютü ся міæ со бою, ра зом нав÷аютü ся, ïра цю ютü або 
відïо ÷и ва ютü, іноді з’ясо вуєтüся, що во ни ïо-різно му ро зуміютü, що є 
не обхідним, ваæ ëи вим ÷и ïра виëü ним, або їхні інте ре си не збіãаютüся. 

Буває, що ко ëи ëю ди ма ютü різну віру, ïе ре ко нан ня або їм ïо до ба ютü ся 
÷и не ïо до ба ютü ся ïевні ре÷і (одяã, му зи ка, фут боëü на ко ман да), во ни ніби 

У цьому параграôі ти:

• ïриãадаєш, що таке конфëікт, які існуютü види конфëіктів;
• усвідомиш відмінністü, що існує міæ конфëіктами ïоãëядів і 

конфëіктами інтересів;
• ознаéомишся з основними стадіями розвитку конфëіктів і 

різними сïособами їх розв’язання;
• ïотренуєшся конструктивно розв’язувати конфëікти.

сïіëкуютüся різни ми мо ва ми. Те, що дëя од но ãо «до б ре», мо æе бу ти «ïо ãа-
ним» дëя іншо ãо; те, що од но му ïо до баєтüся, в іншо ãо мо æе вик ëи ка ти відра-
зу. У такому разі міæ ними моæутü виникнути конфëікти ïоãëядів.

Ðозв’язан ня тако ãо конфëікту не оз на ÷ає, що éо ãо у÷ас ни ки ма ютü зміни-
ти свою віру ÷и ïе ре ко нан ня. Їм доре÷но буде ïриãадати народну мудрістü: 
«Про смаки не сïере÷аютüся». 

Ду æе ваæ ëи во розвинути в собі толерантність — уміння виз на ва-
ти і ïо ва æа ти ïра во іншої ëю ди ни на вëас ну, відмінну від твоєї, дум ку і 
ïам’ятати, що то ëе рантністü — це ïо шук то ãо, що об’єднує, а не роз’єднує 
ëюдеé.

Çіткнен ня інте ресів різних ëюдеé або іãно ру ван ня од нією особою інте ресів 
і ïо треб іншої — дру ãа ãру ïа ïри ÷ин, з яких виникає ïе ре ваæ на біëüшістü 
конôліктів інтересів. ßк що ëю ди діютü без ура ху ван ня цüо ãо, то навітü у 
ви ïад ку ïри ми рен ня конфëікт не ви ÷ер ïуєтüся і моæе тривати роками.  

ßкі з названих вами у стартовому завданні конфëіктів є конфëік-
тами ïоãëядів, а які — конфëіктами ін тересів?

Сòàä³їðîçâèòêóêîíфë³êò³â

У роз вит ку конфëіктів видіëя ютü ï’ятü стадіé: ви ник нен ня кон фëік тної 
си ту ації; усвідо мëен ня конфëікту; ïо ÷а ток відкри то ãо ïро ти сто ян ня; ес ка-
ëація конфëікту; за вер шен ня конфëікту.
1. Ви ник нен ня конôліктної си ту ації відбу ваєтüся ïри зіткнен ні двох або 

біëüше ëю деé, інте ре си ÷и ïе ре ко нан ня яких істот но відмінні.
2. Усвідо млен ня конôлікту на стає тоді, ко ëи хо ÷а б один із éо ãо у÷ас ників 

ïо ÷и нає від÷у ва ти дис ко мфорт у сïіëку ванні з іншими, кри ти÷ но і не -
добро зи÷ ëи во думає ïро них або уни-
кає кон тактів з ними.

3. По ча ток відкри то го про ти сто ян-
ня — мо мент, ко ëи один з у÷ас-
ників на ва æуєтüся на за яву або ïо ãро-
зу. Іншиé у відïовідü та коæ ïо ÷и нає 
діяти: за хи ща ти ся ÷и на ïа да ти.

4. Ес ка лація конôлікту. Íа цüо му етаïі 
сто ро ни відкри то за яв ëя ютü ïро свої 
ïо зиції та ви су ва ютü ви мо ãи. Во ни 
мо æутü і не усвідо мëю ва ти вëас них 
інте ресів, не ро зуміти ãëи бин ної суті 
конфëікту. Сторони ÷асто вдаютüся 
до конôліктогенів — сëів або діé, що 
розïаëюютü конфëікт. 

5. За вер øен ня конôлікту мо æëиве у 
разі éо ãо розв’язан ня (до сяã нен ня ком-
ïромісу), зãа сан ня конфëікту ÷е рез 
втра ту зацікав ëе ності у÷ас ників до 
ïред ме та ïро ти сто ян ня або відсто ро-
нен ня од но ãо з оïо нентів.

Кîíфë³êòîãеíè:

• об ра зи;

• зне ваæ ëи ве став ëен ня; 
• висміюван ня;
• ви х ва ëян ня; 
• ка те ãо ри÷ні су д æен ня;
• ïо в÷ан ня; 
• не ÷есністü, не щирістü; 
• ïо ру шен ня ïра виë 

ети ке ту (не віта ти ся, 
іãно ру ва ти ÷и юсü ïри-
сутністü, ïе ре би ва ти);

• де які уза ãаëü нен ня: «ти 
ніко ëи», «ти завæди», 
«я ніза що», «це без-
надіéно».
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Сïîñîбèðîçâ’ÿçàííÿêîíфë³êò³â

Існуютü різні сïособи розв’язання конфëіктів (маë. 50). У біëüшості 
ситуаціé наéкраще розв’язувати конфëікти шëяхом ïереãоворів. Îднак 
іноді краще відсторонитися від конфëікту або ïіти на ïостуïки ÷и рішу÷е 
відстоювати свою ïозицію.

Коли варто відсторонитися від конôлікту:
• коëи всім треба засïокоїтися;
• коëи треба ïродумати арãументи;
• коëи немає шансів уëаднати суïере÷ку.

Маë. 50. Сïособи розв’язання конфëіктів

Агресивно боротися:
• домінувати;
• тиснути;
• ïоãроæувати;
• ëаятися;
• битися. 
Усі ïро ãра ютü. Íавітü як що 
хтосü думає, що ви  ãрав, 
насïравді він та коæ ïро ãрав.

Поступитися:
• іãнорувати вëасні інтереси;
• на все ïоãодæуватися;
• робити те, що хо÷утü інші.
Хтосü моæе виïадково виãрати 
за рахунок іншоãо.

Відсторонитися від конôлікту:
• іãнорувати ïробëему;
• звоëікати з її розв’язанням; 
• розірвати стосунки. 
Усі ïроãраютü.

Домовлятися:
• сëухати, розуміти, ïоваæати 

одне одноãо;
• на ма ãати ся зро зуміти ïри-

÷и ну конфëікту (з’ясу вати, 
зіткнен ня яких інте ресів 
ïризвеëо до нüоãо);

• шукати рішен ня, яке 
вëаштує обох, або ïіти 
на взаємні ïостуïки.

Усі виãраютü (ïовністю або 
÷астково). 

Коли варто поступитися:
• коëи розумієш, що неïравиé;
• коëи ïредмет суïере÷ки набаãато ваæëивішиé дëя інших, ніæ дëя тебе;
• коëи розумієш, що втратиш від цüоãо конфëікту біëüше, ніæ здобудеш;
• коëи небезïе÷не будü-яке заãострення стосунків.

Коли варто ріøуче боротися:
• якщо розв’язання конфëікту в іншиé сïосіб моæе зашкодити тобі ÷и 

бëизüким або оïонент моæе здобути несïраведëиві ïереваãи;
• коëи даєш відсі÷ зëовмисникам.

Кîíñòðóêòèâíеðîçâ’ÿçàííÿêîíфë³êò³â

ßк що конфëіктна си ту ація вæе ви ник ëа і ти це усвідо мëюєш, кон ст-
рук тив но розв’яза ти її до ïо мо æутü ïоради ïсихоëоãів «Шістü кроків до 
розв’язання конфëіктів», з якими ти вæе ознаéомився у 6-му кëасі: 

Крок 1. Îïануé себе:
• Гëибоко вдихни.
• Поëі÷и до десяти (або даëі).
• Скаæи собі, що ти воëодієш ситуацією.

Крок 2. Çасïокоé оïонента:
• Скаæи, що не хо÷еш сваритися.
• Çаïроïонуé обãоворити ситуацію.  

Крок 3. Çастосуé нави÷ки активноãо сëухання:
• Дивисü в о÷і оïоненту.
• Підтримуé розмову, каæи: «Так», «ß розумію».
• Íе ïеребиваé éоãо.
• До÷екаéся, коëи він закін÷итü, і заïитаé: «Це ïравда?»

Крок 4. Поводüся асертивно (ãідно, уïевнено):
• Êористуéся «ß-ïовідомëеннями», розкаæи, що ти думаєш  

 і від÷уваєш.
• Стіé ïрямо, ãовори сïокіéно.
• Уникаé конфëіктоãенів.
• Íе відïовідаé конфëіктоãеном на конфëіктоãен.

Крок 5. Висëовëюé ïоваãу:
• Поваæаé ãідністü оïонента, не критикуé éоãо особисті якості 

(обãоворюé ïробëему, а не ëюдину).
• Поãодæуéся, з ÷им моæеш.
• ßкщо від÷уваєш ïровину, ïоïроси виба÷ення.
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Крок 6. Ðозв’язуéте ïробëему:

• Çаïроïонуé змінити ïозицію «ß — ïро ти те бе» на ïо зицію «Ми 
ра зом — ïро ти ïро бëе ми».

• Çаïроïонуé свіé варіант рішення.
• Çаïитаé оïонента, які він має ïроïозиції.
• Ðозãëянüте інші моæëиві варіанти та їх насëідки.
• Îберітü те, що вам ïідходитü. 
• До мо втеся ви ко ну ва ти це рішення ïев ниé ÷ас (на ïри кëад, тиæ-

денü), а ïотім ïо вер ну ти ся до роз мо ви і з’ясу ва ти, ÷и ви ним 
задовоëені.

Сïîñîбèêîíñòðóêòèâíîãîðîçâ’ÿçàííÿêîíфë³êò³â

1. Ðозãëянüте маëюнок 51 і визна÷те, на якіé стадії ïеребуває 
конфëікт. Îбãоворітü: 

• Чому хëоïці не моæутü діéти зãоди?

• Що сïрияëо розïаëюванню конфëікту?

• Що їм треба зробити, аби вëаднати конфëікт? 

• ßк ви розумієте індіансüку ïриказку: «Щоб зрозуміти 
ëюдину, треба ïроéти 15 миëü у її мокасинах»? 

Маë. 51

— Це øість! — Ні,  йолопе,   
це дев’ять!

2. Про÷итаé ïрит÷у ïро ïодруææя «Давня мрія». Поміркуé:  
• Про якиé вид конфëікту в ніé ідетüся — конфëікт ïоãëядів 
÷и конфëікт інтересів?
• Íа якіé стадії (див. с. 143) на ïротязі 30 років ïеребував 
цеé конфëікт?
• ßкиé сïосіб розв’язання конфëікту обраëо ïодруææя 

(див. маë. 50, с. 144)?

Îб’єднаéтесü у ïари, розïодіëітü роëі é розіãраéте, як би ви 
ïовеëися на місці коæноãо з них тоãо дня, коëи друæина сïекëа 

Дàâíÿìð³ÿ

Чоëовік і друæина ïроæиëи разом 30 років. У денü ювіëею дру-
æина, як завæди, сïекëа на сніданок буëку — вона ïекëа її щоранку, 
це буëо сімеéною традицією. Çа сніданком розрізаëа буëку навïіë 
і вæе збираëася, як завæди, ïодати ÷оëовікові верхню її ÷астину. 
Та раïтом ïередумаëа: «У денü нашоãо ювіëею я хо÷у сама з’їсти 
цю рум’яну скоринку. Врешті-решт, я це засëуæиëа: тридцятü років 
доãëядаëа наш дім, народиëа і виховаëа наших синів, увесü цеé ÷ас 
зберіãаëа ÷оëовікові вірністü, ëюбиëа і ïоваæаëа éоãо».

І вона тремтя÷ою рукою ïередаëа ÷оëовікові ниæню ÷астину 
буëо÷ки. А тоé, узявши її, сказав: «ßкиé неоціненниé дарунок, ëюба. 
Вæе тридцятü років я не їв своєї уëюбëеної ниæнüої ïоëовини буëо÷-
ки, тому що завæди вваæав, що вона ïо ïраву наëеæитü тобі».        
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ïершу буëку.  

3. Êористую÷исü аëãоритмом «Шістü кроків до розв’язання конфëіктів» 
(с. 145—146), наïиши сценаріé твоєї ïоведінки в таких ситуаціях:

Ситуація 1
Твіé наéкращиé друã обіцяв у суботу ïіти з тобою в маãазин, де ïро-
даютü відеофіëüми і комï’ютерні іãри. Ти з нетерïінням ÷екав цüоãо 
дня, ïодаровані на денü народæення ãроші вæе «ïроïаëиëи» тобі 
кишеню. Êоëи ти заéшов ïо нüоãо, друã сказав, що не моæе ïіти з 
тобою, бо інші хëоïці заïроïонуваëи éому заéвиé квиток на фіëüм, 
якиé він дуæе хо÷е ïодивитися.    

Ситуація 2
Дів÷ина з твоãо кëасу неïриязно ставитüся до тебе. ßкосü з ïортфеëя 
твоãо однокëасника зник мобіëüниé теëефон. Ця дів÷ина сказаëа, що 
ба÷иëа тебе біëя éоãо ïарти і що це, наïевно, сïрава твоїх рук. 

Ситуація 3
Ти éдеш додому зі шкоëи. Тебе ïерестріëи троє ïідëітків з ïараëеëü-
ноãо кëасу. Вони аãресивно звинува÷уютü тебе в тому, що розïускаєш 
ïро одноãо з них ïëітки. Ти знаєш, що це неïравда. 

Êонфëікти — невід’ємна ÷а с ти на ëюдсü ких сто сунків. Во ни ви ни ка ютü 
÷е рез те, що коæ на ëю ди на є не ïо втор ною осо бистістю. 
Íезбіãання цінностеé, смаків, уïодобанü сïри÷иняє конфëікти ïоãëя-
дів. Їх треба розв’язу ва ти на ос нові то ëе рант ності.
Çіткнен ня інте ресів різних ëюдеé або іãно ру ван ня од нією з осіб інте-

ресів і ïо треб іншої ïризводитü до конфëіктів інте-
ресів. Їх наéкраще розв’язу ва ти шëя хом ïе ре ãо ворів 
дëя ïо шу ку взаємо виãідних рішенü.
У роз вит ку конфëікту видіëя ютü ï’ятü стадіé: ви ник-
нен ня конфëікт ної си ту ації; усвідо мëен ня конфëікту; 
ïо ÷а ток відкри то ãо ïро ти сто ян ня; ес ка ëація конфëік-
ту; за вер шен ня конфëікту. Íаé кра ще розв’язу ва ти 
конфëікти на стадії їх усвідо мëен ня.
Уміння кон ст рук тив но розв’язу ва ти конфëікти — 
оз на ка зріëої осо бис   то сті. Щоб éо ãо на бу ти, треба не 
ëи ше зна ти, як це ро бити, а é ïрак ти ку ва ти ся. 

ÐÎÇДІЛ 4 

СÎЦІАЛЬÍА 
СÊЛАДÎВА ÇДÎÐÎВ'ß  



150 151

§23.СÎЦІАËЬНІЧИННИКИЗДÎРÎВ’ß

Людина — істота сусïіëüна. Соціаëüне середовище (маë. 52) суттєво 
вïëиває на рівенü її здоров’я і бëаãоïоëу÷÷я. 

У здоровому сусïіëüстві існуютü моæëивості дëя розвитку і самореаëі-
зації особистості, ëюдям ãарантовано нормаëüні æитëові умови, достуï до 
високоякісної освіти і меди÷ноãо обсëуãовування. 

У нездоровому соціаëüному середовищі — навïаки. Íебезïе÷на криміно-
ãенна ситуація, ëеãкодостуïністü наркотиків, необмеæена комерціéна рекëа-
ма, ïроïаãанда хибних цінностеé і насиëëя у ÇМІ — осü деякі ознаки такоãо 
соціаëüноãо середовища. 

У цьому параграôі ти:

• ïриãадаєш, що таке соціаëüне середовище;
• обãовориш соціаëüну безïеку своãо насеëеноãо ïункту;
• оціниш моæëивості реаëізації своїх ïрав;
• ïроанаëізуєш, як ÇМІ вïëиваютü на твої ставëення, рішення 

і ïоведінку.

ЗМІ:

ті, з яких ти 
дізнаєшся ïро 
різні ïодії.

Деðжàâí³îðãàíè:

ті, хто ïриéмає 
закони і 
забезïе÷ує 
дотримання твоїх 
ïрав.

М³ñöеâà
ãðîìàäà:

ті, хто дбає 
ïро добробут 
у твоєму місті 
÷и сеëі. 

Шêîëà:

ті, хто тебе 
нав÷ає і 
в÷итüся разом 
з тобою.

Дðóç³:

ті, з ким 
тобі ïриємно 
ïроводити 
віëüниé ÷ас.

Рîäèíà:

ті, хто дбає 
ïро твоє æиття 
і здоров'я.

Маë. 52. Еëементи соціаëüноãо середовища 

1. Îб’єднаéтесü у дві ãруïи. Íазвітü еëементи соціаëüноãо 
середо вища вашоãо насеëеноãо ïункту, які:

група 1: сïрияютü здоров’ю і безïеці ëюдеé (су÷асна ëікарня, 
безïеребіéна робота комунаëüних сëуæб, міëіції...);

група 2: заãроæуютü їхніé безïеці і здоров’ю (немає комунаëü-
них зру÷ностеé, не вивозятü сміття, вве÷ері небезïе÷но ходити 
вуëицями...). 

2. Проанаëізуéте, ÷и виконуєтüся у вашому насеëеному ïункті 
закон ïро обмеæення рекëами тютюнових та аëкоãоëüних виро-
бів. Чи є ïобëизу вашої шкоëи кіоски, де ïродаютü сиãарети та 
аëкоãоëü?   
3. Проãоëосуéте, ÷и вваæаєте ви свіé насеëениé ïункт (мікро-
раéон) здоровим і безïе÷ним соціаëüним середовищем.

Сîö³àëüíеñеðеäîâèще ³ïðàâàäèòèíè

Досяãти високоãо рівня бëаãоïоëу÷÷я моæна ëише тоді, коëи сусïіëüство 
створює моæëивості дëя реаëізації фундаментаëüних ïрав ëюдини і особëи-
во ïрав дитини.

 Îцінітü моæëивості дëя реаëізації ваших ïрав на: 
• турботу і захист;
• високоякісну освіту;
• всебі÷ниé розвиток своїх здібностеé;
• меди÷ну доïомоãу;
• віëüне висëовëення думок;
• інформацію; 
• захист від æорстокості, дискримінації і насиëëя. 

Дëя цüоãо намаëюéте в кëасі умовну ëінію і дëя оцінки коæноãо 
ïрава оберітü своє місце на ніé. Ç одноãо боку станутü ті, хто 
думає, що вони маютü широкі моæëивості дëя реаëізації своãо 
ïрава (наïрикëад, на меди÷ну доïомоãу), а з друãоãо — ті, хто 
не ба÷итü таких моæëивостеé. Ðешта заéмутü місця ïосередині 
бëиæ÷е до тоãо ÷и тоãо краю. Баæаю÷і моæутü ïояснити свою 
ïозицію.

Îбãоворітü:
• ßкі ваші ïрава реаëізувати наéëеãше?
• Ðеаëізація яких ïрав наéбіëüше ïов’язана з труднощами?

Деðжàâàíàçàхèñò³ïðàâä³òей ³ìîëîä³

Чимаëо дерæавних сëуæб стоятü на стороæі твоãо æиття і здоров’я. 
Щоéно дитина з’явиëася на світ, її ïідхоïëюютü турботëиві руки ëікарів. 
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Уæе за кіëüка років вона знаéомитüся з виховатеëями в дитя÷ому садку, а 
зãодом — зі шкіëüними в÷итеëями, які сïіëüно з родиною виховуютü її і 
доïомаãаютü здобути освіту. Моæëивістü всебі÷ноãо розвитку надаютü цен-
три ïозашкіëüної освіти, музи÷ні, сïортивні шкоëи, мистецüкі студії, турис-
ти÷ні кëуби, соціаëüні сëуæби дëя моëоді тощо. 

ßкщо ти ïотраïив в екстремаëüну ситуацію, маєш змоãу викëикати ряту-
ваëüні сëуæби. Êоëи хворієш, батüки викëикаютü ëікаря. ßкщо ïорушено 
твої ïрава, моæеш звернутися до в÷итеëя, шкіëüноãо ïсихоëоãа або затеëе-
фонувати в міëіцію ÷и за теëефоном довіри. 

Всеукраїнсüка дитя÷а ëінія «Теëефон довіри» 0-800-500-21-80

Íаціонаëüна «ãаря÷а ëінія» з ïитанü 
 насиëüства та захисту ïрав дітеé 0-800-500-33-50

Дізнаéся адреси і теëефони ïсихоëоãі÷них та соціаëüних сëуæб, 
кабінетів довіри, які існуютü у місті ÷и сеëі або в наéбëиæ÷ому 
раéонному (обëасному) центрі.  

Кë³í³êè,äðóжí³äëÿìîëîä³

Дерæава усвідомëює особëиві ïотреби ïідëітків і моëоді в інформації, 
що стосуєтüся здоров’я, а такоæ в індивідуаëüних меди÷них і ïсихоëоãі÷них 
ïосëуãах. Тому у стоëиці та в баãатüох обëасних центрах України відкрива-
ютü якісно нові меди÷ні установи — кëініки, друæні дëя моëоді (маë. 53). 

Тут ïра цює кваëіфіко ва ниé ïер со наë: ïси хо ëоã, ãіне ко ëоã, дерматоëоã. 
По ва ãа і до б ро зи÷ ëи ве став ëен ня до ïідëітків — ãо ëо вниé ïрин циï роботи 
кëініки. Ти мо æеш за те ëе фо ну ва ти до кëініки, і тобі ïовідомëятü, ко ëи кра-
ще ïриїха ти. Усі ïо сëу ãи кëініки без ко ш товні. 

Маë. 53

ЗМІ ³çäîðîâ’ÿ

Теëеба÷ення, фіëüми, радіо, Інтернет, æурнаëи, ãазети відіãраютü ваæ-
ëиву роëü у нашому æитті. Вони є дæереëом інформації, вïëиваютü на 
наші цінності, ставëення, рішення і ïоведінку. Цеé вïëив моæе бути як 
ïозитивним, так і неãативним. Íаïрикëад, ÇМІ є одним із ваæëивих дæереë 
інформації. Хороші худоæні та муëüтиïëікаціéні фіëüми, соціаëüна рекëама 
ïроïаãуютü сïравæні цінності і ïозитивні зразки дëя насëідування.

1. Íазвітü фіëüми (худоæні та анімаціéні), що ïроïаãуютü ïози-
тивні цінності («Форест Гамï», «Вінні-Пух», «Шрек»...). 

2. Чи знаєте ви, що таке соціаëüна рекëама? Íаведітü ïрикëади 
соціаëüної рекëами, яку ви ба÷иëи ïо теëеба÷енню ÷и на вуëицях 
вашоãо насеëеноãо ïункту.

НеãàòèâíèйâïëèâЗМІ

У деяких виïадках вïëив засобів масової інформації є неãативним.
Комерційна реклама. Теëеба÷ення, ãазети, æурнаëи рекëамуютü товари 

і ïосëуãи. Îднак рекëама завæди ïоказує ïродукт із кращоãо боку. Часто 
éоãо якості ïеребіëüшені, іноді — відверто неïравдиві. Îсобëиво шкідëивою 
є рекëама тютюну та аëкоãоëю.

Пропаганда хибних цінностей. Фіëüми і рекëама нерідко ïроïаãуютü 
нездорові сïоæивацüкі цінності, ïід вïëивом яких ëюди куïуютü ре÷і, навітü 
якщо вони їм неïотрібні. Íаïрикëад, у тебе моæе скëастися враæення, що не 
моæна стати ïоïуëярним і щасëивим без новоãо мобіëüноãо теëефону. 

Романтизація насилля. Теëеба÷ення демонструє ïривабëиві дëя ïідëіт-
ків роëüові модеëі (якиé треба мати виãëяд, як ïоводитисü і розв’язувати 
ïробëеми), аëе деякі з цих модеëеé створюютü хибні уявëення ïро добро і 
зëо та романтизуютü насиëëя.             

Гоëовниé ãероé боéовиків зазви÷аé ïривабëивиé, сиëüниé і розв’язує всі 
свої ïробëеми зброєю ÷и куëаками. Íасиëëя на екрані ïостає як ÷астина 
щоденноãо æиття, і в декоãо з ïідëітків скëадаєтüся враæення, що æиття без 
насиëëя нудне і неïриродне. 

Êров і смертü у фіëüмах не 
маютü веëикоãо зна÷ення. Протяãом 
однієї  серії моæутü заãинути сотні 
ëюдеé, аëе сïравæніх насëідків 
цüоãо, як ïравиëо, не ïоказано. 

У такиé сïосіб створюєтüся 
романти÷ниé імідæ насиëëя, і скëа-
даєтüся враæення, що воно є ïри-
родним еëементом нашоãо æиття. 

Чисëенні наукові досëідæення 
довеëи вïëив насиëëя в засобах 
масової інформації на рівенü аãресії 
у ïідëітковому середовищі. 

• Фіëüми, новини і теëеïереда÷і 
містятü у середнüому ï’ятü еïі-
зодів насиëëя на ãодину.

• Дитя÷і муëüтфіëüми у середнüо-
му містятü 25 еïізодів насиëëя 
на  ãодину.

• До закін÷ення шкоëи середнüо-
статисти÷на дитина ба÷итü на 
теëеекрані 8  тися÷  убивств і 
100 тися÷  актів аãресії.  
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Çменшити цеé неãативниé вïëив моæна, розвинувши нави÷ки крити÷ноãо 
мисëення. Ми моæемо нав÷итися розрізняти достовірні і недостовірні дæере-
ëа інформації та обирати дëя ïереãëяду фіëüми і теëеïереда÷і, які ïроïаãу-
ютü сïравæні цінності — ëюбов, друæбу, вірністü, ïоваãу.

1. Íазвітü фіëüми, які романтизуютü насиëëя («Хрещениé батü-
ко», «Бриãада», «Бандитсüкиé Петербурã»...). 
2. Íазвітü муëüтфіëüми, які містятü сцени насиëëя і не ïоказуютü 
éоãо сïравæніх насëідків («Íу, ïостриваé!», «Том і Дæері»...).
3. Приãадаéте одну зі сцен насиëëя, яку нещодавно ба÷иëи на 
теëеекрані. Проанаëізуéте її за таким ïëаном:

• Чи моãëо це статися в реаëüному æитті?
• Чи був кращиé сïосіб розв’язати цю ïробëему?
• Чи ïоказано у фіëüмі сïравæні насëідки насиëëя: біëü, 

страæдання, каëіцтво, безïомі÷ністü, місяці реабіëітації, 
ãоре рідних?      

Ðазом із батüками ïроанаëізуé теëевізіéну ïроãраму. Скëади реé-
тинã теëеïереда÷, які ïодобаютüся наéбіëüше і наéменше. Поясни 
свіé вибір. 

До настуïноãо уроку ïостараéся ïереãëянути фіëüм «Веëетенü», 
знятиé реæисером Пітером Чеëсоном на студії Мірамакс Фіëüм 
у 1998  році (США).

Соціаëüне середовище ëюдини є дæереëом баãатüох бëаã дëя її æиття і 
здоров’я. Водно÷ас воно моæе бути і дæереëом небезïек. 

Дерæава стоїтü на стороæі æиття і здоров’я дітеé та моëо-
ді. У разі небезïеки ÷и ïорушення твоїх ïрав ти моæеш 
звернутися до рятуваëüників, ïравоохоронних орãанів або 
за теëефонами довіри. 
Чисëенні наукові досëідæення довеëи, що романтизація 
насиëëя у ÇМІ ïідвищує рівенü аãресії у ïідëітковому 
середовищі. 
Дëя ïротидії цüому неãативному вïëиву треба розвивати 
нави÷ки крити÷ноãо мисëення та обирати дëя ïереãëяду 
фіëüми і теëеïереда÷і, що ïроïаãуютü сïравæні цінності. 

§24.ВÏËИВИНАЙÁËИЖЧÎГÎÎТÎЧЕННß

Ðодина (оïікуни), друзі, однокëасники, в÷итеëі — це твоє наéбëиæ÷е 
соціаëüне ото÷ення. У ïроцесі сïіëкування міæ вами виникаютü стосунки і 
взаємо-вïëиви: ти вïëиваєш на них, а вони — на тебе. Цеé вïëив моæе бути 
ïозитивним і неãативним. 

1. Çаïиши імена десятüох ëюдеé зі своãо наéбëиæ÷оãо ото÷ення.  

2. Îціни твої стосунки з ними за ï'ятибаëüною шкаëою: 
5 — ÷удові;
4 — теïëі;
3 — рівні;
2 — ïрохоëодні;
1 — ïоãані;
0 — дуæе ïоãані.

3. У ïарах або ãруïах розкаæітü ïро ëюдеé, які наéбіëüше вïëи-
нуëи на вас, стосунки з якими ви вваæаєте особëивими. 

Сèíеðã³ÿ:îäèíïëþñîäèíäîð³âíþєòðè

Ти вæе знаєш, що у своїé ïоведінці ëюди керуютüся ïевними æиттєвими 
ïринциïами. Деякі з них ми розãëянуëи у § 2 ïідру÷ника: ïринциï кер-
мани÷а, ïринциï оïтимізму, ïринциï «бери і даваé» тощо. ßкщо ëюдина 
дотримуєтüся їх, на неї ÷екає усïіх, якщо ïорушує — невда÷і. 

Існує ще один ваæëивиé æиттєвиé ïринциï — синерãія (від анãë. syn — 
сïіëüна та energy — енерãія). Синерãія озна÷ає, що ціëе є зна÷но біëüшим, 
ніæ сума éоãо скëадових. Прикëади синерãії знаходимо у ïрироді, техніці, 
музиці, сïорті тощо (маë. 54).

У цьому параграôі ти:

• з’ясуєш, хто наëеæитü до твоãо наéбëиæ÷оãо ото÷ення;
• оціниш якістü своїх стосунків;
• дізнаєшся ïро ïереваãи ïринциïу синерãії у стосунках; 
• ïроанаëізуєш моæëиві ризики наéбëиæ÷оãо ото÷ення ïід-

ëітків;
• ïриãадаєш ознаки друæніх і небезïе÷них ïідëіткових ком-

ïаніé.
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Маë. 54. Прикëади синерãії

Прикëадом синерãії у ïрироді є 
ïоведінка ãусеé у зãраї. V-ïодібна 
будова ãуся÷ої зãраї дає змоãу ïтахам 
ëетіти на 70% швидше, ніæ тоді, 
коëи вони ëетятü ïоодинці. Адæе 
наéбіëüшиé оïір вітру від÷уває ëише 
ïтах, що ëетитü ïоïереду. Під ÷ас 
ïоëüоту він утворює ïідіéмаëüниé 
ïотік дëя тих, хто ëетитü за ним. 
Інші ãуси в зãраї ïідбадüорюютü 
ëідера криками, а коëи він 
стомëюєтüся, на éоãо місце стає 
іншиé ïтах. 

Принциï синерãії відомиé і в техніці. 
Êонструктори знаютü, що одна оïора 
розміром 5*10 см витримує ваãу до 
275 кã. ßку ваãу моæутü витримати дві 
оïори? ßкщо вваæаєш, що вдві÷і біëüшу, 
тобто 550 кã, то ïомиëяєшся. Вони 
витримуютü ваãу до 825 кã, а якщо їх 
збити докуïи — біëüш як 2000 кã.

Прикëад синерãії в музиці — 
оркестр, ансамбëü або хор. Їх 
зву÷ання — це набаãато біëüше, 
ніæ окремі ïартії у виконанні 
музи÷них інструментів ÷и ãоëосів.

Прикëад синерãії у сïорті — 
футбоëüна команда. Її рівенü — це 
біëüше, ніæ маéстерністü воротаря, 
наïадників або захисників. Усïіх 
команди ïередусім заëеæитü від тоãо, 
як сïортсмени взаємодіютü на ïоëі, 
які комбінації вміютü розіãрувати. 

ßкщо ми керуємося ïринциïом синерãії у стосунках, наші моæëивості 
зростаютü, ми досяãаємо кращих резуëüтатів у нав÷анні, сïорті, будü-якіé 
ïраці. Поëіïшуєтüся якістü стосунків: ми отримуємо біëüше задовоëення від 
сïіëкування, ефективніше розв’язуємо конфëікти. 

Дëя цüоãо треба нав÷итися:
• цінувати і використовувати відмінності, що існуютü міæ ëюдüми;
• сïіëкуватися, взаємодіяти і будувати стосунки на основі ïартнер-

ства — використовувати сиëüні якості і комïенсувати недоëіки одне 
одноãо.

ßскравиé ïрикëад синерãії є у фіëüмі «Веëетенü». Íесïодівана зустрі÷ 
двох самотніх ïідëітків назавæди зміниëа їхні доëі. Вони буëи ціëком різні: 
Макс — мов÷азниé і сором’язëивиé ãіãант, Êевін — маëенüкиé, розумниé, 
невиëіковно хвориé. У кëасі хëоï÷ики ïо÷уваëися ізãоями. Та коëи вони 
об’єднаëися в єдине ціëе, то ïеретвориëися на відваæноãо і моãутнüоãо ëица-
ря-веëетня.       

1. ßке враæення сïравив на вас цеé фіëüм? 

2. ßкі додаткові моæëивості з’явиëисü у хëоï÷иків завдяки їхніé 
друæбі?

3*. ßк друзі моæутü використати сиëüні якості і комïенсувати 
вади одне одноãо (нав÷ити друãа танцювати, ïідтяãнути з мате-
матики, тренуватися разом...)?

4*. ßк синерãія виявëяєтüся в розïодіëі домашніх обов’язків?

Рèçèêèíàйбëèж÷îãîîòî÷еííÿ

Íа відміну від законів ïрироди, що діютü незаëеæно від нашої воëі 
(якщо ïідкинути м’я÷, він завæди вïаде на земëю), ëюди самі вирішуютü, 
дотримуватися їм ïевних ïринциïів ÷и ïорушувати їх. 

Íа æаëü, іноді доводитüся сïіëкуватися з тими, хто не зваæає на æодні 
ïринциïи і будü-÷иї інтереси. Такі ëюди здатні заïодіяти шкоду, зокрема 
своїм рідним і друзям. Тому коæному треба розвивати æиттєві нави÷ки ïро-
тидії неãативному соціаëüному тиску.             

Рîäèíà

Вïëив родини на æиття і здоров’я дітеé ваæко ïереоцінити. У родині 
формуютüся цінності, ставëення, зви÷ки, сïосіб ïроведення дозвіëëя. 

Щоïравда, і ïоãані зви÷ки (аëкоãоëізм, насиëëя) такоæ нерідко фор-
муютüся в родині. Статистика засвід÷ує, що діти з небëаãоïоëу÷них родин 
÷асто ïовторюютü доëю своїх батüків. Îднак родинні традиції — не вирок. 
ßкщо дитина хо÷е, вона моæе розірвати ëанцюã ïоãаних зви÷ок і заïо÷атку-
вати дëя себе і своєї маéбутнüої родини зовсім інші традиції.

Êоëи Макс (ãероé фіëüму «Веëетенü») був маëим, батüко на о÷ах у хëоï-
÷ика вбив éоãо матір. Відтоді Макса не ïоëишаëа думка, що він син убивці 
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і ïрире÷ениé стати таким, як éоãо батüко. ßкосü Êевін розïовів Максу ïро 
своãо батüка, якиé ïокинув матір ïісëя народæення хворої дитини. Він ïере-
конав друãа, що вони нікоëи не станутü такими, як їхні батüки.    

Про÷итаéте і обãоворітü ситуацію:
Світëана æиве з батüками і сестрою. Її батüки не маютü ïостіé-
ної роботи, всі ãроші, які їм вдаєтüся заробити, витра÷аютü на 
сïиртне. Îдноãо разу батüко здав на макуëатуру шкіëüні ïід-
ру÷ники дів÷ат і сказав, що з до÷ок все одно не виéде ні÷оãо 
ïутнüоãо. Та Світëана не ïоãодиëася з ним. Їé ïодобаєтüся 
в÷итися, і вона мріє стати медсестрою. Ціëиé рік Світëана 
робиëа уроки у своєї ïодруãи і ãотуваëася до встуïу в меди÷-
ниé коëедæ. Вëітку дів÷ина усïішно скëаëа ісïити і теïер  
уïевнена, що в неї буде краще æиття, ніæ у її батüків.

1. Проанаëізуé традиції своєї родини (як ви хар÷уєтеся, ïрацю-
єте, відïо÷иваєте, дбаєте ïро своє здоров’я). 
2. ßкі з цих традиціé ти хотів би ïередати своїм дітям?
3. ßкі нові родинні традиції мрієш заïо÷аткувати?         

Дðóç³

Îсоб ëи во ãо зна ÷ен ня у твоєму віці на бу ває друæ ба. Êо ëи діëиш ся з 
друãом своїми думками, ïо ÷и наєш кра ще ро зуміти са мо ãо се бе. Те, що друã 
ïо ва æає те бе, ïідви щує твою са мооцінку. 

Друзі ïотрібні, щоб да ти ïо ра ду: «Íе завæди моæ на са мо му вирішу ва ти, 
як сëід в÷и ни ти. Треба висëухати ще ÷июсü дум ку». Хо÷ у ваæëивих ре÷ах 
ти біëüше ïрисëухаєшся до доросëих, аëе в усüому, що стосуєтüся техніки, 
музики, моди і розваã, теïер дедаëі біëüше ïокëадаєшся на думку друзів.

Îцінітü стуïінü вïëиву одноëітків на те, як ïроводити дозвіëëя. 
Дëя цüоãо ïроведітü у кëасі умовну ëінію. Ç одноãо кінця станутü 
ті, хто в усüому ïідтримує комïанію, а з друãоãо — ті, хто 
завæди наïоëяãає на своєму. Ðешта заéмаютü місця бëиæ÷е до 
тоãо ÷и тоãо кінця.

Друзі моæутü вïëивати на тебе ïозитивно, наïрикëад, коëи радятü 
зробити щосü хороше або утримуютü від ïомиëки. Аëе іноді їхніé вïëив є 
неãативним.

Позитивниé вïëив друзів 
моæе сïонукати:

Íеãативниé вïëив друзів 
моæе змусити:

• заïисатися до сïортивної секції;
• взяти у÷астü у змаãаннях;
• береãти здоров’я;
• досяãти ïоставëеної мети. 

• ïо÷ати курити;
• вæивати аëкоãоëü;
• ïроãуëювати уроки;
• брехати;
• щосü украсти, коãосü ïобити.

1. Приãадаéте ознаки друæніх і небезïе÷них комïаніé.
2. Поміркуéте, що моæе статися з ïідëітком, якиé ïотраïив до 
небезïе÷ної комïанії.  
3. Îбãоворітü, як ïротидіяти неãативному соціаëüному тиску.

Îçíàêèäðóжí³х
êîìïàí³й

 ïриéмаютü тебе таким, 
яким ти є;

 не маютü æорстких 
ïравиë;

 не забороняютü 
сïіëкуватися ïоза 
ãруïою;

 з радістю ïриéмаютü 
до своãо коëа нових 
друзів;

 їх ÷ëени ïоваæаютü 
і ïідтримуютü одне 
одноãо.

Îçíàêèíебеçïе÷íèхêîìïàí³й

 маютü ватаæка і æорсткі 
ïравиëа;

 вимаãаютü ціëковитої 
відданості; 

 забороняютü контакти ïоза 
ãруïою;

 за неïокору моæутü в÷инити 
æорстоку розïраву;

 з «÷уæими» ïоводятüся 
аãресивно і зверхнüо;

 встуïаютü у міæãруïові 
конфëікти «стінка на стінку»;

 ïоширене вæивання тютюну, 
аëкоãоëю, наркотиків.

Синерãія у стосунках — це зростання моæëивостеé особистості завдяки 
ефективніé взаємодії з іншими ëюдüми. Дëя досяãнення цüоãо треба 
нав÷итися будувати стосунки на основі ïартнерства.
Íа æаëü, іноді доводитüся сïіëкуватися з тими, хто не зваæає на æодні 
ïринциïи і будü-÷иї інтереси. Тому коæному сëід розвивати æиттєві 

нави÷ки ïротидії неãативному соціаëüному тиску.  
Хороші батüки — наéкращиé ïрикëад дëя дітеé. Íа 
æаëü, діти з небëаãоïоëу÷них родин такоæ ÷асто насëі-
дуютü своїх батüків. Îднак це не вирок. ßкщо дитина 
хо÷е, вона моæе розірвати ëанцюã ïоãаних зви÷ок і 
заïо÷аткувати дëя себе і своєї маéбутнüої родини інші 
традиції.
Îсоб ëи во ãо зна ÷ен ня у ïідëітковому віці на бу ває друæ-
ба. Вïëив друзів моæе бути ïозитивним і неãативним. 
Потраïити в ïоãану комïанію озна÷ає наразитися на 
небезïеку. Тримаéся ïодаëі від таких комïаніé!
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§25.ХВÎРÎÁИЦИВІËІЗАЦІЇІРЕКËАМА

У давні ÷аси ëюди ïотерïаëи від хоëоду, сïеки, наïадів хиæих звірів, 
інфекціéних хвороб. Су÷асні ëюди æивутü набаãато довше і незрівнянно ком-
фортніше. Механізми é автомати звіëüниëи їх від тяæкої фізи÷ної ïраці в 
ïобуті та на виробництві. Çа ëі÷ені ãодини моæна дістатисü наéвіддаëеніших 
куто÷ків ïëанети. Çавдяки винаéденню вакцин та ефективних ëіків середня 
триваëістü æиття ëюдеé зросëа біëüш як удві÷і.  

Уявітü один денü із æиття ïервісноãо і су÷асноãо ïідëітка. 
Порівняéте їхні хар÷ові раціони, фізи÷ну активністü, заãартова-
ністü. Поміркуéте:  

• Хто хар÷уєтüся ïереваæно натураëüними ïродуктами?
• Хто з них сиëüнішиé і заãартованішиé?
• Хто ÷астіше ëяãає сïати ãоëодним?
• Хто має біëüше шансів одуæати, якщо захворів?

Îднак бëаãа цивіëізації сïри÷иниëи ïояву нових заãроз. Теïер ëюдям 
заãроæуютü не ëише ÷исëенні техноãенні небезïеки (ураæення еëектри÷ним 
струмом, ДТП), а é такі маëоïоширені у давні ÷аси хвороби, як оæиріння, 
рак, серцево-судинні захворювання і діабет. Їх називаютü «хворобами цивіëі-
зації», адæе вони ïов’язані ïередусім із «досяãненнями» цивіëізації — маëо-
рухëивим сïособом æиття, сïоæиванням ïереробëених хар÷ових ïродуктів, 
а такоæ вæиванням тютюну, аëкоãоëю і наркотиків. 

Кóð³ííÿ ³ðàê

У 6-му кëасі ти вив÷ав вïëив тютюну на орãанізм ëюдини і знаєш ïро 
неãаéні насëідки куріння, éоãо вïëив на орãанізм ïротяãом двох років та  
віддаëені насëідки.  

Êурцям з 20—30-рі÷ним стаæем заãроæуютü тяæкі захворювання серцево-
судинної системи (інфаркт, інсуëüт), хроні÷ні захворювання ëеãенü, виразка 
шëунку, зëоякісні ïухëини (рак ëеãенü, ãуби, ãортані). 

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, що таке хвороби цивіëізації;
• усвідомиш зв’язок куріння з ризиком виникнення раку;
• оціниш своє ставëення до комерціéної рекëами;
• ознаéомишся з ïринциïами дії рекëами і ïриéомами, які 

використовуютü рекëамні комïанії дëя заëу÷ення моëоді до 
куріння та вæивання аëкоãоëю;

• ïотренуєшся розïізнавати рекëамні хитрощі é створювати 
антинаркоти÷ну рекëаму.

Тютюновиé дим міститü біëüш як 50 канцерогенів — ре÷овин, що сïри-
÷иняютü виникнення зëоякісних ïухëин. Сïоëуки, які містятüся у тютю-
новому димі, ïосëабëюютü захисні вëастивості орãанізму і ïосиëюютü дію 
інших канцероãенів, наïрикëад, іонізую÷ої радіації. 

Íаéïоширеніша форма раку — рак ëеãенü. У 2002 році в Україні серед 
ïомерëих від раку коæен ï’ятиé — хвориé на рак ëеãенü (серед ÷оëовіків — 
коæен третіé виïадок). 90% виïадків раку ëеãенü ïов’язуютü із курінням.  

Реêëàìà—ðóш³йíàñèëàòîðã³âë³

Суттєву роëü у виникненні хвороб цивіëізації відіãрає комерціéна 
рекëама хар÷ових ïродуктів, сиãарет та аëкоãоëю. Су÷асниé світ назива-
ютü сусïіëüством сïоæивання. Безëі÷ товарів і ïосëуã щодня ïроïонуютü з 
екранів теëевізорів, вуëи÷ної рекëами, сторінок ãазет і æурнаëів. 

Îцінітü стуïінü вïëиву рекëами на ваші рішення. Дëя цüоãо 
ïроведітü у кëасі умовну ëінію. Ç одноãо кінця станутü ті, хто 
завæди ïриéмає рішення ïід вïëивом рекëами, а з друãоãо — ті, 
хто на неї взаãаëі не зваæає. Ðешта заéмаютü місця бëиæ÷е до 
тоãо ÷и тоãо кінця.

Мета рекëами — ïродати ïродукт і забезïе÷ити виробникові ïрибуток. 
Дëя цüоãо в рекëамному бізнесі використовуютü сïеціаëüні ïриéоми.

Про÷итаéте ïовідомëення: «ßк ïрацює рекëама». Поміркуéте:
• ßкі ïотреби і баæання ïідëітків використовуютü у рекëамі 

тютюну та аëкоãоëю (маë. 56, б);
• Íаведітü ïрикëади рекëамних ïовідомëенü, що «тиснутü» 

на ïотреби ïідëітків (маë. 56, в).

Чи знаєø ти, що...
Îдин із соëістів ãруïи «The Beatles» 

Дæордæ Харрісон (маë. 55) ïо÷ав курити 
у ïідëітковому віці. Він нікоëи не ïрихо-
вував своєї ïристрасті до тютюну і навітü 
ãрав із сиãаретою в руці. Êоëи в 1997 році 
Харрісон дізнався свіé діаãноз — рак ãорëа, 
він сказав: «Це стаëося ÷ерез куріння».

Відтоді ïо÷аëася éоãо ÷отирирі÷на 
бо ротü ба з недуãою.  Він вирішив зроби-
ти все моæëиве, щоб ïобороти рак: кинув 
ïаëити і їздив ïо всüому світу в ïошуках 
наéефективніших засобів ëікування, витра-
÷аю÷и ïо 25 тися÷ американсüких доëарів 
щодня. У своїé останніé ïісні, заïисаніé за 
тиæденü до смерті, Харрісон закëикає замисëитися над насëідками 
ïаëіння, від яких не рятуютü ні сëава, ні ãроші.      

Маë. 55
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ßêïðàöþєðеêëàìà

Чи відомо тобі, що мавïи обоæнюютü вишні? Мисëивці користуютüся 
цим і вëаштовуютü дëя них хитрі ïастки. Вони насиïаютü стиãëі вишні 
у скëяну ïосудину з вузüким ãорëом. Помітивши уëюбëені ëасощі, мавïа 
не моæе стриматисü і засовує руку в ïосудину. Відтак затискує вишні 
в куëаці і намаãаєтüся витяãнути. Аëе куëак не ïроходитü крізü вузüке 
ãорëо ïосудини, а зметикувати, що éоãо треба розтиснути, тварина не 
здатна. По÷увши від÷аéдушне верещання, мисëивецü вибіãає з укриття і 
хаïає мавïу. 

Фахівці рекëамноãо бізнесу використовуютü ïодібні ïриéоми. 
Сïо÷атку вони визна÷аютü ціëüову ãруïу, наïрикëад, ïенсіонери, батüки 
або ïідëітки. Відтак намаãаютüся знаéти «вишні» — те, що є ваæëивим 
дëя цих ëюдеé (дëя ïенсіонерів — ціна, дëя батüків — користü дëя 
здоров’я дітеé, а дëя ïідëітків — те, що вваæаєтüся су÷асним, «крутим» 
і доïомаãає ïо÷уватися доросëішим).

ßкщо товар корисниé (як ïраëüниé ïорошок ÷и оëія), рекëамодавці 
намаãаютüся ïривернути уваãу до тих якостеé, що виãідно вирізняютü 
саме цю торãову марку (ціна, ефективністü, смак). Êоëи æ ëюдина не 
має ïриродної ïотреби у вæиванні ïевноãо товару (наïрикëад, аëкоãоëю 
÷и тютюну), рекëамодавці «тиснутü» на інші ïотреби, щоб вона ïо÷аëа 
вæивати цеé ïродукт і стаëа заëеæною. 

Вони розраховуютü (і не да рем но!), що мо ëо да ëю ди на сïро бує си ãа ре-
ту, звикне розваæатися з ïëяшкою ïива. Îтæе, вона неодмінно ïо тра ïитü 
у «ïастку» — ніко тин ову та аëкоãоëüну за ëеæністü, зãодом уæе не змоæе 
«розтиснути куëак» і ïо ïов нитü ря ди тих, хто ïримноæує ïрибутки 
тютюнових і аëкоãоëüних маãнатів.  

Про÷итаéте ïовідомëення «Ðекëамні стратеãії». Íаведітü ïри-
кëади застосування деяких стратеãіé в рекëамі аëкоãоëüних і 
тютюнових виробів.   

Реêëàìí³ñòðàòеã³ї

Щоб змусити ëюдеé ïридбати товар, рекëамодавці нерідко наводятü 
не всі éоãо якості, а ëише ті, що ïоказуютü товар з кращоãо боку. Часто 
ці якості ïеребіëüшені, іноді — відверто неïравдиві. Деякі рекëамні 
стратеãії сïонукаютü ëюдеé куïувати навітü товар, якиé їм не ïотріб-
ниé, не ïідходитü ÷и шкодитü їхнüому здоров’ю. Çнання цих стратеãіé 
доïомоæе тобі захиститися від їхнüоãо вïëиву. 

1. Голос зірки. Відомі ëюди, зазви÷аé актори, сïіваки, сïортс-
мени, вихваëяютü товар і розказуютü, що вони ним користуютüся. 
Скëадаєтüся враæення, що цеé товар сïравді хорошиé, і якщо ти хо÷еш 
бути схоæим на зірку, тобі теæ треба éоãо ïридбати.

2. Голос експерта. Лікарі, науковці (або актори у роëі ексïертів) 
розïовідаютü ïро ефективністü товарів, таких як зубна ïаста ÷и ëіки. 
Îскіëüки ëюди довіряютü ексïертам, вони куïуютü саме цеé товар.

3. Факти і  циôри. Íаводятüся докази ефективності ïродукту 
(наïрикëад, засобів дëя схуднення). Ця техніка ÷асто комбінуєтüся з 
ãоëосом авторитетної ëюдини.

4. Порівняльні тести і опитування. Íаводятü ïорівняëüні якості 
рекëамованоãо ïродукту (А) з ïодібними товарами (В і С). Показуютü, 
що товар А набаãато ефективнішиé за В і дешевшиé за С. Íерідко 
ïоєднуютüся з оïитуваннями сïоæива÷ів.

5. Демонстрації. Демонструютü, як ефективно діє ïродукт (зазви-
÷аé за наéсïриятëивіших умов). Деякі з таких рекëам зна÷но ïере-
біëüшуютü ïозитивні якості товару — ïраëüноãо ïорошку ÷и ïиëососа.

6. Апеляція до бажання належати до групи. Скëадаєтüся враæен-
ня, що всі користуютüся цим ïродуктом. А коëи це так, то é ти маєш 
éоãо ïридбати, щоб не бути «біëою вороною».

7. Експлуатація привабливості. Çавдяки використанню ïривабëи-
вої модеëі скëадаєтüся враæення, що ïродукт додає сексуаëüності.

8. Апеляція до прагнення бути дорослим. Скëадаєтüся враæення, 
що вæивання ïродукту зробитü тебе доросëішим і ресïектабеëüнішим.

9. Обіцянка насолоди. Скëадаєтüся враæення, що без цüоãо товару 
ти не змоæеш ïо-сïравæнüому ïовесеëитисü і відïо÷ити.    

10. Прагнення популярності. Переконуютü, що коëи ти куïиш цеé 
товар, то станеш набаãато ïоïуëярнішим.

11. Еôект розпродажу. Îãоëошуютü, що кіëüкістü товару обмеæе-
на, а зниæка діє ëише кіëüка днів.
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Маë. 56. Хитрощі комерціéної рекëами  

Бажання підлітка:

• бути су÷асним, модним;
• мати друзів;
• ïриéмати доросëі 

рішення;
• бути ïоïуëярним;
• досяãти усïіху.

Зміст повідомлень:

«ß (такиé крутиé, ïоïуëярниé) 
це ëюбëю!»;
«Ти що — іноïëанетянин?»;
«Це дëя сïравæніх ÷оëовіків!»;
«Êраще разом»;
«Дів÷ата (хëоïці) ëюбëятü 
таких»;
«Çуïини ÷ас — від÷уé æиття».

Бажання виробника:

• ïродати біëüше товару;
• розширити ринок 

збуту;
• забезïе÷ити ïо ïит 

у маé бут нüому.

Реêëàìí³ñòðàòеã³ї òþòþíîâèх ³àëêîãîëüíèхêîìïàí³й

Виробники тютюну та аëкоãоëю от ри му ютü ве ëи ÷езні ïри бут ки і не 
ма ютü наміру відмов ëя ти ся від них, хо÷ їхня ïро дукція шко дитü здо ров’ю 
ëю деé. Го ëо вне їхнє за вдан ня — за ëу ÷и ти до куріння і вæивання аëкоãоëю 
якнаéбіëüше мо ëоді замістü тих, хто ки нув ïа ëи ти (ïити) ÷и вæе ïо мер 
(маë. 56, а). 

 Вони будü-якими сïо со бами на ма ãа ютü ся до ве с ти, що ëю ди ну з си ãа ре-
тою су ïроводæує усïіх, що тоé, хто ïаëитü і ï'є, на ëе æитü до кра щої ÷а с ти ни 
ëюд ст ва. 

Тю тю нові та аëкоãоëüні ком ïанії називаютü ïо руш ни ка ми ïрав і сво бод 
ëю ди ни тих, хто ïро во дитü анти нар коти÷ну ïро ïа ãан ду. «Ви маєте ïра во 
ка за ти те, що ду маєте! Ви маєте ïра во ро би ти те, що ба æаєте! Ви маєте ïра во 
роз ïо ря д æа ти ся своїм æит тям!» — заявëяютü вони. 

Ви с ту ïа ю÷и сïон со ра ми сïор тив них зма ãанü, ці комïанії ëу ка во ствер-
дæуютü, що мо ëодістü не мо æе існу ва ти без азар ту, ри зи ку і зне ва ãи до 
не без ïек: «У 35 років ëю ди на ïраã не сïо кою і стабіëüності, а в 15 років їé 
ïотрібно де що інше: ïе ре дусім во на хо ÷е на со ëо д æу ва ти ся æит тям!» (з висту-
ïу тютюновоãо маãната).

а

в

б

Сòâîðеííÿàíòèíàðêîòè÷íîїðеêëàìè

1. Îïиши будü-яку тютюнову ÷и аëкоãоëüну рек ëа му. Проанаëізуé:
• Хто є ціëüовою ãруïою дëя цієї рекëами (орієнтуéся на вік і 
виãëяд ëюдеé, зобраæених у ніé).
• ßкі ïастки дëя моëоді ти вба÷аєш у ціé рекëамі?

2. Íа ïи ши есе на од ну з та ких тем: «ßк ста ютü кур ця ми», «Хто 
÷у æим ãо рем ба ãатіє», «Скіëüки коштує шкідëива зви÷ка».

3*. У÷ні однієї з аме ри кансü ких шкіë ïро во дятü ак тив ну 
ан тинаркоти÷ну ïро ïа ãан ду в Інтер неті. Îдин із на ïрямів їхнüої 
діяëü ності — ство рен ня ïа родіé на рек ëа ми аëкоãоëüних і тютю-
нових ви робів. Ðоз ãëянü ïри кëад та кої ïа родії (маë. 57) і сïро-
буé на ма ëю ва ти свою.  

4*. Ðозãëянüте ïрикëади ïовідомëенü ïро шкоду від куріння, які 
розміщуютü на ïа÷ках сиãарет (маë. 58). Виконаéте ïроект за 
ïëаном, що на настуïніé сторінці. 

Леãкі é 
смердю÷і

Такоæ
ваæка
смертü

Такоæ 
ëеãка ціна

Леãкі é 
від÷аéдушні

Маë. 57 

Маë. 58 
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Уявітü, що вам дору÷иëи ïридумати сëоãани (короткі ïовідом-
ëення) дëя розміщення на уïаковках сиãарет і сëабоаëкоãоëüних 
наïоїв, які надихаëи б ваших одноëітків відмовитися від куріння 
та вæивання аëкоãоëю. Дëя цüоãо:

• ïридумаéте 10—15 сëоãанів і надрукуéте їх на аркуші ïаïе-
ру;

• зробітü кіëüка десятків коïіé і роздаéте у÷ням 5—11-х кëа-
сів, щоб вони зазна÷иëи, що їм наéбіëüше сïодобаëося;

• зберітü анкети, ïідсумуéте резуëüтати.
5*. Îформітü стенд з наé о ри ãі наëü ні ши ми есе, антирекëамами і 
наéïоïуëярнішими сëоãанами.      

         

Досяãнення медицини і техні÷ниé ïроãрес зробиëи æиття ëюдеé наба-
ãато триваëішим, безïе÷нішим і комфортнішим. Îднак нині ëюди 
наéбіëüше ïотерïаютü від техноãенних небезïек і хвороб цивіëізації — 
оæиріння, раку, серцево-судинних захворюванü. 
Гоëовним соціаëüним ÷инником, що сïрияє виникненню цих хвороб, є 
комерціéна рекëама. Її мета — забезïе÷ити ïродаæ товару і ïрибуток 
виробникові.  
У рекëамному бізнесі використовуютü сïеціаëüні ïсихоëоãі÷ні ïриéоми, 
які сïонукаютü ëюдеé куïувати навітü товар, якиé їм не ïотрібниé, не 
ïідходитü ÷и шкодитü їхнüому здоров’ю (наïрикëад, рекëама тютюно-
вих та аëкоãоëüних виробів).

Моëодü — основна ціëüова ãруïа дëя рекëами ïива 
і тютюну. У рекëамі дëя ïідëітків «тиснутü» на їхні 
ïотреби у сïіëкуванні з друзями, наëеæності до ãруïи, 
самостіéності, визнанні.
Вëас ни ки тю тю но вих ком ïаніé розраховуютü, що 
мо ëо да ëю ди на сïро бує си ãа ре ту, звикне розваæатися 
з ïëяшкою ïива. Îтæе, неодмінно ïо тра ïитü у ніко-
тин ову та аëкоãоëüну за ëеæністü і ïо ïов нитü ря ди тих, 
хто ïри мно æує їхні ïри бут ки.
У ïідëітковому віці ëюдина ïраãне біëüшої свободи. То 
÷и варто ïотраïëяти у рабство до виробників тютюну і 
аëкоãоëю, яких нерідко називаютü торãівцями смертю?  

§26.ÏРИЧИНИІНАСËІДКИВЖИВАННß
НАРКÎТИКІВ

Тю тюн, аë ко ãоëü, де які ëіки, ток си÷ні ре ÷о ви ни, нар ко ти ки... Усі во ни 
біëüшою ÷и мен шою мірою вïëи ва ютü на мо зок і ïсихіку ëю ди ни, її здатністü 
тве ре зо мис ëи ти і відïовідаëü но діяти. То му їх на зи ва ютü пси хо ак тив ни ми 
ре чо ви на ми (такими, що вïëиваютü на ïсихіку ëюдини).

Де які з них є ëе ãаëü ни ми, оскіëüки ви ко ри с то ву ютü ся в ме ди цині як зне-
бо ëю ваëüні ÷и снодіéні ïреïарати. Інші, хо÷ і ду æе не без ïе÷ ні дëя здо ров’я, 
не за бо ро не ні за ко ном. Це — тю тю нові та аë ко ãоëüні ви ро би, ïре ïа ра ти 
ïо бу то вої хімії. 

Îднак існує ще од на ãру ïа ре ÷о вин, вæи ван ня яких є особ ëи во не без ïе÷-
ним. Це — неëеãаëüні нар ко ти ки. Çа ãа ëом наркотиками є всі ïси хо ак тивні 
ре ÷о ви ни, та вëас не нар ко ти ка ми ïриé ня то на зи ва ти ëи ше не ëе ãаëüні ïре ïа-
ра ти, роз ïов сю д æен ня яких за бо ро не но законом. 

1. Íазвітü кіëüка видів ëеãаëüних ïсихоактивних ре÷овин.
2. Îцінітü своє ставëення до куріння ïідëітків. Дëя цüоãо:

• намаëюéте в кëасі умовну ëінію;
• з одноãо кінця станутü ті, хто неãативно ставитüся до вæи-

вання тютюну, а з друãоãо — ті, хто ïозитивно. Ðешта 
заéмаютü місця бëиæ÷е до тоãо ÷и тоãо кінця;

• хто баæає, моæе арãументувати свіé вибір. 
3. Так само оцінітü своє ставëення до вæивання аëкоãоëю, ëіків 
без ïризна÷ення, токси÷них ре÷овин і неëеãаëüних наркотиків.   

Ïðè÷èíèâжèâàííÿíàðêîòèê³â

Íар ко манія — од на з наé бо ëю÷іших ïро бëем су ÷ас ності. Щод ня ми 
÷уємо ïро зëо ÷и ни, скоєні ÷ерез наркотики, ïро зруé но вані доëі та вко ро-
÷ені æит тя. Під за ãро зою оïи ни ëи ся ïідëітки, які ма ëо зна ютü ïро не без ïе ку 
нар ко тиків і не вміютü оïиратися тиску з боку наркодіëків та своїх друзів.

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, які буваютü наркотики;
• ïроанаëізуєш ïсихоëоãі÷ні ïри÷ини вæивання наркотиків;
• визна÷иш соціаëüні вïëиви, що сïонукаютü до вæивання 

наркотиків;
• нав÷ишся розïізнавати міфи ïро наркотики;
• обãовориш насëідки вæивання наркоти÷них ре÷овин.
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1. Íе існує однієї ïри÷ини, з якої ëюди ïо÷инаютü вæивати нар-
котики. Чому, на вашу думку, вони це робëятü (їхні друзі вæи-
ваютü наркотики; вони не знаютü, що це небезïе÷но; вони вірятü, 
що моæутü сïробувати і зуïинитися...)?

2. Ðоздіëітü ці ïри÷ини на зовнішні (соціаëüні вïëиви) і внут-
рішні (ïсихоëоãі÷ні ÷инники).

3. Порівняéте те, що у вас виéшëо, з ïри÷инами, які наводятü 
фахівці.    

Чîìóëþäèïî÷èíàþòüâжèâàòèíàðêîòèêè

Соціальні чинники:

• наркотики є ëеãкодостуïними;
• рекëама сиãарет і аëкоãоëю ïідстуïно створює ïозитивниé 

імідæ наркотикам і заохо÷ує моëодü;
• наркотики вæиваютü друзі;
• деякі фіëüми і теëеïереда÷і романтизуютü наркотики.

Психологічні чинники:

• деякі ëюди не знаютü, як це небезïе÷но — курити, ïити і вæи-
вати наркотики;

• їм цікаво, на що це схоæе;
• вони не вірятü, що вæивання наркотиків є таким небезïе÷ним, 

як ïро це каæутü ексïерти;
• знаю÷и ïро небезïеку наркотиків і довіряю÷и ексïертам, вони 

вірятü, що моæутü сïробувати наркотики, а ïотім відмовитися 
від них, коëи захо÷утü;

• вони думаютü, що біëüшістü ëюдеé вæиваютü наркотики;
• вони ïозитивно ставëятüся до вæивання наркотиків;
• вони вірятü, що наркотики доïомоæутü розв’язати їхні ïро-

бëеми;
• деякі ïідëітки ïереконані, що, вæиваю÷и наркотики, стаютü 

старшими на виãëяд;
• за доïомоãою наркотиків вони намаãаютüся відновити ïсихо-

ëоãі÷ну рівноваãу (ïозбавитися тривоãи, смутку, низüкої само-
оцінки);

• вони вваæаютü, що це неïоãаниé сïосіб розваæитися;
• вони ïереконані, що вæивання наркотиків — це модно, круто 

і ïоëіïшитü їхніé імідæ;
• у них не розвинені соціаëüні нави÷ки, і вони не вміютü казати 

«Íі».

Деякі з цих ïри÷ин є міфами, які ïоширюютü наркодіëки. У 
æа добі над ïри бут ків вони вда ютü ся до над зви ÷аé но ïідстуï них 
методів, щоб за ëу ÷и ти моëодü до вæивання нар ко тиків. 

М³фè³фàêòèïðîíàðêîòèêè

М³ф. Íаркотики — це модно. 
Фàêò. Це — міф, якиé активно ïоширюютü наркодіëки. А су÷асні 

актори, музиканти та інші законодавці моëодіæної моди рішу÷е вистуïаютü 
ïроти аëкоãоëю é наркотиків. Íині, навïаки, модно заéматися сïортом, 
вести здоровиé і ïродуктивниé сïосіб æиття.

М³ф. Íаркотики доïомаãаютü розв’язувати ïробëеми. 
Фàêò. Íаркотики не розв’язаëи ще æодної ïробëеми. Íавïаки, вони 

ëише ïоãëибëюютü існую÷і ïробëеми і ïородæуютü нові.
М³ф. У комïанії, де всі курятü, виïиваютü ÷и вæиваютü наркотики, не 

моæна відмовëятися, тому що тебе вваæатимутü дивним і нетоварисüким. 
Фàêò. Ти здивуєшся, аëе до ëюдеé, які маютü вëасну то÷ку зору і вмі-

ютü її відстояти, в усіх ïристоéних комïаніях ставëятüся з ïоваãою. А за 
«друзями», які змушуютü тебе ïорушувати вëасні ïринциïи, навряд ÷и варто 
сумувати.

М³ф. Леãкі наркотики (наïрикëад, марихуана) нешкідëиві. Вони не до-
роãі é не сïри÷иняютü заëеæності. 

Фàêò. Про÷итаé, що ïише з цüоãо ïриводу хëоïецü, якиé теæ коëисü так 
вваæав: «Êо ëи мені бу ëо 19, вïер ше сïро бу вав ма ри ху а ну. Ç тієї за тяæ ки усе 
é ïо ÷а ëо ся. Сïо ÷ат ку “тра ви÷ ка” бу ëа ëише роз ва ãою. Потім ãроші скін÷и ëи-
ся, а во ни бу ëи ïотрібні — без ïëат но “тра ви÷ ку” ніхто вæе не да вав. Даëі не 
ста ëо é ро бо ти — ïісëя кіëüкох місяців вæивання марихуани я вæе не здат-
ниé був без неї обіéти ся. Ме не звіëüни ëи. Те ïер усе як ïо ко ëу — крадіæка, 
до диëе ра ïо до зу, зно ву кра с ти...»

М³ф. «Íар ко манія — це хво ро ба дурнів і сëа баків. А я  — ро зум ниé, і 
в ме не сиëü на во ëя. ß мо æу ïо ки ну ти будü-ко ëи». 

Фàêò.Тоé, хто так ду має, уæе за вис над ïрірвою, то му що  будü-ко ëи 
відмовитися від вæивання наркотиків маé æе ніко му не вдаєтüся. Ду æе дов-
ãиé сïи с ок всесвітнüо відо мих му зи кантів — æертв нар ко тиків свід÷итü, що 
ëю ди на, яка ïо тра ïи ëа в нар ко ти÷ ну за ëеæністü, зазви÷аé ãи не в мо ëо до му 
віці. Ад æе ці ëю ди, бе зу мов но, ма ëи і ро зум, і ве ëи киé та ëант, і во ëю (інак-
ше не ста ëи б ти ми, ким бу ëи), а крім то ãо — ãроші, наé кра щих ëікарів і 
наé су ÷асніші ëіки. Та це їм не до ïо моã ëо...

Неãàйí³íàñë³äêèâжèâàííÿíàðêîòèê³â

Біëüшістü нар ко ти ків без ïо се ред нüо за ãро æу ютü æит тю ëюдини. Во ни 
мо æутü сïри ÷и ни ти смер теëü не от руєння, зу ïин ку ди хан ня ÷и сер це виé 
на ïад. Íаé ïо ши ренішою ïри ÷и ною смерті є ïе ре до зу ван ня. 

Íар ко ти ки ïосëабëюютü інстинкт самозбереæення, руé ну ютü здатністü 



170 171

Тютюн, аëкоãоëü, деякі ëіки, токси÷ні ре÷овини і неëеãаëüні наркотики 
змінюютü сïриéняття, мисëення ëюдини, її здатністü ïриéмати рішен-
ня. Тому їх називаютü ïсихоактивними ре÷овинами. 
Íеëеãаëüні нар ко ти ки — особ ëи во не без ïе÷ні ïси хо ак тивні ре ÷о ви ни,  
заборонені законом. Во ни за ãро æу ютü сер це вим на ïа дом, от руєнням, 
ïе ре до зу ван ням, за ра æен ням не без ïе÷ ни ми інфекціéни ми хво ро ба ми. 

Їх вæи ван ня руé нує соціаëü не ото÷ення ëюдини, робитü 
її за ëеæною від зëо ÷инців, штовхає на ïро ти за кон ні дії. 
Íе існує однієї ïри÷ини, з якої ëюди ïо÷инаютü вæивати 
наркотики. Çазви÷аé це соціаëüні ïри÷ини (наïрикëад, 
достуïністü наркотиків, рекëама ëеãаëüних ïсихоактив-
них ре÷овин), а такоæ ïсихоëоãі÷ні (заниæена самооцін-
ка, брак знанü і æиттєвих нави÷ок тощо). 
Приëу÷енню до наркотиків сïрияютü деякі міфи, які 
ïоширюютü нарко діëки.  

тве ре зо мис ëи ти і ïриé ма ти рішен ня. Під їхнім вïëи вом ëюди ÷астіше 
ïо траï ëя ютü у не без ïе÷ ні си ту ації за кер мом ав то мобіëя, у ÷овні, за вер ста-
том — там, де ïотрібні ïідви ще на ува ãа, швидка ре акція, обе реæністü.

В³ääàëеí³íàñë³äêè

Вæи ван ня нар ко тиків має і віддаëені насëідки дëя æит тя та здо ров’я 
ëюдини: безïëіддя, тяæ кі ïсихі÷ні за хво рю ван ня. У сïоæива÷ів «зі ста æем», 
які ко ри с ту ютü ся шïри ца ми, за зви ÷аé ціëа низ ка смер теëü но не без ïе÷ них 
хво ро б: сифіëіс, ãе ïа тит В, ВІЛ-інфекція.

Çа ре ãу ëяр но ãо вæи ван ня нар ко тиків руé нуєтüся соціаëü не ото ÷ен ня 
ëюдини. Вона ки дає на в÷ан ня або втра ÷ає ро бо ту, зму шує страæ да ти свою 
ро ди ну, відштов хує друзів. Çазви÷аé її ма теріаëü не становище ïоãіршуєтüся, 
нерідко вона втра ÷ає роботу, ïродає все, що має.

Тоé, хто вæиває наркотики, ïотраïëяє в за ëеæністü не ëи ше від нар ко-
ти ків, а é від нар кодіëків — ëю деé з криміна ëü но ãо се ре до ви ща. Він ніко ëи 
не знає на ïев но, що ку ïує. Адæе щоб от ри ма ти біëüше то ва ру, в ãе роїн ÷и 
ко каїн до да ютü інші ре ÷о ви ни, нерідко смер теëü но не без ïе÷ ні. 

ßк що у ëюдини не має ãро шеé, їé мо æутü за ïро ïо ну ва ти «за ро біток»: схи-
ëя ютü до ïро сти туції, сïо ну ка ютü до крадіæок, ïо ãра бу ванü, роз ïов сю д æен-
ня нар ко тиків. Так вона не ми ну ÷е всту ïає у конфëікт із за ко ном, ïро кëадає 
собі до ро ãу до в’яз ниці. 

По ÷ерзі назвітü те, що насïравді моæутü і ÷оãо не моæутü зробити наркотики 
(моæутü убити ëюдину, аëе не моæутü зробити коãосü доросëим; 
моæутü довести ëюдину до самоãубства, аëе не доïомоæутü зна-
éти сïравæніх друзів...).

§27.НАРКÎТИЧНАЗАËЕЖНІСТЬ

Íаéбіëüша небезïека ïсихоактивних ре÷овин, зокрема наркотиків, ïоëя-
ãає в тому, що вони сïри÷иня ютü за ëеæністü. Наркотична залежність — 
неконтроëüоване вæивання однієї ÷и кіëüкох видів ïсихоактивних ре÷овин. 

1. Íазвітü декіëüка ïсихоактивних ре÷овин, що сïри÷иняютü 
заëеæністü.

2. Íа æаëü, нар ко ти ки у наші дні — не ди ви на. Їх æерт ви ÷а с то 
æи вутü ïо ряд з на ми. Ðозкаæітü відомі вам історії ïро ре аëü них 
ëю деé, які ïо тра ïи ëи в нар ко ти÷ ну за ëеæністü. 

3. У ïарах або в маëих ãруïах обміняéтесü думками, як ïо÷ува-
ютüся наркозаëеæна ëюдина, її бëизüкі, друзі...   

Існує фізи÷на (на фізіоëоãі÷ному рівні) і ïсихоëоãі÷на (на рівні емоціé 
та ïоведінки) заëеæністü від наркотиків.

Ф³çè÷íàçàëежí³ñòü

Фізич на за лежність ха рак те ри зуєтüся звиканням до нар ко ти ку і на яв   ні-
стю аб сти нент но ãо син д ро му («ëом ки») за відсут ності настуïної éоãо до зи.

Пер шим ïро кëят тям нар ко тиків є швид ке зви кан ня до них. Дëя до сяã-
нен ня ïо ïе ред нü о ãо ефек ту ëю ди на му ситü що ра зу збіëüшу ва ти до зу. Аëе, 
не зва æа ю ÷и на це, ефект вæи ван ня ïо сту ïо во зни æуєтüся, ви ни кає так звана 
то ле рантність до нар ко ти ку. Прозріння зазви÷аé на стає тоді, ко ëи ëю ди на 
вæе не от ри мує за до во ëен ня від нар ко ти ку, аëе му ситü вæива ти ве ëи ÷езні 
до зи, щоб ïо ÷у ва ти ся біëüш-менш нор маëü но, тоб то так, як до ïер шої до зи.

Інак ше їé за ãро æує дру ãе ïро кëят тя — аб сти нент ний син д ром. Він 
на стає  уæе ÷е рез 10—14 ãо дин ïісëя ос тан нüої до зи і мо æе бу ти над зви-
÷аé но боëісним, су ïро во д æу ва ти ся діареєю (ïро но сом), не кон тро ëü о ва ним 
тремтінням, су до ма ми, ïідви щен ням тем ïе ра ту ри тіëа. В де я ких ви ïад ках 
без ме ди÷ ної до ïо мо ãи éоãо насëідком є са мо ãуб ст во або смер тü.

Аб сти нент ниé син д ром — це ïеріод адаï тації ор ãанізму до æит тя без нар-
ко тиків. Він три ває в се ред нü о му тиæ денü. Çа коæ ен денü «ëом ки» ëю ди на 
втра ÷ає декіëüка кіëо ã рамів. Во на не мо æе сïа ти і їсти. 

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, що таке наркоти÷на заëеæністü, у ÷ому відмінністü 
міæ фізи÷ною і ïсихоëоãі÷ною заëеæністю;

• в÷итимешся розрізняти ознаки наркоти÷ної заëеæності та 
надавати доïомоãу ïри ïередозуванні наркотиків;

• з’ясуєш, куди і як треба звертатися ïо доïомоãу з ïитанü ïро-
фіëактики та ëікування наркоти÷ної заëеæності.
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Ті, хто вæиває наркотики, ка æутü: «ßк би все ïо ÷и на ëо ся з ëом ки, у світі 
не бу ëо б æод но ãо нар ко ма на». Îсü як один наркозаëеæниé оïи сує аб сти-
нент ниé син д ром: «Біëü не ëюдсü киé... Íе на ÷е все ре ди ну ïо тра ïи ëа ціëа 
ватаãа са дистів — одні розтрощу ютü кістки, друãі ви вер та ютü суã ëо би, треті 
 всю ди за би ва ютü цвяхи. Êиш ки роз ри ва ютü ся, і все те ÷е з ме не. Даëі, ніæ 
на два кро ки, від ту а ëе ту кра ще не відхо ди ти, ма бутü, ïівсотні разів на денü, 
не мен ше».

Ïñèхîëîã³÷íàçàëежí³ñòü

Чо му æ ті, хто знаé шов у собі си ëи відмо ви ти ся від нар ко тиків, ïе реæив   -
ши ïе кеëüні му ки аб сти нент но ãо син д ро му, зно ву берутüся за старе? Ðі÷ у 
то му, що, на відміну від фізи÷ ної за ëеæ ності, яка зни кає ïісëя ïеріоду адаï-
тації, пси хо логічна за лежність зберіãаєтüся ро ками. Са ме во на мо æе зму си-
ти ëюдину зно ву ïо вер ну ти ся до зãуб ної ïри ст расті, оскіëüки ïсихоëоãі÷на 
заëеæністü ви ни кає на рівні ïо ÷уттів і ïідсвідо мих ïо ведінко вих сте рео тиïів. 

На рівні по чуттів ïсихоëоãі÷на заëеæністü ви яв ëяєтüся в то му, що 
ëю ди ну ïе ре стає ціка ви ти все, що не ïов’яза но з нар ко ти ка ми: на в÷ан ня, 
ро бо та, сïіëку ван ня з рідни ми і дру зя ми, книæ ки і кінофіëüми, сïорт і ми с-
тецтво. Без нар ко тиків æит тя дëя неї стає без радісним, втра ÷ає сенс, мо æутü 
з’яви ти ся дум ки ïро са мо ãуб ст во. Тоæ ко ëи тобі за ïро ïо ну ютü сïро бу ва ти 
навітü так зва ниé «ëеã киé» нар ко тик (мов ëяв, ïо ку ри мо «тра ви÷ ку», від÷у-
ємо «каéф», ба ãа то хто так ро битü — і ні÷о ãо), на сам ïе ред ïо ду маé: «ßк що 
я за раз ïо ãо д æусü, то зроб ëю ïер шиé крок до за ëеæ ності, а за в т ра, ïісëя за-
в т ра не ми ну ÷е бу де дру ãиé, третіé... Це кро ки до ïрірви».

Че рез де я киé ÷ас у ïідсвідо мості фор му єтü ся тісниé зв’язок (асоціація) 
міæ ïев ною си ту ацією і вæи ван ням нар ко ти ку — так зва ниé по ведінко вий 
сте рео ти п. При кëа да ми ïо ши ре них ïо ведінко вих сте рео тиïів є: «Íо виé 
рік — шам ïансü ке», «фут боë — ïи во», «ка ва — си ãа ре ти». 

Îсü ти ïо виé ïри кëад. У ком ïанії давніх друзів ëю ди на, яка виріши ëа 
відмо ви ти ся ÷и навітü дав но відмо ви ëа ся від нар ко ти ку, мо æе вæи ти éо ãо 
ав то ма ти÷ но, сха ме ну вшисü уæе з си ãа ре тою ÷и ãоë кою в ру ках. Це ïо ши ре-
не яви ще, і не ëи ше з нар ко ти ка ми, а é з ïи вом, си ãа ре та ми ÷и, скаæімо, з 
шо ко ëа дом. Íаïрикëад, ëю ди на виріши ëа відмо ви ти ся від со ëо дощів, щоб 
схуд ну ти. Та як що тісте÷ ка é цу кер ки не ïри бра ти зі зви÷ но ãо місця (сто ëу, 
хо ëо диëü ни ка), то ïід ÷ас ÷а ю ван ня ру ка ïо тяã нетü ся до них. Потім ëю ди на 
ди вуєтüся, як са ма ми мо воëі ïо ру ши ëа да ну собі обіцян ку.

Îçíàêèíàðêîòè÷íîїçàëежíîñò³

Íаркоти÷на заëеæністü не виникає за одну ні÷. Це відбуваєтüся ïостуïо-
во, крок за кроком, ÷асто неïомітно дëя ëюдини. Приãадаé сëова Семюеëа 
Дæексона: «Пута зви÷ки є надто сëабкими, аби їх моæна буëо ïомітити до 
тоãо моменту, коëи вони стаютü надто міцними, щоб їх моæна буëо розірва-
ти».

Іноді ëюдина сама не знає, моæе вона ще контроëювати себе ÷и вæе 
ïотраïиëа в тенета заëеæності. 

Фахівці видіëяютü ознаки, які свід÷атü ïро наявністü наркоти÷ної заëеæ-
ності:

• вæиван ня ïси хо ак тив них 
ре ÷о вин з метою відвоëікти ся 
від ïро бëем;

• настирëиві дум ки ïро те, щоб 
діста ти ÷ер ãо ву до зу;

• ïро даæ ре ÷еé ÷и кра діæки, 
аби роз до бу ти ãроші;

• ïро ва ëи в ïам’яті, ко ëи не мо-
æëи во ïри ãа да ти, що ро бив 
на ïе ре додні;

• ïо ява но вих друзів, які вæи-
ва ютü ïси хо ак тивні ре ÷о ви ни;

• відсто ро нен ня від ро ди ни і 
давніх друзів;

• втра та інте ре су до всüо ãо, що раніше ціка ви ëо;

• на ïа ди три во ãи, де ïресії, ëюті;

• ïостіéні обіцян ки не вæи ва ти нар ко ти ки, не вдаëі сïро би зу ïи ни ти ся;

• вæи ван ня ïси хо ак тив них ре ÷о ви н на одинці;

• ви ник нен ня аб сти нент но ãо син д ро му ÷е рез відсут ністü настуïної до зи;

• ïотреба вæи ва ти біëüшу до зу, щоб від÷у ти тоé са миé ефект.

Про÷итаéте ситуацію: 
Ми ну ëо ãо ве ÷о ра Серãіé був на дис ко теці. Ðаніше він ïро бу-
вав ма ри ху а ну, та вирішив біëüше цüо ãо не ро би ти. Îд нак 
ко ëи éо му за ïро ïо ну ва ëи «ко сяк», він не втри мав ся і те ïер  
не знає, що é ду ма ти: мо æе, у нüо ãо вæе ви ник ëа за ëеæністü?

Îбãоворітü:
• ßк ви думаєте, у Серãія виникëа заëеæністü ÷и він за крок 

до неї?
• ßкі ознаки моæутü свід÷ити ïро це?
• Що ви ïорадиëи б друãу, якиé ïотраïив у таку ситуацію? 

Кóäèçâеðòàòèñÿïîäîïîìîãó

Лікарі ка æутü, що у наркозаëеæноãо ëи ше два шëя хи: ши ро ка ïря ма 
до ро ãа на кëа до ви ще і ëедü ïомітна ву зенü ка, ви боїста é ïо рос ëа ÷а ãар ни-
ком сте æе÷ка до æит тя. Це сïравді так, оскіëüки нар ко ти÷ ної за ëеæ ності 
ду æе ваæ ко ïоз бави ти ся. Íерідко ëю ди на, яку на ÷еб то виëіку ва ëи, зно ву é 

Кðîêèäîâèíèêíеííÿ
çàëежíîñò³

Крок 1. Ексïерименти з ïсихо-
активними ре÷овинами.

Крок 2. Еïізоди÷не вæивання 
ïсихоактивних ре÷овин.

Крок 3. Вæивання ïсихоактив-
них ре÷овин реãуëярно 
(раз на тиæденü або ÷ас-
тіше), аëе в маëих дозах.

Крок 4. Íеконтроëüоване 
вæиван ня наркотиків.
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зно ву бе ретü ся за ста ре. Це не оз на ÷ає, що тре ба скëа с ти ру ки і ïри ïи ни ти 
бо ротü бу. Аëе як що ви ник ëа ïро бëе ма з нар ко ти ка ми, ïотрібна кваëіфіко ва-
на ме ди÷ на і ïси хо ëоãі÷на до ïо мо ãа, не аби я ка си ëа воëі, ïідтрим ка ро ди÷ів 
і друзів.

Пер шим кро ком на шëя ху до ïо до ëан ня ïро бëе ми є виз нан ня то ãо, що 
вона існує. Та рі÷ у тому, що ба ãа то ëю деé, які триваëиé ÷ас зëо вæи ва ютü 
нар ко ти ка ми ÷и інши ми ïси хо ак тив ни ми ре ÷о ви на ми, не зізна ютü ся в цüо му 
навітü собі, сïодіва ю÷исü, що мо æутü відмовитисü від наркотиків будü-ко ëи. 
Та це не так.

Де ток си кацію (ïоз бав ëен ня від фізи÷ ної за ëеæ ності) здіéснюютü дер-
æав ні та ïри ват ні ме ди÷ ні за кëади. У разі ïо тре би сëід звер ну ти ся в нар ко-
ëоãі÷ні кëініки і дис ïан се ри за місцем ïро æи ван ня. До б ровіëüне ëіку ван ня 
від аë ко ãоëü ної ÷и нар ко ти÷ ної за ëеæ ності в дерæавних меди÷них закëадах 
анонімне і без ко ш тов не. 

Пісëя ïеріоду де ток си кації хво риé має ïроé ти три ва ëу ре абіëітацію — 
от ри ма ти до ïо мо ãу ïси хо ëоãів, ïе ре ос мис ëи ти æиттєві цінності, на ëа ш ту ва-
ти ся на æит тя без нар ко тиків. Íа éбіëüші шанси виëіку ва ти ся маютü ті, хто 
від÷у ває ïідтрим ку ро ди ни і друзів, які, до ре÷і, теæ ïо тре бу ютü ïси хо-
ëоãі÷ної до ïо мо ãи і ре абіëітації. 

До настуïноãо уроку ïідãотуé ïовідо мëення ïро небезïе÷ні ситу-
ації або зëо ÷и ни, ïов’язані з наркотиками.

Íаркоти÷на заëеæністü — неконтроëüоване вæивання однієї або кіëü-
кох ïсихоактивних ре÷овин. 
Фізи÷ на за ëеæністü ха рак те ри зуєтüся ви ник нен ням то ëе рант ності до 
нар ко ти ку і на явністю аб сти нент но ãо син д ро му за відсут ності настуïної 
éоãо до зи.

Пси хо ëоãі÷на за ëеæністü ви ни кає на рівні 
ïо ÷уттів і ïідсвідо мих ïо ведінко вих сте рео тиïів.
У разі виявëення симïтомів наркоти÷ної заëеæ-
ності сëід звернутися ïо доïомоãу до фахівців.
Передозування — наéïоширеніша ïри÷ина смер-
ті серед тих, хто вæиває наркотики. 
У ба ãа тü ох ви ïад ках таких ëю деé моæ на вря ту-
ва ти, як що в÷ас но доïра ви ти їх до ëікар ні. 

§28.НІ—НАРКÎТИКАМ!

Нàðêîòèêè—äеðжàâíàïðîбëеìà

Íа ïер шиé ïо ãëяд здаєтüся, що нар ко тики — це ïро бëе ма ëи ше тих, 
хто їх уæи ває. Îднак це не так. Во на сто суєтüся коæ но ãо з нас. Де які 
ïов’язані з нею ви т ра ти моæ на ïо ра ху ва ти. Це, на ïри кëад, втра ÷ені до хо-
ди ÷е рез не ïра цез датністü нар козаëеæних; ви т ра ти на їхнє ëіку ван ня; ко ш-
ти на ут ри ман ня ïра во охо рон них ор ãанів. Аëе як оціни ти збит ки від зëо-
÷инів, скоєних ïід вïëи вом нар ко тиків, як ïо ра ху ва ти страæ дан ня са мих 
нар ко заëеæних та їхніх ро дин?

Дëя на шої країни ïро бëе ма нар ко тиків є до ситü ãос трою. Çа офіціéни-
ми да ни ми, в Україні бëизüко 70 тися÷ наркозаëеæних. Çва æа ю ÷и на те, 
що факт вæи ван ня нар ко тиків здебіëüшо ãо ïри хо вуєтüся, ре аëü на кіëüкістü 
сïо æи ва÷ів нар ко тиків ïри наéмні у 10 разів біëüша. 90% з них — мо ëодü 
віком до 25 років. 

1. Про÷итаéте é обãоворітü кіëüка  ïовідо мëенü ïро небезïе÷ні 
ситуації та зëо ÷и ни, ïов’язані з наркотиками.  

2. Поміркуéте, яких заходів дëя боротüби з розïовсюдæенням 
наркотиків треба вæивати на дерæавному рівні (удосконаëити 
законодавство, заборонити рекëаму тютюну é аëкоãоëю, заïро-
вадæувати ефективні ïрофіëакти÷ні ïроãрами у шкоëах...).

Зàêîíîäàâñòâîóñфеð³бîðîòüбèçíàðêîòèêàìè

У світі існу ютü різні за ко ни що до відïовідаëü ності за вæи ван ня, зберіãан-
ня, ïе ре ве зен ня і роз ïов сю д æен ня нар ко тиків. У де я ких країнах за наé мен-
ше ïо ру шен ня, ïов’яза не з нар ко ти ка ми, ëю ди ну мо æе ÷е ка ти смерт на ка ра. 

У цьому параграôі ти:

• обãовориш, яких заходів дëя боротüби з наркотиками треба 
вæивати на дерæавному рівні;

• ознаéомишся з деякими ïоëоæеннями кримінаëüноãо законо-
давства у сфері боротüби з наркотиками;

• дізнаєшся, які методи використовуютü наркодіëки дëя заëу-
÷ення нових сïоæива÷ів;

• в÷итимешся рішу÷е відмовëятися від ïроïозиції вæити нар-
котик.
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У в’яз ни цях Таїëан ду та інших країн Півден но-Східної Азії за ïе ре ве зен ня 
нар ко тиків о÷іку ютü смерт ну ка ру і відбу ва ютü ïо æиттєве ув’яз нен ня ти ся÷і 
ëюдеé, у тому ÷исëі é іноземці. 

Êриміна ëü ниé ко декс Ук раїни вста нов ëює відïовідаëüністü за не за кон не 
ви роб ництво, ïрид бан ня, зберіãан ня, ïе ре ве зен ня, ïе ре си ëан ня і збут нар ко-
ти÷ них за собів (від 2 до 12 років ïоз бав ëен ня воëі), а та коæ за їх не за кон не 
вве ден ня в ор ãанізм (від 3 до 12 років), ïубëі÷не вæи ван ня нар ко тиків (до 
5 років) або за схи ëян ня до їх вæи ван ня (до 12 років). Çа де які зëо ÷и ни, 
ïов’язані з нар ко ти ка ми, криміна ëü на відïовідаëüністü на стає з 14 років.

Ðадимо ïодивитися ху доæніé фіëüм реæисера Êена Êемерона 
«Банã кок Хіëтон», Австраëія, 1989 р. 
Це історія ïро моëодих дів÷ат, яким ïід ÷ас авіаïереëüоту до 
Банãкока ïідкëаëи в баãаæ наркотики, ïро їхнє æиття у в’язниці 
і довãиé шëях на воëю. 

Меòîäèïðèëó÷еííÿäîíàðêîòèê³â

Íар коіндустрія в усüо му світі вва-
æаєтüся не ïро сто зëо ÷ин ним, а é особ-
ëи во амо раëü ним бізне сом і ка раєтüся 
ду æе су  воро. Та ніяка си ëа не за  хис  титü 
ëю ди ну, як що во на цüо ãо не  хо ÷е. 

Íаïевно, тобі не раз до во ди ëо ся 
ба ÷и ти у фіëüмах, як ор ãанізо вано 
ви роб ництво і ïро даæ нар ко тиків. 
Îб сяã цüо ãо сеã мен та світо вої еко номіки 
що ро ку ста но витü ба ãа то со тенü міëüяр-
дів до ëарів США. Тоб то це над ïри бут-
ко виé бізнес, якиé кон тро ëю ютü зëо-
÷инні уã ру ïо ван ня. Çа нüоãо ведутüся 
сïравæні віéни, в яких ãи нутü де сят ки 
ти ся÷ ëю деé. 

Дëя за ëу ÷ен ня но вих сïо æи ва÷ів нар кодіëки вико ри с тову ю тü ãо ëо вне —  
здатністü нар ко тиків сïри ÷и ня ти за ëеæністü. Так, ïри ëу ÷ив ши до них од ну 
ëю ди ну, від неї не обов’яз ко во ви ма ãа ти мутü ãроші. Мо æутü за ïро ïо ну ва ти 
ïри ве с ти но вих кëієнтів ÷и ïро да ти то вар. Êо æен нар ко ман ïро тя ãом ро ку в 
се ред нü о му схи ëяє до в æи ван ня нар ко тиків ще ÷ет ве ро ëю деé, з яких двоє 
ста ютü ін’єкціéни ми сïоæива÷ами наркотиків. 

Ваæ ко ïро ти сто я ти сïо кусі вæи ти нар ко тик, особ ëи во ко ëи тобі éо ãо 
ïро ïо нує друã. Тре ба ма ти сиëу во ëі é тверді ïе ре ко нан ня. До ïо ма ãає такоæ 
знан ня ïси хо ëоãі÷них ïриé омів, яки ми нар кодіëки оз б ро ю ютü коæ но ãо, хто 
роз ïов сю д æує нар ко ти ки.  

1. Приãадаéте, які рекëамні стратеãії використовуютü тютю-
нові та аëкоãоëüні комïанії.

2. Îбãоворітü, які ïсихоëоãі÷ні ïриéоми використовуютü 
ëюди, які ïроïонуютü наркотики.

Íікоëи не за бу ваé: ти 
ïриéшов у цеé світ не дëя 
то ãо, щоб марнувати своє 
æиття і æит тя рідних, а тим 
ïа ÷е — не дëя то ãо, щоб зба-
ãа ÷ува ти нар кодіëків. 

Ти — не ïо втор на осо-
бистістü, у те бе є ви ще ïри-
зна ÷ен ня, мрії, які ти маєш 
здіéсни ти. Те бе ото ÷у ютü 
ëю ди, яким ти безмірно 
до ро ãиé і які бëизüкі тобі.

В÷èìîñÿêàçàòè«Н³»

Уміння рішу ÷е відмов ëя ти ся від то ãо, що тобі не ïо до баєтüся і су ïе ре-
÷итü твоїм ïе ре ко нан ням, ду æе ваæ ëи ве в æитті. Îсоб ëи во тоді, ко ëи тобі 
ïро ïо ну ютü нар ко ти к ÷и іншу ïси хо ак тив ну ре ÷о ви ну. 

Íа ïер шиé ïо ãëяд здаєтüся, що ска за ти «Íі» дуæе ëеãко. Та це не так. 
Тоé, хто ïро ïо нує нар ко ти ки, мо æе бу ти на стир ëивим. У нüо ãо не одмінно є 
дëя цüо ãо мотив. Íавітü ко ëи це наéвірнішиé друã ÷и наé  бëиæ÷иé ро ди÷. 
Íавітü якщо він не має ïря мо ãо за вдан ня ïри ëу ÷и ти те бе до нар ко тиків. 
Ду æе ÷а с то цеé мо тив ïо ëя ãає в то му, що, умовëя ю ÷и те бе, він на ма ãаєтüся 
ви ïрав да ти свою схиëüністü. Мов ëяв, не ëи ше я, а é міé друã (брат, се с т ра) 
та киé, як інші. Îт æе, це не так страш но. То му він на ïо ëя ãа ти ме, ïе ре ко ну-
ва ти ме, навітü ïо ãро æу ва ти ме. Табëиця 8 до ïо мо æе о бра ти варіант ïо ведінки 
в таких ситуаціях, якиé наéбіëüше тобі ïідхо дитü.

Таблиця 8  

Дії ïартнера Твої дії

Рîбèòüïðîïîçèö³þ:
«У÷о ра ми з хëоï ця ми бу ëи в Мак са 
на да÷і. Êëас но відтяãну ëи ся, ку ри ëи 
“тра ви÷ ку”. Сüо ãодні зно ву зби раємо ся. 
Підеш зі мною?» 

Ïîÿñíè,щîòèâ³ä÷óâàєш:
«ß не в захваті від таких комïаніé і 
від тоãо, що ти туди ходиш...»
«Мене це не цікавитü, і я хвиëююся  
за тебе...»

В³äâîë³êàєâ³äòеìè:
«Чоãо ти? У те бе ïоãаниé настріé?» 
«Щосü стаëося ÷и встав не з тієї ноãи?»
«Сëухаé, кëüовиé у тебе ïëеєр».

1.Ïîâеðòàйñÿäîòеìè:
«Усе ãаразд, аëе ïо сëу хаé...»
«Будü ëа с ка, даé мені до ãо во ри ти...»
«Про шу, не ïе ре би ваé ме не...»

2.Вèêëàäèñâîþäóìêó:
«ß вваæаю, що нар ко ти ки не дëя нас».
«ß ïереконаниé, що не вар то ви т ра ÷а ти 
æит тя на нар ко ти ки».
«ß нікоëи не ïіду, радæу і тобі ïро це 
забути».

3.Зàïèòàй,щîâ³íïðîöеäóìàє:
«ßк ти вваæаєш?»
«Ти зãо ден?»

Нàìàãàєòüñÿïеðеêîíàòè:
«Чо му ні? Всі це роб ëятü...»
«Íі÷о ãо ïо ãа но ãо не ста нетü ся,  
я ãа ран тую...»

Шàíòàжóâàòè:
«Ти ïро сто боїшся!»
«ßкиé æе ти ïісëя цüо ãо друã?»
«Ти нікуди зі мною не ходиш».

Ïîãðîжóâàòè:
«ßк не ïідеш, осте ріãаé ся сам  
хо ди ти вве ÷ері!»

Îбеðèîäèí ³çâàð³àíò³â:
à)ð³шó÷еâ³äìîâñÿ:

«Íі, я так вирішив».
«Íі, це ос та то÷ но».
«Мене це не цікавитü».
«Прощаваé».

б)çàïðîïîíóйêîìïðîì³ñ:
«Êра ще ïосëухаéмо музику».
«ß не ïіду, а мо æе, ïіде мо в кіно?»
«Да ваé ïри ду маємо щосü кра ще».
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Бе зу мов но, варіантів такої роз мо ви мо æе бу ти біëüше. Та ëінія твоєї 
ïо ведінки ëи ше од на — рішу÷а ка те ãо ри÷ на відмо ва з ïер шої æ миті. Íе 
ïро сто ухиëü на, із звоëікан ня ми, а твер да відсі÷ (маë. 59). Ду æе ÷а с то це 
вïëи ває на тво ãо сïівроз мов ни ка — він ïо ÷и нає сумніва ти сü у своїé ïро-
ïо зиції. Îт æе, та кою ïо ведінкою ти не ëи ше за хи щаєш се бе, а é ïо ÷и наєш 
ря ту ва ти друãа. Íіко ëи не заé ве ïо вто рю ва ти собі: «ß ïриé шов у цеé світ не 
дëя цüо ãо! Моє æит тя — це æит тя без си ãа рет, аë ко ãо ëю і тим ïа ÷е — без 
нар ко тиків!»

Íаïишітü сценаріé і розіãраéте відмову від ïроïозиціé вæити 
наркотик. 

Маë. 59. ßк сказати «Íі»

ßêñêàçàòè

• Інтонація, голос: не ваãаéся, ãовори 
твердо і вïевнено.

• Погляд: дивисü в о÷і 
сïіврозмовнику.

• Міміка: уïевнисü, що вираз твоãо 
обëи÷÷я відïовідає тому, що ти 
каæеш.

• Дистанція: стіé на відстані 
ïрибëизно 1 м. ßкщо хо÷еш 
відмовитися é ïіти, станü даëі. 
ßкщо відмовëяєш тому, з ким маєш 
теïëі сто сунки, станü бëиæ÷е.

Дëя боротüби з наркотиками треба вæивати заходів на 
дерæавному та особистісному рівнях. 
Êриміна ëü ниé ко декс Ук раїни вста нов ëює відïовідаëü-
ністü за не за кон не ви роб ництво, ïрид бан ня, зберіãан ня, 
ïе ре ве зен ня, ïе ре си ëан ня і збут нар ко ти÷ них за собів. Çа 
де які зëо ÷и ни, ïов’язані з нар ко ти ка ми, криміна ëü на від-
ïовідаëüністü на стає з 14 років.
Щоб ма ти змо ãу зро би ти ïра виëü ниé і свідо миé вибір, 
сëід на в÷и ти ся розïізна ва ти хи т рощі, до яких вда ютü ся 
нар кодіëки, уміти за будü-яких об ста вин відмов и ти ся від 
ïро ïо зиціé вæи ти нар ко тик.

§29.НАРКÎТИКИІВІË

Ти вæе знаєш, що ВІЛ — відносно нова інфекція. Çа ÷вертü стоëіття тому 
захворювання на ВІЛ-інфекцію набуëо характеру еïідемії. Íа боротüбу з 
ним витра÷ено веëи÷езні ресурси. Та фахівцям ïоки що не вдаëося розроби-
ти ïрофіëакти÷ну вакцину від ВІЛ, як, наïрикëад, від вісïи, ïоëіомієëіту, 
баãатüох інших небезïе÷них інфекціé. 

Îднак зусиëëя в÷ених не буëи марними. Çнаéдено ëіки, які ïодовæуютü 
æиття інфікованих. Ефективні тести умоæëивëюютü заïобіãання інфікуван-
ню ВІЛ ïри ïереëиванні донорсüкої крові та ïересадці орãанів. 

Проте вирішаëüна роëü у боротüбі з еïідемією ВІЛ/СÍІДу наëеæитü 
ïрофіëакти÷ніé освіті. Адæе особëивості ïоширення цієї інфекції даютü 
змоãу коæному захиститися від неї, якщо він воëодіє необхідними знаннями 
і æиттєвими нави÷ками. 

Що ãëибше ти знаéомишся з цією ïробëемою, то ÷іткіше усвідомëюєш 
ваæëивістü ïокëаденої на тебе місії — ïередавати свої знання іншим. Старші 
÷ëени твоєї родини — батüки, дідусі é бабусі — своãо ÷асу не отримаëи 
ïрофіëакти÷ної освіти, тому в них моæутü виникнути заïитання. Íа деякі з 
них ти вæе знаєш відïовіді, а на деякі — ïоки що ні. У цüому нав÷аëüному 
році ти ïоïовниш свої знання і станеш ще надіéнішим дæереëом інформації 
з ïробëеми ВІЛ/СÍІДу.      

1. Приãадаéте, як розшифровуютüся абревіатури ВІЛ і СÍІД.

2. Поãраéте у крос-тест (с. 180). 

3. Îбãоворітü:
• У ÷ому відмінністü міæ ВІЛ і СÍІДом?
• Хто наéбіëüше ризикує інфікуватися ВІЛ?
• Чи існуютü ëіки дëя тих, хто інфікованиé ВІЛ?
• У яких щоденних ситуаціях треба бути обереæним, щоб уни-

кати контактів з кров’ю інших ëюдеé?

У цьому параграôі ти:

• ïриãадаєш базову інформацію ïро ВІЛ і СÍІД;
• дізнаєшся, які існуютü стадії розвитку ВІЛ-інфекції;
• ïроанаëізуєш особëивості ïоширення ВІЛ-інфекції серед 

моëоді в Україні;
• оціниш своє ставëення до ïробëеми ВІЛ/СÍІДу;
• усвідомиш особëиву небезïеку вæивання наркотиків, яка 

існує ÷ерез високиé ризик інфікування ВІЛ.
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Çа доïомоãою цüоãо крос-тесту ïриãадаé те, що ти вив÷ав 
у ïоïередніх кëасах, і дізнаéся дещо нове. ßкщо забув, як 
ãрати у крос-тест, звернисü на с. 4 ïідру÷ника.

1. Ти вваæаєш, що ВІЛ і СÍІД — це: 
• одне é те саме (6); 
• різні ре÷і (2)?

2. ВІЛ-інфікована ëюдина моæе виãëядати і ïо÷уватися здоровою:
• так (3); 
• ні (7)?

3. Існуютü ефективні ëіки, які ïодовæуютü і ïідвищуютü якістü æиття 
ëюдеé, які æивутü з ВІЛ:

• так (4); 
• ні (8)?

4. Моæна інфікуватися ВІЛ:
• ïри користуванні сïіëüним шïрицом (5);
• ÷ерез рушник або миëо (9)?

5. ВІЛ заãроæує:
• ëише тим, хто вæиває наркотики (10);
• будü-кому (11)?

6. ВІЛ — це вірус. Він сïри ÷и няє за хво рю ван ня на ВІЛ-інфекцію. 
СÍІД — кінце ва стадія цüоãо за хво рю ван ня. Вона ïо÷инаєтüся тоді, 
коëи орãанізм втра÷ає здатністü боротися з різними інфекціями та заïо-
біãати виникненню зëоякісних ïухëин (1).

7. Буває, що від мо мен ту інфіку ван ня до ïояви симï томів СÍІДу минає 
біëüш як де сятü років. До цüоãо ÷асу ëю ди на мо æе ïо ÷у ва ти ся до б ре і 
бу ти ціëком здо ро вою на виãëяд. Її ор ãанізм зберіãа є здат ністü бо ро ти ся 
з інфекціями. Во на мо æе навітü не ïі до  зрю ва ти ïро своє за хво рю ван ня 
é інфіку ва ти інших ëю  деé (2).

8. Існуютü ëіки, які ïерешкодæа ютü роз мно æен ню віру су і даютü змоãу 
тримати інфекцію ïід контроëем. У країнах, де ці ëіки достуïні коæ-
ному, хто їх ïотребує, ВІЛ-інфіковані æивутü ïовноцінним æиттям 
набаãато довше (3).  

9. ВІЛ-інфекція не ïе ре даєтüся ïри зви ÷аé них ïобутових кон так тах: 
÷ерез ïовітря, їæу, воду, хар÷і, ïосуд, комах, у тому ÷исëі é ÷ерез миëо 
та рушник (4). 

10. ВІЛ заãроæує коæніé ëюдині — будü-якоãо віку, статі, соціаëüноãо 
÷и маéновоãо стану. Íаéбіëüше ри зи ку ютü ті, хто ні÷оãо не знає ïро 
ВІЛ і вваæає, що ця ïробëема їх не стосуєтüся (5).

11. Моëодецü, тест усïішно ïроéдено.  

Мîëîäüâеï³öеíòð³еï³äеì³ї

Еïідемію ВІЛ/СÍІДу називаютü моëодою не ëише тому, що вона ïо÷а-
ëася не так давно, а é тому, що ïередусім ураæує моëодü. Поëовину нових 
виïадків інфікування реєструютü серед осіб віком від 15 до 24 років. 

Îднак моëоді ëюди не воëодіютü достатнüою інформацією ïро ВІЛ і 
СÍІД, у баãатüох із них не розвинені æиттєві нави÷ки застосування відïо-
відних знанü на ïрактиці. Траãі÷ним насëідком цüоãо є неïроïорціéно висо-
киé рівенü інфікування серед моëоді. Директор Îб’єднаної ïроãрами ÎÎÍ 
з ВІЛ/СÍІДу Пітер Піот зазна÷ив: «Моëодü, без сумніву, не воëодіє ні 
інформацією, ні ресурсами дëя захисту від ВІЛ. Щодня інфікуютüся ïонад 
6 тися÷ моëодих ëюдеé. Êоæному з цих виïадків моæна буëо заïобіãти. 
Профіëактика недороãа і достуïна, на одноãо виïускника шкоëи достатнüо 
8 доëарів на рік. У країнах, де скоротиëася кіëüкістü нових виïадків інфіку-
вання, наéваãоміших резуëüтатів буëо досяãнуто саме серед моëоді». 

Îñîбëèâîñò³ïîшèðеííÿВІË-³íфеêö³їâУêðàїí³

Порівнюю÷и ïоширення еïідемії ВІЛ/СÍІДу в Україні з іншими 
країнами світу, моæна зробити такі 
висновки:

• У деяких дерæавах ця еïідемія 
ïо÷аëася раніше, ніæ в Україні. 
Íаïрикëад, у Сïоëу÷ених Штатах 
Америки ïерші виïадки інфікуван-
ня ВІЛ буëо за  реєстровано в 1981 
році.

• Є країни, які набаãато біëüше 
ïостраæдаëи від еïідемії. Це країни 
Африкансüкоãо континенту на ïів-
денü від Сахари. У баãатüох із них 
маéæе не заëишиëося ëюдеé ïраце-
здатноãо віку, економіка зазнаëа 
веëи÷езних втрат, ïробëеми біднос-
ті та сирітства набуëи заãрозëивих 
масштабів.

• Îстаннім ÷асом еïідемія стрімкими 
темïами ïоширюєтüся у Центраëüніé 
Азії Східніé Євроïі, зокрема 
 і в Україні.

• Темïи розвитку еïідемії ВІЛ/СÍІДу в Україні на сüоãодні є одними з 
наéвищих у світі. Çа швидкістю ïоширення ВІЛ серед моëоді до 24 років 
Україна ïосідає ïерше місце в Євроïі. 

• Îсобëивістю ïоширення еïідемії в Україні є те, що наéбіëüшу кіëüкістü 
виïадків ВІЛ-інфікування реєструютü у тих, хто вæиває ін’єкціéні нарко-
тики. Постіéно зростає ÷астка інфікованих статевим шëяхом.          

СòàòèñòèêàВІË/СНІДó
âУêðàїí³

 Станом на сі÷енü 2014 
року кіëüкістü зареєстрова-
них виïадків ВІЛ-інфекції 
ïеревищиëа 240 тися÷  осіб.  

	25% ëюдеé з діаãнозом  
ВІЛ-ін фекція моëодші 
20 років. 

 Темïи ïоширення       
ВІЛ-інфек ції в Україні — 
одні з наéвищих у світі.

 Україна ïосідає ïерше 
місце в Євроïі за темïами 
ïоширення ВІЛ-інфекції 
серед моëоді 15—24 років.
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Îцінітü своє ставëення до ïробëеми ВІЛ/СÍІДу. Дëя цüоãо 
ïроведітü у кëасі умовну ëінію. Ç одноãо її кінця станутü ті, хто 
вваæає ВІЛ/СÍІД серéозною ïробëемою, а з друãоãо — ті, хто 
думає, що вона надто ïеребіëüшена. Баæаю÷і моæутü ïояснити 
свою ïозицію.

Нàðêîòèêè ³ðèçèêè ³íф³êóâàííÿВІË

Ін’єкціéне введення наркотиків — наéкоротшиé шëях до зараæення ВІЛ: 
÷ерез сïіëüниé шïриц, ãоëку, інші ïредмети, на яких є заëишки крові. 

Першиé крок на шëяху до цієї небезïе÷ної зви÷ки — куріння. Ті, хто 
куритü, у 7 разів ÷астіше зëовæиваютü аëкоãоëем і в 11 разів ÷астіше вæи-
ваютü наркотики. 

Усе ïо÷инаєтüся зазви÷аé з «трави÷ки» — марихуани, яку моæутü заïро-
ïонувати друзі або знаéомі: «Уïер ше сïро бу вав у ком ïанії. Íа ïев но, як усі. 
Те ïер все інак ше: ки нув шко ëу, що ран ку ïро ки да юсü із дум кою, що я сви ня, 
що марную ко æен денü. Îбіцяю собі, що біëüше не бу ду, а вве ÷ері зно ву все 
сïо ÷ат ку...»

Дехто думає, що ïоки не коëешся, усе нормаëüно, небезïеки немає.  Та 
як він ïомиëяєтüся! Психоактивні ре÷овини змінюютü свідомістü ëюдини, 
ïосëабëюютü інстинкт самозбереæення, ïризводятü до втрати мораëüних 
орієнтирів. 

У стані сï’я ніння ëюди на мо æе  ïо ãо ди ти ся сісти в автомобіëü до незна-
éомця, стати æертвою зґваëтування. Аëе наé не без ïе÷ ніше, ко ëи сïоæива÷і 
наркотиків «ïу с ка ютü ïо ко ëу» один-єди ниé шïриц. ßк що се ред них є    
ВІЛ-ін фіко ва ниé, він інфікує їх усіх. Са ме так ВІЛ ïо ши рив ся се ред тих, 
хто в æи вав ін’єк ціéні нар ко тики в Ук раїні. Цеé шëях і досі є основним.

Ін’єкціéне введення наркотиків — наéкоротшиé шëях до зараæення 
ВІЛ.
Поëовину нових виïадків ВІЛ-інфікування у світі реєструютü серед 
ëюдеé віком від 15 до 24 років.

Темïи розвитку еïідемії ВІЛ/СÍІДу в Україні на сüо-
ãодні є одними з наéвищих у світі. Çа темïами ïоши-
рення ВІЛ серед моëоді 15—24 років Україна ïосідає 
ïерше місце в Євроïі.
Моëоді ëюди не воëодіютü достатнüою інформацією ïро 
ВІЛ/СÍІД і не озброєні æиттєвими нави÷ками дëя 
застосування необхідних знанü на ïрактиці.
Профіëакти÷на освіта моëоді відіãрає вирішаëüну роëü 
у боротüбі з ïоширенням ВІЛ/СÍІДу.

§30.ВІË/СНІДІÏРАВАËÞДИНИ

Уявітü, що ваш кëас заëу÷иëи до скëадання Декëарації ïро ïрава ëюди-
ни, тобто ïрава всüоãо ëюдства: дітеé, доросëих, ëюдеé ïохиëоãо віку, ÷оëо-
віків і æінок, бідних і баãатих, здорових і хворих, ëюдеé різних рас, реëіãіé 
і куëüтур. 

1. Проведітü мозковиé штурм і заïишітü кіëüка таких ïрав. 
2. Порівняéте те, що у вас виéшëо, з деякими ïравами, що міс-
тятüся у Çаãаëüніé декëарації ïро ïрава ëюдини і Декëарації 
ÎÎÍ ïро ïрава дитини (маë. 60).           

 

У цьому параграôі ти:

• ïриãадаєш основні ïрава ëюдини;
• дізнаєшся, як еïідемія ВІЛ/СÍІДу ускëаднює реаëізацію 

ïрав ëюдини;
• усвідомиш небезïеку стиãми і дискримінації ВІЛ-ïози-

тивних;
• нав÷ишся виãотовëяти ÷ервону стрі÷ку;
• дізнаєшся, як доëу÷итися до воëонтерсüкоãо руху та висëо-

вити свою ïідтримку ëюдям, які æивутü з ВІЛ.

Маë. 60

Êоæна ëюдина має ïраво на 
захист її свободи і безïеки.

Êоæна ëюдина має ïраво 
на отримання меди÷ної 

доïомоãи.

Усі ëюди маютü ïраво на 
інформацію, нав÷ання і 
всебі÷ниé розвиток своїх 

здібностеé.

Êоæен має ïраво   
на роботу і захист від безробіття.

Êоæен має ïраво  
на досяãнення максимаëüно 
моæëивоãо рівня фізи÷ноãо  

і ïсихі÷ноãо здоров’я.

Усі ëюди рівні ïеред 
законом.

Усі ëюди народæуютüся віëüними 
і рівними у своїх ïравах. 

Діти маютü ïраво на 
отримання меди÷ної доïомоãи 

в ïершу ÷ерãу.
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ВІË/СНІД³ïðàâàëþäèíè

Будü-які соціаëüні ïотрясіння (віéни, 
еïідемії, економі÷ні кризи) ускëаднюютü 
реаëізацію ïрав ëюдини. Під ÷ас еïідемії 
ВІЛ/СÍІДу наéбіëüше ïотерïаютü ті, хто 
÷ерез бідністü ÷и соціаëüниé стан не має 
змоãи вбереãтися від зараæення. 

У деяких країнах (наïрикëад, в Індії) —  
це моëоді дів÷ата, яких видаютü заміæ за 
старших ÷оëовіків і які ні÷оãо не знаютü 
ïро небезïеку зараæення ВІЛ. Íерідко вони 
не здатні захистити себе внасëідок нерівно-
ïравноãо становища в родині. 

В Україні наéбіëüшоãо ïоширення  ВІЛ/
СÍІД набув у ïромисëових реãіо нах. Через 
бідністü і високиé рівенü безробіття баãато 
моëодих ëюдеé тут не вïевнені у своєму 
маéбутнüому. Вони ëеãко ïотраïëяютü у 
тенета аëкоãоëüної і наркоти÷ної заëеæності, 
секс-бізнесу é інфікуютüся ВІЛ.

Біëüшістü ëюдеé, які æивутü з ВІЛ, та 
÷ëени їхніх родин стаютü æертвами стигми 
і дискримінації. 

1. Про÷итаéте інформацію ïро стиãму і дискримінацію ВІЛ-ïози-
тивних (с. 184—185).

2*. Íа маë. 61 наведено деякі висëовëювання на адресу ВІЛ-ïо-
зитивної æінки та її дитини. Проанаëізуéте їх за ïëаном:

• Що це — ïрояв стиãми ÷и дискримінації?
• Чи є ці висëовëювання сïраведëивими? 
• Чи доïомоæутü вони ïодоëати еïідемію?

3*. Поміркуéте:
• Чому одні ëюди дискримінуютü інших (їм бракує достовір-

ної інформації, вони берутü ïрикëад з інших...)?
• Чому ваæëиво цüоãо не робити (це несïраведëиво, це обра-

æає ëюдеé, ми не хотіëи б, щоб так ставиëися до нас...)?
• ßк би ви в÷иниëи, ïо÷увши дискримінаціéні висëовëювання 

на адресу ВІЛ-ïозитивної ëюдини?       

Сòèãìà ³äèñêðèì³íàö³ÿВІË-ïîçèòèâíèх

Стигма (тавро) — уявëення, що існує в сусïіëüстві, зãідно з яким ïевні 
якості ëюдеé або їхня ïоведінка є ãанебними é амораëüними. Так, ïро СÍІД 
скëаëося уявëення, що це хвороба тих, хто вæиває ін’єкціéні наркотики, 

Маë. 61. Ðобота у÷ениці 
10-ãо кëасу Марини Удод,         

м. Дніïродзерæинсüк   

æінок секс-бізнесу і розïусників. Тому коëи дізнаютüся, що хтосü ВІЛ-ін-
фіко ваниé, до нüоãо ïо÷инаютü ставитися з відразою. 

Íасïравді таке ставëення не має реаëüних ïідстав. Адæе ÷астину ëюдеé, 
особëиво на ïо÷атку еïідемії, буëо інфіковано ïід ÷ас ïереëивання крові або 
в ëікарні. Діти інфікуютüся здебіëüшоãо ще до своãо народæення. Баãато 
ëюдеé заразиëися, ïеребуваю÷и в шëюбі é зберіãаю÷и ïодруæню вірністü. 

Íаéбіëüша небезïека стиãми в тому, що ëюдина моæе ïодумати: «ß не 
вæиваю наркотиків і не ïри÷етна до секс-бізнесу. Мене це не стосуєтüся, мені 
ні÷оãо не треба знати ïро СÍІД». Аëе це не так! Íаéбіëüше ризикуютü саме 
ті, хто не обізнаниé зі шëяхами ïередання ВІЛ і методами захисту від нüоãо 
або не хо÷е застосовувати ці знання на ïрактиці.

Дискримінація — несïраведëиве ставëення до ëюдини, ïорушення 
її ïрав ÷ерез націонаëüністü, реëіãію, коëір шкіри або стан здоров’я. 

Дискримінацію ще називаютü стиãмою у дії, адæе вона ґрунтуєтüся 
на стереотиïах і уïередæеному ставëенні. Дискримінація ВІЛ-ïозитивних 
ëюдеé та ÷ëенів їхніх родин має різні форми і ïрояви: від вимоã ізоëювати їх 
від сусïіëüства до звіëüненü з роботи, неïриéняття до шкоëи, ïоãроз і образ 
на їхню адресу. Від дискримінації ïотерïаютü ïереваæна біëüшістü тих, хто 
æиве з ВІЛ, їхні друæини і ÷оëовіки, батüки і діти, роди÷і і друзі. 

Тим, хто æорстоко ставитüся до ВІЛ-ïозитивних, уникає їх або зневаæ-
ëиво висëовëюєтüся на їхню адресу, доціëüно наãадати заïовідü: «Стався до 
ін  ших так, як ти хо÷еш, щоб вони ставиëися до те бе». Адæе моæе статися так, 
що é ти ïотраïиш у скруту і ніхто не ïодастü тобі руки. 

ЗàêîíîäàâñòâîУêðàїíè
óñфеð³ïðîòèä³їеï³äеì³їВІË/СНІДó

У деяких країнах, охоïëених еïідемією ВІЛ/СÍІДу, ця ïробëема 
замов÷уєтüся. Там не ïроводятü тестування на ВІЛ-інфекцію, не ëікуютü 
ВІЛ-ïозитивних, а ïрофіëактика серед моëоді ïроãоëошуєтüся нав÷анням 
розïусти. У цих країнах ëюди інфікуютüся в ëікарнях, моëодü не має змоãи 
захистити себе.

Ефективні заходи боротüби з еïідемією ґрунтуютüся на визнанні é захисті 
ïрав ëюдини на рівні дерæави. Êраїни, які забезïе÷уютü ãромадянам моæëи-
вості реаëізації їхніх ïрав на отримання інформації, високоякісну освіту та 
охорону здоров’я, захист від дискримінації, є менш уразëивими до еïідемії. 

Çаãаëüновизнано, що коëи захист ïрав ëюдини здіéснюєтüся на наëеæно-
му рівні, інфікуєтüся менша кіëüкістü ëюдеé, а інфіковані ВІЛ та їхні родини 
усïішно доëаютü труднощі, ïов’язані з хворобою.

Україна має ïроãресивне законодавство у сфері ïротидії еïідемії. Воно 
ãарантує ïраво на добровіëüне і конфіденціéне тестування на ВІЛ-інфекцію, 
збереæення ëікарсüкої таємниці, соціаëüниé захист ëюдеé, які æивутü з ВІЛ. 
Передба÷ено такоæ заходи дëя забезïе÷ення ïрофіëакти÷ної освіти моëоді. 

Пробëема ïоëяãає в тому, що іноді ïоëоæення цüоãо законодавства ïору-
шуютüся або бракує коштів дëя їх реаëізації.  
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Чеðâîíàñòð³÷êà

Ти, наïевно, вæе ба÷ив і, моæëиво, носив ÷ервону стрі÷ку. А ÷и знаєш 
історію її ïояви? 

У 1991 році Сïоëу÷ені Штати Америки ïереæиваëи втрату 79 вояків, які 
зникëи безвісти ïід ÷ас віéни у Персüкіé затоці. Íа знак ïідтримки у÷ас-
ників боéових діé ïатріоти÷но наëаштовані американці ïов’язуваëи на шиї 
æовті хустинки. Аëе ïробëему СÍІДу, якиé до тоãо ÷асу забрав 140 тися÷ 
æиттів, ïродовæуваëи замов÷увати.  

Íа знак ïротесту ïроти скоро÷ення асиãнуванü на боротüбу зі СÍІДом у 
квітні 1991 року худоæник Франк Мур створив ÷ервону стрі÷ку (маë. 62). У 
ëистоïаді тоãо æ року на концерті, ïрисвя÷еному ïам’яті ëеãендарноãо сïіва-
ка Фредді Мерк’юрі, ÷ервоні стрі÷ки ïо÷еïиëи 70 тися÷ éоãо ïрихиëüників. 
А на церемонії наãородæення «Îскар» у 1992 році ïонад дві третини ïри-
сутніх буëи з ÷ервоними стрі÷ками. 

Сüоãодні в усüому світі ÷ервона стрі÷ка симвоëізує:
• усвідомëення серéозності ïробëеми ВІЛ/СÍІДу; 
• надію на те, що бу де знаé де но вак ци ну ïро ти ВІЛ і ëіки від 

СÍІДу;
• соëідарністü із ëюдüми, які æивутü з ВІЛ, їхніми бëизüкими, рід-

ними і друзями;
• ïам’ятü ïро міëüéони ëюдеé, æиття яких забраëа ця недуãа;
• ïро те с т ïро ти істерії é невіãëа ст ва, дис кримінації та сусïіëüної 

ізо ëяції ëю деé, які æивутü з ВІЛ.

Маë. 62 

Що біëüше ëюдеé носитимутü ÷ервону стрі÷ку, 
то ãу÷ніше ëунатимутü ãоëоси тих, хто вимаãає 
уваãи до цієї ïробëеми та до ëюдеé, які æивутü з 
ВІЛ. 

ßкщо é ти хо÷еш доëу÷ити до них свіé ãоëос, 
моæеш виãотовити ÷ервону стрі÷ку і носити її 
щодня або тоді, коëи ïраãнеш висëовити свою 
ïозицію. Дëя цüоãо тобі знадобитüся атëасна стрі÷-
ка ÷ервоноãо коëüору завширшки 1 см і безïе÷на 
шïиëüка. 

• відріæ 15 см стрі÷ки, кінці зріæ ïід кутом 45о; 
• скëади стрі÷ку у формі ïетëі é ïришïиëи до одяãу. 

По÷еïити ÷ервону стрі÷ку — це ëише ïершиé крок. Íастуïниé — твої 
конкретні дії. 

ßкщо у вашому насеëеному ïункті діютü ВІЛ-сервісні орãані-
зації, ïроведітü зустрі÷ з їх ïредставниками. Біëüшістü таких 
ор ãа нізаціé ïотребуютü доïомоãи воëонтерів дëя вëаштування  
акціé, ïоширення інформаціéних матеріаëів тощо. Íаïрикëад, 
у÷ні шкіë м. Івано-Франківсüка сïіëüно із Çахідноукраїнсüким 
ресурсним центром з ïрофіëактики ВІЛ/СÍІДу виãотовиëи і 
розстеëиëи на центраëüніé вуëиці міста квіëт — ïокриваëо на 
знак соëідарності з ëюдüми, які æивутü з ВІЛ, і як ïам’ятü ïро 
тих, хто ïомер від СÍІДу.   

Маë. 63. Акція до Дня ïам’яті æертв СÍІДу (Івано-Франківсüк) 
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Жèòòÿçíàä³єþ

Діаãноз ВІЛ-інфекція — неëеãке ви ïро бу ван ня дëя ëю ди ни та її бëизü-
ких. Фізи÷ но во на ще дов ãо мо æе ïо ÷у ва ти ся до б ре, аëе її ïси хо ëоãі÷ниé 
стан ба ãа то в ÷о му за ëе æитü від ро зуміння і ïідтрим ки тих, хто її ото ÷ує. 
Са ме в такі мо мен ти ëю ди ро зуміютü, хто їх сïравді ëю битü, є їхніми дру-
зя ми.   

Що мо æна зро би ти дëя тих, хто æи ве з ВІЛ? ßк ïо ëеã ши ти до ëю ëю деé, 
які страæ да ютü не так від хво ро би, як від то ãо, що оïи ни ëи ся на одинці зі 
своїм ëи хом?  

Ми мо æе мо вис ëо ви ти соëідарністü з æерт ва ми ВІЛ/СÍІДу, сïів÷ут тя і 
ïідтрим ку всім ВІЛ-інфіко ва ним і ÷ëе нам їхніх ро дин, ïо ва ãу до ëю деé, які 
муæ нüо до ëа ютü дуæе скëадні об ста ви ни. 

Ми моæемо ïе ре ко на ти їх не втра ÷а ти надії. Що ро ку з’яв ëя ютü ся нові, 
біëüш ефек тивні ëіки, здатні зни зи ти кон цен т рацію ВІЛ у крові é ïо до вæи ти 
без симï том ниé ïеріод. Êо æен рік, місяцü, денü на бëи æа ютü нас до то ãо ÷а су, 
ко ëи в÷ені роз роб ëятü ефек тивні ëіки ïро ти СÍІДу, до стуïні коæ но му, хто 
їх ïо тре бує.

У світі не заëишиëося æодної країни, в якіé немає ВІЛ/СÍІДу. 
Íаéбіëüш ураæеним реãіоном є Африка. Статистика свід÷итü ïро швид-
кі темïи ïоширення ВІЛ-інфекції в Україні.
Ефективні заходи боротüби з еïідемією ґрунтуютüся на визнанні і 
захисті ïрав ëюдеé. Дерæави, які забезïе÷уютü ãромадянам моæëивості 
дëя реаëізації їхніх ïрав на отримання інформації, високоякісну освіту 
та охорону здоров’я, захист від дискримінації, є менш уразëивими до 
еïідемії.

Іãнорування і замов÷ування ïробëеми ВІЛ/СÍІДу 
ïризводитü до стрімкоãо розвитку еïідемії, ÷исëенних 
смертеé і руéнування економік.
Стиãма і дискримінація ВІЛ-ïозитивних сïри я ютü 
ïо ши рен ню еïідемії, ïерешкодæа ютü ма со віé ïрофіëак-
ти ці та за без ïе ÷ен ню ïрав ëю деé, які æи вутü з ВІЛ.
Що біëüше ëюдеé носитиме ÷ервону стрі÷ку, то ãу÷ніше 
ëунатиме ãоëос тих, хто вимаãає уваãи до цієї ïроб ëеми 
та до ëюдеé, яких вона торкаєтüся.
По÷еïити ÷ервону стрі÷ку — це ëише ïершиé крок. 
Íастуïниé — твої конкретні дії. 

§31.ТУÁЕРКУËЬÎЗІВІË

1. Íаведітü ïрикëади інфекціéних захворюванü.
2. ßкі шëяхи ïотраïëяння інфекції в орãанізм ëюдини?

Фàêòèïðîòóбеðêóëüîç

Туберкуëüоз — інфекціéне захворювання, що характеризуєтüся ïере-
ваæним ураæенням ëеãенü і маéæе всіх інших орãанів ëюдсüкоãо орãанізму. 

Çбудник туберкуëüозу — ïаëи÷ка Êоха, яку у 1882 році відкрив німецü-
киé у÷ениé Ðоберт Êох. Паëи÷ки Êоха — надзви÷аéно стіéкі мікроорãаніз-
ми. Вони æивутü: 

• у масëі та сирі, що зберіãаютüся на хоëоді, — біëüше як рік;
• у рі÷ковіé воді — до 5 місяців;
• у ґрунті та на ïасовищах, забруднених хворими на туберкуëüоз тва-

ринами, — від кіëüкох місяців до декіëüкох років; 
• у сухому мокротинні, що заëишаєтüся на особистих ре÷ах хвороãо, 

éоãо ëіæку, в кімнаті, — ïротяãом 6 місяців. 
Соня÷не ïроміння знищує їх за декіëüка ãодин, киï’ятіння та уëüтра-

фіоëетове оïромінення — за декіëüка хвиëин. Убиваютü ïаëи÷ки Êоха é 
сïоëуками хëору.

Çаïам’ятаéте основні факти ïро туберкуëüоз. Дëя цüоãо:
• об’єднаéтесü у 10 ãруï і розïодіëітü міæ собою 10 фактів ïро 

туберкуëüоз (с. 190);
• уваæно ïро÷итаéте свою ÷астину інформації і ïідãотуéтесü 

нав÷ати інших;
• ïо÷инаéте ходити ïо кëасу é обмінюватисü інформацією з 

однокëасниками, аæ ïоки дізнаєтесü усі 10 фактів;
• ïеревірте якістü засвоєння знанü у заãаëüному коëі (коæен 

моæе ïоставити заïитання будü-кому з ïрисутніх).

У цьому параграôі ти:

• дізнаєшся, як ëюди маéæе ïобороëи туберкуëüоз і що стаëо 
на заваді éоãо ïовному ïодоëанню; 

• зрозумієш, як відбуваєтüся зараæення і за яких умов розви-
ваєтüся захворювання;

• ïереконаєшся у необхідності щеïëення від туберкуëüозу;
• нав÷ишся розрізняти симïтоми туберкуëüозу і захищати 

себе від захворювання.
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10фàêò³âïðîòóбеðêóëüîç

1. Туберкуëüоз — інфекціéне захворювання. Йоãо назва ïоходитü від 
ëатинсüкоãо сëова tuberculum — ãорбик.

2. Це за хво рю ван ня (сухоти) відоме ëюдству з давніх ÷асів. Йоãо 
оïисуваëи ще ëікарі Давнüої Греції і Ðиму. Під ÷ас досëідæення 
давнüоєãиïетсüких муміé з’ясуваëося, що кістки баãатüох із них 
ураæені туберкуëüозом.

3. Існує ÷отири тиïи збудників туберкуëüозу: ëюдсüкиé, би÷а÷иé, ïта-
шиниé і миша÷иé. Усі вони небезïе÷ні дëя ëюдини. Íа туберкуëüоз 
хворіютü біëüш як 60 видів ïтахів і ïонад 50 видів сіëüсüкоãосïо-
дарсüких тварин, наé÷астіше — веëика роãата худоба, рідше — 
коні, вівці, кози і свині. 

4. До середини ХХ ст. туберкуëüоз вваæаëи смертеëüною недуãою. 
Переëомним моментом у боротüбі з нею стаëо відкриття у 1944 році 
антибіотика стреïтоміцину. Су÷асні ëіки даютü змоãу виëіковувати 
до 98% хворих на туберкуëüоз.    

5. Ç середини 80-х років ХХ ст. еïідемія туберкуëüозу ïо÷аëа стрімко 
ïоширюватися ÷ерез нову стіéку до медикаментів форму інфекції та 
ïоєднання двох еïідеміé — туберкуëüозу і ВІЛ/СÍІДу.

6. Íині у світі щосекунди одна ëюдина інфікуєтüся, а коæних десятü 
секунд — ïомирає від туберкуëüозу. У 1993 році Всесвітня орãані-
зація охорони здоров’я (ВÎÎÇ) ïроãоëосиëа туберкуëüоз ãëобаëü-
ною небезïекою.

7. Прибëизно третина æитеëів Çемëі є носіями туберкуëüозної інфек-
ції. У деяких країнах і ãустонасеëених містах інфіковано до 80% 
доросëоãо насеëення. Цих ëюдеé вваæаютü здоровими, ïоки їх 
імунна система тримає інфекцію ïід контроëем. 

8. Çбудник хвороби ïередаєтüся від хворих на відкриту форму тубер-
куëüозу. Êоæен такиé хвориé за рік інфікує 10—20 осіб.

9. Еïідемії ВІЛ і туберкуëüозу ïосиëюютü одна одну. Туберкуëüоз 
скоро÷ує триваëістü æиття баãатüох ВІЛ-ïозитивних ëюдеé, а ВІЛ 
сïрияє ïоширенню туберкуëüозу.   

10. В Україні щодня виявëяютü 82 нових виïадки захворювання на 
туберкуëüоз, щороку десятü тися÷ ëюдеé ïомираютü від цієї недуãи. 
В останнє десятиëіття удві÷і зросëа захворюваністü дітеé і ïідëітків 
на туберкуëüоз. 

Уìîâè ³íф³êóâàííÿ ³ðîçâèòêóçàхâîðþâàííÿ

У 90% виïадків за ра æен ня відбу-
ваєтüся ïід ÷ас кон так тів з ëюдиною, 
хво рою на активну форму туберкуëüо-
зу. Êо ëи вона ка ш ëяє, у ïовітря і на 
на вко ëишні ïред ме ти ïо траï ëяє ве ëи ка 
кіëüкістü бак теріé.

Інфіку ван ня мо æëиве і ÷е рез  ïро-
дук ти хар ÷у ван ня, наé÷астіше ті, що 
куïëені на стихіéних ринках і не ïід-
даваëися теïëовіé обробці.

Інфікуютüся такоæ ïри доãëяді за 
хворими на туберкуëüоз ëюдüми ÷и тва-
ринами (ïередусім коровами).

Первинне зараæення ÷асто відбува-
єтüся в дитинстві. Бактерії, які ïотра-
ïиëи в орãанізм, моæутü ураæувати 
ëеãені é утворювати в них окремі ãорби-
ки. ßкщо інфекція не виходитü за меæі ãорбиків, ïроцес називаютü закри-
тим, така ëюдина не є заразною. 

Біëüшістü ëюдеé, інфікованих ïаëи÷кою Êоха, здорові завдяки імуніте-
ту — ïриродному ÷и набутому ïісëя вакцинації. У зви÷аéних умовах актив-
на форма туберкуëüозу розвиваєтüся ëише у 5—10% носіїв інфекції. 

Îднак коëи ÷ерез стрес, ïоãане хар÷ування, незадовіëüні ïобутові умови, 
дію ïсихоактивних ре÷овин ÷и хвороби імунітет ëюдини ïосëабëюєтüся, 
туберкуëüоз моæе ïереéти в активну стадію. Інфекція активізуєтüся, від-
буваєтüся розïад ëеãеневої тканини, і бактерії ïотраïëяютü назовні з мокро-
тинням ïри кашëі.     

ВІË³òóбеðêóëüîç

1. Еïідемія ВІЛ/СÍІДу ïовернуëа до æиття давнüоãо вороãа — тубер-
куëüоз. 

• Êоëи носіé ïаëи÷ки Êоха інфікуєтüся ВІЛ, éоãо імунітет ïостуïо-
во руéнуєтüся, і туберкуëüоз у 20—50 разів ÷астіше ïереходитü в 
активну стадію.  

• Це збіëüшує кіëüкістü тих, хто є дæереëом інфекції і сïрияє ïоши-
ренню туберкуëüозу.

2. Туберкуëüоз, у свою ÷ерãу, є ïри÷иною смерті 60% ВІЛ-інфікованих, 
тому що у цüому виïадку:

• éоãо скëадніше діаãностувати, адæе такі ëюди ïереваæно хворіютü 
на ïозаëеãеневі форми туберкуëüозу, дëя виявëення яких ïотрібні 
сïеціаëüні умови;

Шëÿхèçàðàжеííÿ
òóбеðêóëüîçîì:

• повітряно-крапельний — 
÷ерез дихаëüні шëяхи ïід 
÷ас розмови, ïри кашëі, 
÷ханні хворої ëюдини;

• харчовий — ÷ерез зараæені 
ïродукти (м’ясо, моëоко, 
сир), ÷ерез брудні руки; 

• контактний (побутовий)— 
÷ерез зараæені ïредмети 
ïобуту. 
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• éоãо ваæ÷е ëікувати: ëюди, які æивутü з ВІЛ, ÷астіше хворіютü на 
стіéку до медикаментів форму туберкуëüозу;

• він швидше ïроãресує і ÷астіше ïризводитü до смерті.    

Д³àãíîñòèêà ³ë³êóâàííÿòóбеðêóëüîçó

Хворі на ту бер ку ëü оз не одмінно ïо ви нні ëіку ва ти ся. Інакше хво ро ба 
мо æе бу ти смер теëü ною, а хвориé на ту бер ку ëü о з — не без ïе÷ ним дëя на вко-
ëишніх. Діаãностика і ëікування туберкуëüозу в Україні безкоштовні. 

По÷аткові стадії туберкуëüозу моæутü бути безсимïтомними. Дëя в÷асно-
ãо ви я вëення захворювання до рос ëим і ïідëіткам з 15 років роб ëятü фëю о-
ро ãрафію — знімок ëе ãенü, а дітям і ïідëіткам — сïеціаëü ниé тест (ре акцію 
Ман ту). Пам’ятаєш, як тобі ро би ëи ïо дря ïи ну на руці, а на третіé денü 
вимірю ва ëи діаметр ïу хир ця, що ут во рив ся на вко ëо неї (маë. 64)? 

ßк що ди ти на здо ро ва, ïу хир ецü невеëикиé. 
В іншо му разі ïро во дятü до дат кові об сте æен ня. 
Êоëи ви яв ëяютü ту бер ку ëüоз, хворо ãо не одмінно 
ëіку ютü. 

Çверни уваãу на цю інформацію, оскіëüки 
туберкуëüоз наëеæитü до захворюванü, які ïереду-
сім заãроæуютü ïідëіткам. Ç’ясовано, що в ïеріод 
статевоãо дозрівання він ïроявëяєтüся ÷астіше і 
ïротікає у біëüш тяæких формах, ніæ в інших 
вікових ãруïах. 

У÷ені ще не моæутü достеменно ïояснити, ÷ому 
це так. Перевтома, стреси, ïоãане хар÷ування, без 
сумніву, вïëиваютü на розвиток туберкуëüозу, аëе, 
моæëиво, зміни, що відбуваютüся в орãанізмі ïід-
ëітка, такоæ створюютü сïриятëиві умови дëя роз-
мноæення ïаëи÷ки Êоха.

Маë. 64. 
Ðеакція Манту

Сèìïòîìèòóбеðêóëüîçóëеãеíü:

• триваëиé кашеëü (ïротяãом трüох тиæнів);
• кровохаркання;
• задишка;
• ïідвищення темïератури тіëа (до 37о—37,5о С);
• ïітëивістü (ïереваæно вно÷і);
• ïоãіршення аïетиту, втрата ваãи;
• сëабкістü;
• ïідвищена втомëюваністü.  

Ïðîф³ëàêòèêàòóбеðêóëüîçóíàäеðжàâíîìóð³âí³

Профіëактика туберкуëüозу на дерæавному рівні охоïëює три ãруïи 
заходів: 1) соціаëüна ïоëітика дерæави; 2) санітарна ïрофіëактика; 3) іму-
нізація насеëення.

Соціальна політика держави:
• ïідвищення добробуту ëюдеé;
• ïоëіïшення умов їх æиття і ïраці.

Санітарна проôілактика:
• виявëення і ëікування хворих на туберкуëüоз;
• туберкуëінова діаãностика дітеé (реакція Манту);
• обстеæення тих, хто контактує з хворими, ïрацює з дітüми, в ëікар-

нях, закëадах ãромадсüкоãо хар÷ування;
• ïрофіëакти÷на освіта моëоді.

Імунізація населення:
• щеïëення. Йоãо робëятü усім новонародæеним у ïоëоãовому будин-

ку, а відтак у 7, 12 і 17 років.

ßêóбеðеãòèñÿâ³äòóбеðêóëüîçó

Че рез ïо ши реністü цієї інфекції ніхто не за ст ра хо ва ниé від кон так тів з 
нею. Аëе ïри цüо му захворіє да ëе ко не ко æен. Усе за ëе æитü від ста ну імун-
ної си с те ми. Ад æе імунітет — мо ãут ня зброя ïро ти збуд ників ту бер ку ëü о зу. 

Тоæ як що ти не зду æаєш або ще не зміцнів ïісëя хво ро би, уни каé ба ãа то-
ëюд них місцü (ãро мадсü ко ãо транс ïор ту, ринків, вок заëів), де мо æутü бути  
хво рі на ту бер ку ëü оз.

Дëя ïідтри ман ня імуніте ту ваæ ëи во ве с ти здо ро виé сïосіб æит тя: 
ïо вноцінно хар ÷у ва ти ся, до стат нüо ру ха ти ся, в÷ас но відïо ÷и ва ти, уни ка ти 
ïе ре охо ëо д æенü і стресів, тю тю но ïаëіння, вæи ван ня аë ко ãо ëю é нар ко тиків. 
Та коæ треба до три му ва ти ся ïравиë ãіãієни: ми ти ру ки, ко ëи ïри хо диш з 
ву ëиці, ре теëü но ми ти ово÷і та фрук ти, киï’яти ти мо ëо ко.

Дотримання ïравиë особистої ãіãієни суттєво зниæує ризик 
захворювання на туберкуëüоз. Îсобëиве зна÷ення має ãіãієна рук 
і хар÷ування. 
Îб’єднаéтесü у 3 ãруïи і ïідãотуéте демонстрації у виãëяді ïан-
томіми: 

група 1: в яких ситуаціях треба мити руки;

група 2: як це треба робити;

група 3: як зберіãати та обробëяти ïродукти хар÷ування 
(маë. 65). 
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Маë. 65. Правиëа
обробки і зберіãання хар÷ових ïродуктів

Ðе теëü но ми ти сирі 
ïро дук ти, ру ки і 
ку хон не на÷иння.

Çберіãа ти ок ре мо і на рі-
за ти на ок ре мих до ще÷-
ках ïро дук ти, які їдятü 
си ри ми, і ті, що ïід-

да  ютü   ку  ë інарн іé 
об робці. 

Çберіãа ти в хо ëо   -
диëü ни ку або мо ро-
зиëü ни ку мо ëо÷ні, 
м’ясні, рибні ïро дук-
ти, ãо тові стра ви і від-
криті кон сер ви.

Êиï ’яти  ти  си  ру 
во  ду і мо ëо ко, ïід-
да     ва    ти ку ëі нар ніé 

об  робці ïри ви  сокіé 
тем  ïе ра турі си ре м’ясо, 

ри бу, інші ïро дук ти.

Туберкуëüоз — небезïе÷не захворювання, відоме ëюдям з давніх ÷асів. 
Çбудник туберкуëüозу (ïаëи÷ка Êоха) — надзви÷аéно стіéка інфекція, 
що ïередаєтüся ïід ÷ас контактів з хворими на відкриту форму туберку-
ëüозу ëюдüми або тваринами.
Баãато ëюдеé інфікуютüся, аëе не хворіютü, ïоки їхніé імунітет тримає 
інфекцію ïід контроëем. Ç осëабëенням імунітету туберкуëüоз моæе 
ïерерости в активну стадію. 

Підëітки наëеæатü до ãруïи ïідвищеноãо ризику щодо 
захворювання на  туберкуëüоз. Тому дëя тебе ваæëиво 
в÷асно робити обстеæення і ïрофіëакти÷ні щеïëення, 
дотримуватися особистої ãіãієни, не куïувати ïродуктів 
на стихіéних ринках, ïравиëüно їх обробëяти і збе-
ріãати.
Çа ïерших симïтомів туберкуëüозу треба неãаéно звер-
нутися до ëікаря! 
Лікування туберкуëüозу в Україні безкоштовне. Су÷асні 
методики даютü змоãу виëіковувати до 98% хворих. 

ÏІСËßМÎВА

Îсü і завершуєтüся ще один на в÷аëüниé рік. Ти і твої однокëасники добре 
ïоïрацюваëи, вив÷аю÷и баãато шкіëüних ïредметів. Îдні з них ïодобаютüся 
вам біëüше, інші — менше. Îцінітü своє ставëення до уроків основ здоров’я, 
визна÷ивши їх реéтинã. Дëя цüоãо нехаé коæен з вас:

1. Çаïише на картках назви всіх шкіëüних ïредметів.
2. Візüме картку зі своїм уëюбëеним ïредметом і ïокëаде її зëіва 
від себе.
3. Відтак візüме картку з наéуëюбëенішим ïредметом із тих, що 
заëишиëися, і ïокëаде її ïоряд з відібраною раніше.
4. Виконуéте ïункт 3 доти, аæ ïоки розкëадете у ëінію всі карт-
ки. 
5. По ÷ерзі скаæітü, на якому місці у вашому реéтинãу ïредмет 
«Îснови здоров’я», і ïояснітü, ÷ому.
6. Поміркуéте, що моæе зробити цеé ïредмет ще цікавішим. Адæе 
ïозитивне ставëення до уроків основ здоров’я заохо÷ує до здо-
ровоãо сïособу æиття.   

Поïереду в тебе ëітні канікуëи, ïід ÷ас яких треба добре відïо÷ити. 
Ðадимо тобі заéнятися уëюбëеними сïравами, до яких не доходятü руки ïро-
тяãом нав÷аëüноãо року. Щоб знаéти собі комïанію в цих сïравах, ïоãраéте 
в ãру «Бінãо».   

1. Візüмітü аркуші ïаïеру і роздіëітü їх на 9 кëітин. Çаïишітü у 
ці кëітини сïрави, якими ïëануєте заéнятися вëітку. 
2. Відтак ïо÷инаéте шукати тих, хто має ті самі баæання. 
Çнаéшовши коãосü, заïишітü éоãо у відïовідніé кëітині (як на 
маë. 66).
3. Тоé, хто заïовнив усі кëітини, виãукує: «Бінãо!» 
4. Гра закін÷итüся, коëи це зробëятü щонаéменше троє її у÷ас-
ників.   

Маë. 66

Вирощувати квіти
Валя

Оксана

Фотоãрафувати
Сергій

Пëавати
Валя

Богдан
Танцювати
Таня
Костя

Грати на музи÷ному 
інструменті

Яна

Маëювати
Віка
Женя

Êататися на  
роëикових ковзанах

Діма
Рита

Сïіëкуватися  
з друзями

Усі

Читати
Гліб
Женя
Яна
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СËÎВНИЧÎКТЕРМІНІВ

Абстинентний синдром, або ломка — фізи÷ні страæдання, які настаютü, 
коëи наркозаëеæниé не ïриéмає ÷ерãової дози наркотику.
Акселерація — ïрискорення фізи÷ноãо розвитку ïідëітків.
Анорексія — нервово-ïсихі÷не захворювання, що ïроявëяєтüся у ïорушення 
аïетиту внасëідок відмови від їæі.
Відчуття — наéïростіші ïсихі÷ні явища, що виникаютü у резуëüтаті 
ïодразнення рецеïторів орãанів ÷уттів і збудæення відïовідних центрів 
ãоëовноãо мозку.
Гормони — хімі÷ні ре÷овини в орãанізмі, своєрідні «ïосëанці», що конт-
роëюютü ïроцеси росту, розвитку та обміну ре÷овин в орãанізмі. Ðозносятüся 
кров’ю.
Дерма — шар шкіри, що міститü ïотові і саëüні заëози, боëüові і теïëові 
рецеïтори, воëосяні фоëікуëи, кровоносні судини.
Дискримінація — сëовесні образи, обмеæення ÷и ïозбавëення ïрав за стате-
вою, расовою, етні÷ною, реëіãіéною або іншою ознакою.
Дистрес — ïеренаïруæення або виснаæення орãанізму внасëідок дуæе сиëü-
ноãо ÷и накоïи÷еноãо стресу. 
Домінантний — ïершо÷ерãовиé, ãоëовниé.
Емоції — швидкоïëинні ïереæивання, ïідсвідома ексïрес-оцінка від÷уттів 
або думок.
Епідерміс — верхніé шар шкіри, якиé ïостіéно оновëюєтüся.
Естроген і прогестерон — æіно÷і статеві ãормони, що відіãраютü вирішаëüну 
роëü у статевому дозріванні дів÷инки.
Життєві або психосоціальні навички — уміння, які доïомаãаютü ëюди-
ні адаïтуватисü у су÷асному світі é доëати труднощі щоденноãо æиття. 
Ваæëивими дëя здоров’я æиттєвими нави÷ками є: самоконтроëü, крити÷не і 
твор÷е мисëення, ïриéняття рішенü, ефективне сïіëкування, конструктивне 
розв’язання конфëіктів тощо.
Канцерогени — ре÷овини, що сïри÷иняютü виникнення зëоякісних ïухëин.
Конôлікт інтересів — зіткнення інтересів, ïотреб ÷и баæанü, які моæна 
задовоëüнити за рахунок сïіëüних ресурсів.
Конôлікт поглядів — зіткнення, сïри÷инене розбіæностями у ïоãëядах, 
смаках, уïодобаннях ëюдеé.
Конôліктогени — сëова або дії, які ïровокуютü ÷и розïаëюютü конфëікт.
Креативність (творче мислення) — здатністü відходити від стереотиïів, 
знаходити свіæі ідеї та ориãінаëüні рішення.

Мнемонічні прийоми — техніки, які доïомаãаютü швидше і надіéніше 
заïам’ятовувати та ефективніше ïриãадувати інформацію.
Наркотична залежність — неконтроëüоване вæивання наркоти÷них ре÷о-
вин. 
Підøкірна жирова клітковина — шар шкіри, що скëадаєтüся з æирових 
кëітин і веëикої кіëüкості кровоносних судин.
Поведінковий стереотип — зви÷ниé сïосіб ïоведінки у відïовідних обста-
винах.
Почуття — стіéкі емоціéні ставëення до себе, інших ëюдеé та навкоëиш-
нüоãо світу.
Психоактивні речовини — ре÷овини, які вïëиваютü на ïсихіку ëюдини:  
наркотики, аëкоãоëü, тютюнові вироби, деякі ïреïарати ïобутової хімії.
Психологічна залежність — свідоме або ïідсвідоме баæання ïовернутися 
до вæивання ïсихоактивних ре÷овин. Проявëяєтüся на рівні ïо÷уттів і ïід-
свідомих ïоведінкових стереотиïів (коëи «рука сама тяãнетüся» до сиãарети, 
÷арки ÷и шïрица). 
Ризик — заãроза æиттю, здоров’ю ÷и добробуту ëюдеé. Існує три види ризи-
ку: фізи÷ниé, ïсихоëоãі÷ниé і соціаëüниé.
Самооцінка — ставëення ëюдини до себе. Формуєтüся ïід вïëивом досвіду 
і ставëення інших ëюдеé.
Спеціальні навички — нави÷ки безïе÷ної ïоведінки, користування ïобутови-
ми ïриëадами, особистої ãіãієни, надання невідкëадної доïомоãи тощо. Дëя 
ïорівняння див. Життєві або психосоціальні навички.
Стигма, або тавро — ïереконаністü, яка існує в сусïіëüстві щодо тоãо, що 
ïевні якості ëюдеé або їхня ïоведінка є ãанебними ÷и амораëüними.
Стрес — стан ïсихі÷ноãо і фізи÷ноãо наïруæення, що виникає як захисна 
реакція орãанізму на зміну внутрішнüоãо ÷и зовнішнüоãо середовища.
Тестостерон — ÷оëові÷иé статевиé ãормон, якиé відіãрає вирішаëüну роëü 
у статевому дозріванні хëоï÷иків.
Толерантність — здатністü ïоваæати ïраво іншої ëюдини на вëасну, від-
мінну від твоєї, думку.
Толерантність до наркотику — звикання до наркотику, зменшення сиëи 
éоãо дії, внасëідок ÷оãо орãанізм ïотребує щоразу біëüшої дози.
Фізична залежність — ïотреба орãанізму в ïсихоактивних ре÷овинах, що 
виникає внасëідок ïриãні÷ення ïриродних біохімі÷них ïроцесів.
Цінності — те, що є ваæëивим дëя ëюдини, за доïомоãою ÷оãо вона оцінює 
і звіряє будü -що у своєму æитті, визна÷ає вëасні ïріоритети.
Чинники ураження — дæереëа ризику. Ðозрізняютü дæереëа ризику, 
ïов’язані з вëасною ïоведінкою, і ті, що ïов’язані з навкоëишнім середови-
щем (соціаëüним, ïриродним, техноãенним).
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