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Шановний читачу! 

 

До науково-методичного збірника ввійшли статті, які познайомлять Вас із 

результатами дослідження щодо рівня зловживання українськими підлітками 

алкоголю та наркотиків, поширення тютюнопаління серед учнівської молоді, 

зорієнтують на важливість ролі педагогічних працівників в організації роботи з 

мотивації школярів на здоровий спосіб життя. 

Матеріали збірника розкривають соціально-психологічні особливості 

підлітків, умови соціалізації особистості, особливості її проявів на окремих етапах 

розвитку і становлення індивіда, окреслюють важливість впливу школи та сім’ї на 

успішність соціалізації. 

Збірник також зосереджує увагу на таких соціально-педагогічних проблемах 

як алкоголізм та наркоманія, причинах їх розвитку серед молоді, змісті діяльності з 

дітьми, що схильні до вживання наркотичних речовин та алкоголю. 

У збірнику розміщені розробки виховних заходів з профілактики 

тютюнопаління, в основі яких з метою позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя використовуються ігри-драматизації. 

 Матеріали науково-методичного збірника знайомлять із досвідом роботи 

громадського наркологічного поста Тростянецької спеціалізованої школи                 

І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради. 

 
 

Упорядники:  

 Волочаєва Л.А., завідувач районного методичного кабінету відділу освіти, 

молоді та спорту Тростянецької районної державної адміністрації;  
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ПОШИРЕННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ,  

ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН  

СЕРЕД ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ 
 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) представив результати дослідження 

«Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та 

наркотиків» (ESPAD), яке підтверджує легку доступність сигарет, алкоголю та 

наркотиків для учнівської молоді України, та свідчить про певне зниження рівня 

зловживання цими речовинами серед молоді за останні чотири роки.  

 Як свідчать дані дослідження, досвід вживання залишається суттєво 

високим: 64% дівчат та юнаків віком 15-17 років мають досвід куріння, 87% – 

вживання алкоголю, 25% вживали наркотичні речовини. Лише 20% підлітків мають 

правильні знання про шляхи інфікування ВІЛ.  

 Дослідження, проведене Українським інститутом соціальних досліджень ім. 

Олександра Яременка, надає дуже корисну інформацію для всіх, хто стурбований 

збереженням здоров’я молодого покоління України. Також ця інформація 

адресована тим, хто приймає рішення, батькам, надавачам послуг, молодим людям, 

недержавним організаціям та представникам ЗМІ.  

  

Тютюнокуріння. Згідно з результатами 

дослідження, досвід куріння мали 74% хлопців та 

61% дівчат. Кожний шостий хлопець та кожна 

чотирнадцята дівчина за останні 30 днів викурювали 

більше шести цигарок на день. Вперше спробували 

куріння у віці до 13 років – 36% учнівської молоді 

(47% хлопців та 27% дівчат). 15% хлопців та 8% 

дівчат почали курити щоденно ще до досягнення 15 

років. Однією із найвагоміших причин поширеності 

тютюнокуріння є доступність цигарок: 51% хлопців 

та 44% дівчат вважають, що зможуть легко 

дістати цигарки у разі потреби.  

 Дані свідчать про певну позитивну динаміку: 

серед 15-16-річних підлітків з 1995 р. по 2011 р. 

зменшилась частка тих, хто курив протягом 

останніх 30 днів, серед хлопців з 51% до 35%, і в 

меншій мірі серед дівчат з 28% до 24%. Аналогічна 

тенденція спостерігається і серед тих, хто почав курити у віці 13 років чи раніше: 

з 2003р. по 2011р. частка таких серед хлопців зменшилась з 15% до 9%, а серед 

дівчат з 5% до 4%.  

  

Алкоголь. Результати дослідження свідчать, що кількість молодих людей у 

віці 15–17 років, які вживали алкогольні напої хоча б раз протягом життя, сягає 

87%. Перша спроба будь-яких алкогольних напоїв відбувається у віці 13 років або 

раніше. Стан сп’яніння за останній 12 місяців відчували 40% учнів, а кожна 

дванадцята дитина у віці 13 років або раніше вже відчувала стан «напитися».  
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 Слабоалкогольні напої та пиво є 

одними із найдоступніших для учнівської 

молоді України: 68% підлітків вказали, що їм 

легко дістати слабоалкогольні напої, а 61% - 

зазначив теж саме про пиво.  

 У порівнянні з результатами 

попередніх досліджень, відбувається 

поступове зменшення вживання алкогольних 

напоїв серед учнівської молоді 15-16 років. 

Протягом останніх 12-ти місяців алкогольні 

напої вживали 78% підлітків (проти 84% в 

2007р.), а протягом останніх 30 днів – 52% 

(проти 61% в 2007р.).  

 Зросла популярність слабоалкогольних 

напоїв: 32% підлітків 15-17 років вживали їх 

під час останньої випивки у 2011р. Дівчата більше відзначали про вживання 

шампанського, слабоалкогольних напоїв та вина, а хлопці виявилися прихильниками 

пива та міцних алкогольних напоїв.  

 Проте, результати дослідження показують, що суттєво збільшився обсяг 

чистого алкоголю, що вживається. Так під час останньої випивки вміст чистого 

алкоголю у споживаних напоях склав 44 г (55 г для хлопців та 35 г для дівчат) серед 

підлітків 15-17 років.  

 Динаміка цього показника серед 15-16-річних підтверджує зростання в 1,5 

рази: з 28 г у 2007р. до 42 г 100% алкоголю під час останнього вживання.  

 10% підлітків повідомили, що внаслідок вживання алкоголю з ними стався 

нещасний випадок або травма (7% у 2007р.), а 8% (11% серед хлопців та 6% серед 

дівчат) вказали на незахищені статеві контакти (3% у 2007 р.).  

  

Наркотичні речовини. 25% серед учнівської молоді мають досвід вживання 

заборонених наркотичних речовин. Найбільш вживаними наркотиками 

залишаються марихуана чи гашиш: 12% учнівської молоді вживали марихуану хоча 

б один раз. 3% опитаних вживали екстазі та мали досвід вживання «курильних» 

сумішей. Перша спроба марихуани або гашишу відбулася для 2% у 13 років або 

раніше, а для 5% - до 15 років.  

 Важливо, що 11% підлітків вважають, що можна легко дістати марихуану 

або гашиш (серед хлопців – 15%, серед дівчат – 8%). 16% серед хлопців та 12% 

серед дівчат повідомили про те, що 1-2 рази мали можливість спробувати 

марихуану або гашиш, але не скористалися нею (у 2007р. таких було 34% серед 

хлопців та 23% серед дівчат).  

 Дослідження виявило, що основними місцями де можна придбати марихуану 

та гашишу є дискотеки та бари, на другому місці – «точки» на вулиці або в парках, 

на третьому місці – вдома у торговців наркотиками, на четвертому – замовити 

через Інтернет, на п’ятому – навчальний заклад.  
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 Результати свідчать, що рівень 

поширення вживання марихуани або гашишу 

серед учнівської молоді віком 15-16 років, після 

періоду зростання з 1995р. по 2003р. змінив 

своє спрямування на зниження, яке було 

зафіксовано в 2007р. та закріплено за даними 

2011р. Якщо у 2003 році 29% хлопців і 12% 

дівчат повідомили про вживання будь-якого 

наркотику протягом життя, то у 2011р. ці 

частки зменшилися відповідно до 18% та 8%.  

 

 

 

*** 

 

Про дослідження ESPAD: Соціологічне опитування 5-ї хвилі (попередні 

пройшли в Україні в 1995, 1999, 2003, 2007 та 2011 роках) в межах проекту 

«Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та 

наркотиків» (ESPAD) було проведене серед 7702 учнів/студентів (3355 хлопців та 

4157 дівчат) віком 15–17 років сільських та міських загальноосвітніх середніх шкіл, 

ПТНЗ та ВНЗ I–II та ІІІ–ІV рівнів акредитації.  

 Дослідження було проведено Українським інститутом соціальних 

досліджень ім. Олександра Яременка за підтримки ЮНІСЕФ в Україні, в рамках 

відповідного міжнародного проекту, здійсненного у 36 країнах Європи.  

 У порівнянні із даними щодо поведінки молоді інших країн-учасниць 

дослідження, то немає показників за якими б українські підлітки займали позиції 

лідерів. Мають досвід вживання алкоголю серед українських підлітків – 85% 

(середній показник 36-ти країн становить 87%). Поширеність тютюнокуріння за 

останні 30 днів складає 29% серед української молоді 15-16 років, що відображає 

середній показник 36-ти країн (28%). Спостерігається тенденція до зниження 

відсотків щодо поширення вживання наркотичних речовин серед українських 

підлітків.  

  Прес-служба МОЗ України 
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ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ 
 

Здоров’я – найцінніший скарб. Цей вислів  знайомий усім  з дитинства. Проте  

зміст його ми усвідомлюємо тоді, коли з’являються 

перші недуги. Залишатися здоровою людиною все 

життя – це велика й наполеглива праця.  Пігулки,  

краплі,  мікстури,  складні  операції  не  позбавляють  

організм  від  хвороб,  а  є  тільки  тимчасовим бар’єром 

на їх шляху.  

Бути здоровою людиною – це не означає мати 

тільки фізичне здоров’я. Під здоров’ям розуміють стан 

повного фізичного, соціального, психічного 

благополуччя, а не лише відсутність хвороб і вад 

розвитку. Чи можна вважати  здоровою людину, в якої 

відсутні  скарги на фізичне  здоров’я,  але  є проблеми  

з працевлаштуванням? Чи можна вважати здоровими 

дітей, які виховуються в неповних сім’ях?  

Важливим критерієм оцінки здоров’я населення є 

показник захворюваності підлітків. За даними Українського науково-дослідного 

інституту педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних наук республіки, 

кількісна і якісна оцінка здоров’я дітей свідчать про стійке погіршення їх фізичного, 

психічного та інтелектуального розвитку, що  ставить  під  загрозу  існування  нації.  

Загальна  захворюваність  дітей  раннього  віку  збільшилась удвоє. Серед школярів  

перша  група  здоров’я  відзначається  у 25-30%  дітей. Серед юнаків  призовного  

віку  диспансерна група (важкі захворювання) склала 50,3%, друга – 24,4%. Хвороби 

ендокринної, нервової системи, психічні розлади у школярів викликають 

занепокоєння лікарів.  

Важливу  роль  у формуванні  здоров’я  відіграють  учителі. Школа  повинна  

підготувати  не  тільки  освічену людину, а й здорову особистість. Перші знання 

стосовно здорового способу життя діти одержують від батьків і вчителів. Власним 

прикладом, аргументованою інформацією треба заохочувати учнів до занять 

фізкультурою і спортом. У школі повинна пропагуватися мода на здоров’я. В будь-

якій діяльності можна досягти найбільшої продуктивності, будучи здоровим.  

Дітей  якомога  раніше  треба  привчати  до  правил  гігієни,  режиму  праці  й  

відпочинку. Повітряні  і  сонячні ванни, купання, обтирання, обливання водою, 

максимальне перебування на свіжому повітрі, повноцінний сон і харчування корисні 

в будь-якому віці, особливо в дитячому.  

Негативними чинниками здоров’я є шкідливі звички, незбалансоване 

харчування, несприятливі умови праці й навчання, погані матеріально-побутові 

умови, незгода в сім’ї, низький освітній і культурний рівень.  

Є гарний вислів: «Наше здоров’я – в наших руках». І це насправді так. На 50% 

здоров’я залежить від способу життя. За даними статистики, Японія – країна з 

найвищою в світі середньою тривалістю життя – 77 років. Самі японці вважають це 

результатом масовості спорту. Діти у віці 6-14 років щоденно займаються 

фізкультурою по 60 хвилин, доросле населення – по 25 хвилин.  
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Чи замислювалися вчителі, чому дітей привчають рівно сидіти? Тільки тому, 

що це гарно? Коли дитина рівно сидить, в легені потрапляє найбільший об’єм 

повітря, кожна клітина одержує максимальну кількість кисню, а це поліпшує 

обмінні процеси в організмі. Проте погодитися з тим, що учні повинні 45 хвилин 

тільки сидіти, майже не рухаючись, лікарі не можуть. Статична поза швидко 

втомлює, навантаження має рівномірно розподілятися на всі групи м’язів. Тому 

доречно на уроках робити кількахвилинні фізкультурні паузи.  

ВООЗ чітко встановила три складові елементи здорового способу життя: 

фізичне виховання і заняття спортом, раціональне харчування, відповідальність 

кожного за підтримання свого здоров’я . Гіппократ був упевнений, що людина 

повинна жити 120-150 років. Він говорив: «Майже всі хвороби приходять до нас 

через рот з продуктами... Наше тіло складається з того, що ми  їмо, але хворіємо 

через те, чого не їмо». Невипадково кажуть: «Захворів – зміни спосіб життя. Якщо 

не допомагає – зміни харчування. Якщо і це не допомагає, тоді треба звертатися до 

лікарів».   

Останнім часом у багатьох публікаціях повідомлялося  про переваги  того чи  

іншого продукту  харчування. Красномовно описувалися надзвичайні властивості 

мідій, морських водоростей тощо. Але слід відзначити, що універсального продукту 

(крім материнського молока) немає.  

Люди ніколи не сумнівалися: будуть у сім’ї здорові діти, будуть у ній гарні 

взаємини, добробут, щастя. І чим більше щасливих,  здорових сімей, тим 

благополучніше  і  здоровіше суспільство. Паралельно  з налагодженням справ  у  

економіці  потрібно  займатися  вихованням  здорової людини,  інакше через  кілька 

десятиліть ми перетворимося на  слабких, хворобливих людей, які не  зможуть  

творити, не матимуть  снаги до  економічної, політичної,  соціальної  діяльності.  

Здоров’я – неоціненне багатство. Бережімо ж його! 
 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ 
 

 

Згідно з найпоширенішим визначенням, 

соціально-психологічна соціалізація (від лат. socialis 

- суспільний) це процес входження індивіда в 

суспільство, соціалізації особистості активного 

засвоєння ним соціального досвіду, соціальних 

ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі 

соціалізації в людини формуються соціальні якості, 

знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу 

стати дієздатним учасником соціальних відносин. 

Соціалізація відбувається як за умов стихійного 

впливу на особистість різних обставин життя, так і за 

умов цілеспрямованого формування особистості. 

Завдяки активності людини її життєвий шлях, 

відображення нею соціально-психологічної 

реальності перетворюється в складну двосторонню 
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взаємодію особистості та соціального життя. Складний процес взаємовпливу одне 

на одного і є джерелом розвитку та становлення індивіда. З погляду соціальної 

психології активність індивіда зумовлена людською потребою належати до соціуму, 

сприймати, оцінювати й осмислювати його, ідентифікувати себе із своїм народом, 

конкретною соціальною групою. На стадії переходу взаємовідносин і зв'язків 

стереотипні вимоги групи до поведінки індивіда спонукують його до вироблення 

відповідної лінії поведінки особи й вибору конкретного її варіанта. Отже, основа 

соціально-психологічного розуміння соціалізації особистості ґрунтується на 

характеристиці соціально-психологічного типу особистості як специфічного 

утворення, продукту соціально-психологічного відображення соціального життя, 

соціальних відносин. 

Соціально-психологічна реальність, соціально-психологічні явища виникають 

як відображення різних форм спілкування. Але формування соціально-

психологічного типу відбувається насамперед за допомогою власного досвіду 

спілкування в безпосередніх соціальних контактах, де людина зазнає впливу 

мікросередовища, а через нього — і макросередовища, його культури, соціальних 

норм і цінностей. Людина прилучається до тієї чи іншої групи часто-густо саме 

задля того, аби стати її частиною, осягнути почуття «Ми» й почуття «Я» серед 

«Ми», що позбавляє самотності, дає відчуття сили і впевненості, спонукує до впливу 

на соціальне життя у групі в процесі міжособистісних контактів, сприяє набуттю 

індивідуального досвіду. Отже, двосторонній процес соціалізації передбачає 

засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в соціальне 

середовище, систему соціальних зв'язків і активне відтворення цих зв'язків. Тобто 

людина не лише адаптується до умов соціуму, елементів культури, норм, що 

формуються на різних рівнях життєдіяльності суспільства, але й перетворює їх у 

власні цінності, орієнтації, установки завдяки власній активності. 

Що стосується дітей і підлітків, то процес соціалізації за умов стабільності-

нестабільності суспільства відбувається інакше. В стабільні періоди розвитку 

суспільства, за даними Л. Колберга, діти до семи років перебувають переважно на 

доконвенціональному рівні морального розвитку, тобто їхня поведінка визначається 

намаганням уникнути покарання чи отримати заохочення, домінуванням 

індивідуально-особистісного рівня ідентичності. З тринадцяти років і до закінчення 

школи в більшості підлітків переважає груповий рівень ідентичності, коли 

моральність-аморальність учинку оцінюється залежно від точки зору референтної 

групи дитини. Є всі підстави вважати, що цей рівень ідентичності у стабільні 

періоди розвитку суспільства залишається домінантним, адже лише десять відсотків 

дітей, старших шістнадцяти років, досягають постконвенціонального рівня 

морального розвитку, який характеризується одночасним вираженням 

індивідуально-особистісного та загальнолюдського рівня ідентичності. За умов 

суспільної кризи, у разі руйнації попередньої системи суспільних цінностей і 

створення нової діти у своїй поведінці значною мірою керуються принципом 

задоволення. Отже, вони достатньо природно сприймають нові соціальні норми. 

Юність є тим періодом, структура ідентичності якого впливає на всі наступні 

стадії соціалізації особистості. Водночас на цьому етапі можуть бути подолані 

конфлікти і страхи підліткового віку. За умов нестабільності суспільства молоді 

люди можуть перебувати у стані, коли система суспільних цінностей не 

сприймається, натомість формується власна, що сприяє виникненню як позитивної, 



11 

 

так і негативної ідентичності. Негативна поведінка проявляється в запереченні 

системи правил, традицій, поглядів, порушенні соціальних норм, формуванні 

злочинної субкультури. Є і третій варіант соціальної поведінки: наявна система 

цінностей не сприймається, але у відкритий конфлікт з нею молоді люди не 

вступають. Загалом, якщо діти й підлітки відносно легко адаптуються до 

нестабільних умов суспільства, а молодь має певні проблеми в цьому, то люди 

періоду зрілості переживають найбільші труднощі під час адаптації до нових умов 

життя. 

Стабільність-нестабільність розвитку суспільства та індивідуальні особливості 

людей можуть призвести до розмаїття ліній соціальної поведінки й варіантів 

життєвого шляху індивідів. Класифікація цих варіантів — справа надзвичайно 

складна. Дуже важко проаналізувати діалектику різних періодів життя особи в 

суспільстві: жоден із дослідників не в змозі прослідкувати все людське життя від 

старту до фінішу, адже занадто нетривалим є його власне існування. Найбільше 

дослідженим с етап дитинства та юності, тоді як зрілість (найтриваліший період 

онтогенезу, що характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку 

духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей особистості) вивчений 

недостатньо. Саме тому надзвичайно вчасним є розвиток упродовж останніх 

десятиліть акмеології — науки про зрілість, про умови й чинники, що сприяють 

досягненню акме (найвищої точки, найкращої пори, розквіту). Потрібно також 

вітати розширення розробок у галузі геронтології — вчення про проблеми старіння 

й довголіття. 

Оскільки соціалізація особистості в різні вікові періоди характеризується 

специфічними соціально-психологічними особливостями, то виникає потреба 

детально розглянути прояв цих особливостей на окремих етапах розвитку і 

становлення індивіда. 

Важливими соціально-психологічними новоутвореннями підліткового віку є: 

особистісне самоутвердження, дорослість, потреба у спілкуванні, значне збільшення 

контактів, перегляд встановлених раніше переконань та уявлень, формування нового 

світогляду, засвоєння цінностей і норм підліткового середовища тощо. У 

різноманітних міжособистісних стосунках підліток шукає відповідь на запитання, 

який він в очах оточення. Водночас у ставленні до батьків проявляються ознаки 

емансипації в діапазоні від обстоювання своїх поглядів до втеч з дому. У старшому 

підлітковому віці індивід виходить на спілкування із суспільством, що призводить 

до появи нових авторитетів, які підліток знаходить не тільки в середовищі 

безпосередньої взаємодії, але й завдяки пресі, кіно, комп'ютерові, телебаченню. 

Надходження до крові гормонів, що виробляються органами внутрішньої секреції, 

викликають у підлітків то занижене, то завищене сприймання навколишнього світу, 

спад чи піднесення працездатності й енергії, що супроводжується чергуванням 

чудового настрою із зануренням у внутрішні переживання. Отже, його внутрішній 

світ, який постійно ускладнюється, вимагає подекуди інтимності й автономії від 

будь-яких, деколи навіть доброзичливих зовнішніх впливів. І те, що він залишається 

сам на сам зі своїми проблемами, може сприяти як зміцненню його самостійності, 

так і виникненню певної відчуженості. В цей же період виникають статеві потяги й 

пов'язані з ними нові переживання. До того ж стан деяких нервових центрів 

змінюється таким чином, що вся інформація сексуального характеру стає для 

підлітка актуальною, значущою, що, своєю чергою, сприяє розвиткові потреби у 
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визнанні своїх достоїнств представниками протилежної статі. У класі з'являються 

закохані пари, культивуються дружні стосунки. 

Із соціально-психологічного погляду варто вирізнити характерні для 

підліткового віку явища акселерації (від лат. acceleratio — прискорення; 

прискорений соматичний розвиток і фізіологічне дозрівання підлітка, що 

проявляється у збільшенні ваги й маси тіла, більш ранніх термінах статевого 

дозрівання, які, своєю чергою, стають джерелом психологічних колізій — 

смислових бар'єрів, конфліктів, афективних форм поведінки тощо) та інфантилізму 

(від лат. infantilis — дитячий; збереження в психіці й поведінці особливостей, 

притаманних дитячому вікові; такий підліток вирізняється незрілою емоційно-

вольовою сферою, що проявляється в несамостійності рішень і вчинків, почутті 

незахищеності, заниженій критичності стосовно себе й т. д.). Посилюють 

інфантилізм не лише різні аномалії діяльності мозку та залоз внутрішньої секреції, 

але й недоліки освіти й виховання. Йдеться про такі стилі впливу дорослих на 

підлітків, як диктат, опіка та вседозволеність. Намагання батьків нав'язати дітям 

свою думку, віддалити від товариства однолітків, у всьому потурати може призвести 

до негативних наслідків — затримки не лише рухових вмінь і навичок, недостатньої 

фізичної сили, але й невміння спілкуватися, стримувати свої емоції, бажання. Тут 

виникає й інша проблема: тяжіння до молодших, якими можна керувати й серед 

яких легше маскувати свою неспроможність. 

У зв'язку з нерівномірним прискоренням росту, непропорційним розвитком 

кісток і м'язів у підлітків настає тимчасова дисгармонія в координації рухів, що 

викликає серйозні емоційні переживання. Підліткові хочеться подобатися собі та 

іншим, мати привабливу зовнішність уже сьогодні, а не у віддаленому майбутньому, 

коли він з «гидкого каченяти» нарешті перетвориться на прекрасного лебедя. 

Тут важливою умовою самосвідомості підлітка виступає самооцінка своєї 

зовнішності. Необразливий, на перший погляд, з боку інших жарт на адресу підлітка 

може викликати гострий конфлікт або прихований хворобливий стан. Дослідження 

доводять, що підлітки, які за своїми фізичними особливостями вирізняються із 

оточення однолітків, більшою мірою схильні до несприятливого впливу соціально-

психологічного середовища, що спричинює формування негативної Я-концепції, 

залежності від оточення чи боротьби з ним. Л. Божович зазначає, що оцінка 

оточення відіграє дві ролі: вона виступає як критерій відповідності поведінки 

підлітка суспільним нормам, допомагаючи виокремити певну якість із конкретних 

способів поведінки і зробити її предметом самопізнання й самооцінки. 

Важливе соціально-психологічне новоутворення підліткового віку — 

дорослість є передусім новим рівнем домагань, що прогнозує майбутній стан, якого 

підліток фактично ще не досяг. Звідси — типові вікові конфлікти та їх 

віддзеркалення в самосвідомості підлітка. Почуття дорослості вступає в 

суперечність з реальне незмінним статусом у сім'ї та школі, що породжує шерег 

негативних форм самоутвердження: якщо підліток не в змозі проявити себе й 

довести оточенню свою дорослість загальновизнаними соціально-моральними 

нормами і схвалюваними способами, він намагається робити це будь-яким чином, 

аж до аморального чи асоціального — грубість у вчинках та спілкуванні, паління, 

уживання алкоголю, наркотиків тощо. 

У підлітковому віці втрачають свою актуальність стосунки з батьками, 

вчителями й на перший план виходять взаємини з однолітками. В цьому 
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проявляються глибинні потреби підлітка в розгортанні соціально-моральних 

зв'язків. У спілкуванні з ровесниками в підлітків формується не лише перше, більш 

серйозне, порівняно з ранніми віковими зв'язками, товариство, де вони дістають 

підтримку й можуть досягти самовираження, але й вирішується чітке завдання: 

здобути в суспільстві визнання своєї соціальної значущості. За зовнішньою 

картиною домінування взаємин із однолітками криється глибоко прихована 

психологічна орієнтація на зовсім інші стосунки — спрямування на доросле 

товариство, його відносини, намагання їх засвоїти. Однак, помічаючи не лише 

байдужість, а й роздратування дорослих, підлітки змушені розширювати свої 

контакти з ровесниками, інтенсивно формуючи власний соціум, жорсткі закони 

якого досить часто виражають своєрідний протест проти дезорганізованості 

дорослої спільноти. Саме потреба в соціальних контактах і зв'язках лежить в основі 

організації численних підліткових угруповань — від позитивних до криміногенних. 

Неусвідомлювана мета стосунків з однолітками — намагання підлітка соціально 

актуалізуватися, не залишитися непоміченим, соціалізуватися, звернути на себе 

увагу, самому бути суспільно залученим. Спроби інтегруватися в суспільство 

проявляються в різних підлітків по-різному: від індиферентності до активності й 

загостреного напруження. Зазвичай сучасні підлітки орієнтуються в соціальних 

контактах на дорослу спільноту, стосунки всередині неї. У свідомості підлітків 

домінують не школа, не навчання, не відпочинок, а товариство й суспільство, їхні 

проблеми. Вивчення соціально-психологічних особливостей соціалізації підлітків 

свідчить, з одного боку, про їхню мотиваційну готовність до засвоєння норм і 

цінностей суспільства, з другого — про маргінальність підростаючого покоління, 

недостатню самореалізацію, часткове затребування потенціалу підлітка як самою 

особистістю, так і суспільством. 

Потреба підлітка досягти одного рівня із суспільством зумовлює зміну його 

ставлення до свого оточення. Однак між цією потребою та її реалізацією лежить 

грань, що визначається соціально закріпленими позиціями дитинства й дорослого 

світу, утворюється «зона відчуження», яка проявляється в агресивності й страхові 

підлітків та роздратуванні і тривозі дорослих. Можна назвати зовнішні і внутрішні 

причини, що спонукують появу цієї «зони». Внутрішні причини пов'язані з 

особливостями психічного розвитку підлітків та дорослих, а зовнішні — з 

особливостями їхньої взаємодії. Для сучасного підлітка типовими є незадоволеність 

ставленням до них дорослих і поглиблення кризи самооцінки. При цьому чітко 

проявляється неприйняття оцінок дорослих незалежно від їхньої правоти. Отже, 

намічається тенденція до поглиблення й посилення потреби в самоствердженні та 

самокритичності. І те, й інше спрямоване на одне — вихід у суспільство, здобуття 

його визнання. А суспільство (маються на увазі передусім дорослі) не готове поки 

що знайти прийнятні форми цього визнання. Продуктивність такого пошуку 

можлива на основі усвідомлення дорослими змісту соціалізації підлітка, тобто 

суб'єктивного присвоєння підлітком соціальності в її суспільно значущій оцінці. 

Можна виокремити два стійких типи позицій підлітка, які мають принципово різний 

соціально-психологічний зміст — проміжні «Я в суспільстві» та вузлові «Я і 

суспільство». При реальному поєднанні цих позицій на перший план виходить то 

одна, то інша. Практика взаємовідносин показує, що вирішальна роль належить 

позиції «Я і суспільство», адже підлітковий етап соціалізації вирізняється найбільш 
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вираженою індивідуалізацією, самодетермінацією, самоуправлінням підростаючої 

людини, яка не просто стає суб'єктом, але й усвідомлює себе як суб'єкт. 

Підліток критично ставиться до того, що говорить співбесідник, про що 

написано в книгах, ідеться в засобах масової комунікації. Названа соціально-

психологічна особливість підліткового віку вимагає від дорослих цілеспрямованої 

роботи з формування об'єктивних оцінок соціуму. Тільки тоді ця вікова особливість 

сприятиме соціалізації підлітків, накопиченню ними позитивного соціально-

психологічного й морального досвіду, коли їх вчитимуть умінню знаходити в 

реальних явищах позитивне і негативне, об'єктивно оцінювати їх, передбачати 

подальший розвиток і коректно виражати своє ставлення до них. Інакше 

спостерігається розрив між свідомістю і вчинком, між словом і справою, 

нерозвиненість досвіду поведінки, невміння співвідносити моральні норми з 

реальною діяльністю. І як наслідок, моральна свідомість підлітків не стає 

регулятором їхньої індивідуальної поведінки. 

Чим гіршими с стосунки підлітка з дорослими, тим частіше він звертається до 

однолітків, тим більше від них залежить. Отже, референтні групи як інституції 

соціалізації відіграють велику роль у становленні та особистісному самовизначенні 

підлітків. Ціннісні орієнтації референтної групи істотною мірою визначають 

соціально-психологічне обличчя підлітка. Оскільки група — єдина площина 

соціально-психологічного досвіду, в якій може проявити себе підліток, яку він може 

засвоїти й через яку пізнати сукупність суспільних відносин, то саме група стає 

формівною силою в соціалізації підлітка. Тут надзвичайно суттєвим є питання про 

те, що визначає референтну значущість тієї чи іншої групи в очах підлітка, або, 

навпаки, сприяє її зниженню. Йдеться передусім про умови, які є в тій чи іншій 

групі для найуспішнішого формування соціально-психологічного досвіду, для 

задоволення потреби у спілкуванні. Якщо умови не сприяють реалізації цих потреб, 

підліток починає відчувати психологічний дискомфорт, який виникає в результаті 

незадоволеності, що призводить до конфліктів із школою, сім'єю, ровесниками або 

до відчуження від цих соціальних інституцій, зниження їхньої референтної 

значущості в очах підлітків, до пошуків інших шляхів самоутвердження, іншою 

середовища спілкування. Ідеться про ризиковані хуліганські угруповання, які, як 

вважає сам підліток, дають йому свободу дій, взаємин, більшу можливість для 

прояву власного «Я», інші варіанти спілкування. В такому разі виникає проблема 

аморальності, а часто й злочинності. 

У світі духовних цінностей підлітків також відбувся помітний злам. В їхній 

свідомості, моральних орієнтирах чітко проглядається як оновлення духовних сфер 

особистості на основі глибокого й диференційованого оволодіння 

загальнолюдськими цінностями, так і проникнення в підліткове середовище 

негативних тенденцій, наявних у суспільстві. Оцінити дану ситуацію однозначно 

навряд чи можливо. Очевидним у соціалізації сучасного підлітка є головне: іде 

процес відторгнення міфологізованих цінностей часу, що минув, і формування 

якісно оновленої свідомості. У зв'язку з цим постає питання про те, які ідеали 

необхідно презентувати підліткові. З історії відомо, що всі могутні нації, які 

існували в минулому чи існують тепер, мали або мають ідеал, глибоко вкорінений у 

душах людей. В міру того, як національний ідеал втрачає здатність полонити 

людські душі, нації втрачають свою могутність. Отже, національний виховний ідеал 

випливає з народних вірувань, звичаїв, традицій, з конкретних ціннісних орієнтацій і 
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потреб конкретного народу. Він не повинен заперечувати загальнолюдських 

цінностей (чесність, порядність, любов до Батьківщини, повага до старших тощо). 

Апробуючи, підтверджуючи, поглинаючи загальновизнані цінності, національний 

виховний ідеал доповнює їх тими рисами, які спеціально відповідають духовності 

того чи іншого народу. 

Яке ж реальне ставлення українських підлітків до загальнолюдських 

цінностей в динаміці? Якщо у 80-х роках XX століття підлітки більш за все цінували 

чесність, доброту, скромність, товариськість, правдивість, тобто йшлося про примат 

духовних цінностей над матеріальними, то початок XXI століття, за даними наших 

досліджень, характеризується значною переоцінкою цінностей: перевага надається 

матеріальним потребам (гроші, речі), діловим зв'язкам, індивідуальним інтересам 

(як стати здоровим, багатим, знаменитим і т. п.). Раніше така ситуація 

кваліфікувалася тільки як негативна, а тепер вона свідчить про дійсний процес 

перебудови духовного світу, що захопив усе населення, у тому числі й підлітків. У 

цілому зміни в ціннісних орієнтаціях підлітків зумовлені помітними змінами 

політичної, економічної, соціально-психологічної ситуації в українському 

суспільстві. З одного боку, вони демонструють спрямованість у майбутнє, 

стурбованість гостросоціальними проблемами (війни і миру, екології тощо), пошук 

свого «Я», а з другого — «вакуум» віри, пасивність, дефіцит духовних контактів, 

гуманістичних начал особистості. В нинішній ситуації соціалізації підлітка, коли 

відбувається глобальна трансформація суспільного ладу, дуже важливо оберігати 

юне покоління від стану соціальної фрустрації і всіляко сприяти його 

прогресивному зростанню. Інакше підлітки сконцентрують у собі ті соціально-

психологічні характеристики «маргіналів», які створюватимуть трудноті в ході 

їхньої інтеграції в соціальні інституції та соціальні відносини. Поступово 

загострюючись і поглиблюючись, стаючи дедалі стійкішими, такі соціально-

психологічні новоутворення мають негативний відтінок, деформують підлітка, 

приводять до грубості й жорстокості у стосунках, до наркоманії, проституції, 

злочинів. Є також небезпека, що, легко втративши орієнтири і ставши зручним 

об'єктом різного роду (політичного, злочинного тощо) маніпулювання, підлітки 

можуть звернути на шлях антисоціальної поведінки, впасти в агресивність чи 

соціальну апатію, а їхня активність може набути ескапістської (від англ. escapism — 

втеча від життя) або страглістської (від англ. struggle — боротьба) – спрямованості 

деструктивного характеру. 

Найбільш значущими відмінностями процесу соціалізації сучасного юного 

покоління є: переоцінка ціннісних орієнтацій і зміна ідеалів, розширення 

референтних зв'язків і зміна змістовності спілкування в них; зниження рівня 

саморегуляції. Загальні тенденції сучасного етапу суспільного розвитку, 

віддзеркалюючись у свідомості підростаючої особистості, впливають на 

формування її ціннісних орієнтацій і світоглядних позицій. Порівняльний аналіз 

ціннісних орієнтацій підлітків 70—90-х років XX століття дає змогу зробити 

висновок, що в сучасного покоління, що підростає, цінності суспільного характеру 

поступилися цінностям індивідуального характеру. Зазнає зміни й номенклатура 

осіб, яких вибирають підлітки як ідеал: до неї вже не належать державні діячі (ні 

минулого, ні сучасного), натомість визнаються ідеалами теперішні спортсмени, 

актори, співаки (здебільшого іноземні). Серед сучасних підлітків значно 

знецінились якості суспільної спрямованості при одночасному підвищенні 
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значущості якостей індивідуалістської спрямованості. Вивчення ціннісних 

орієнтацій благополучних і важковиховуваних підлітків свідчить, що перші 

здебільшого орієнтуються на цінності, які мають моральну спрямованість, другі — 

обирають цінності з матеріальною спрямованістю. Серед сучасних 

важковиховуваних, на відміну від їхніх попередників, має місце посилення 

девальвації моральних цінностей і цінностей, пов'язаних з трудовою діяльністю. 

Теперішні підлітки характеризуються високим рівнем особистісної тривожності. 

Серед них зросло занепокоєння проблемами, пов'язаними з майбутнім життям, 

професійним самовизначенням, взаєморозумінням із батьками, екологічною 

ситуацією в країні. Паралельно з цим зменшилася важливість проблем у сферах 

самовдосконалення й життя людей, які їх оточують. Сучасні підлітки не 

усвідомлюють залежності майбутніх життєвих досягнень від якості здобутої освіти. 

Сталися зміни в ієрархії бажаних професій: серед них престижними вважаються 

професії менеджера, юриста, лікаря, економіста, а вже потім — учителя. 

Домінантним мотивом у виборі сучасними підлітками бажаної професії, на відміну 

від їхніх попередників, є мотив матеріального достатку. Стосовно сучасних 

інституцій соціалізації, то вони характеризуються втратою значного потенціалу 

виховних можливостей у забезпеченні процесу становлення особистості підлітка. До 

найважливіших чинників, які зумовлюють таку ситуацію, належать: в умовах сім'ї 

— збільшення кількості розлучень, тенденція до однодітності, висока трудова 

зайнятість батьків і т. д.; в умовах школи — зниження авторитету вчителя й 

педагогічної діяльності в цілому, слабка організація позаурочного часу учнів і відхід 

від організованих форм суспільно корисної діяльності, низький професійний рівень 

молодих педагогів тощо; в умовах позашкільного середовища — незначна 

ефективність реалізації морального потенціалу підліткових організацій та об'єднань 

за одночасної відсутності в більшості підлітків бажання бути їх членами, зубожіння 

сфери культурного дозвілля, збільшення кількості стихійно утворюваних 

неформальних груп і т. п. 

Безпосередні причини тієї чи іншої поведінки підлітка нерозривно пов'язані з 

цілою низкою суперечностей суспільства, соціального середовища, 

мікросередовища й самої особистості. Серед головних умов, що провокують 

внутрішні й зовнішні суперечності, виокремлюють такі: недоступність для 

сучасного підлітка тих умов освіти, виховання, професіоналізації, розвитку, які 

необхідні для нормальної соціально-культурної адаптації особистості в даному 

суспільстві; бідність прямих та опосередкованих зв'язків і стосунків підлітка з 

іншими людьми; невідповідність спрощених способів поведінки й діяльності, які 

нав'язуються підліткові оточенням, піднесеним екзистенціальним прагненням його 

віку; велика дистанція між духовною зосередженістю, ідеальними очікуваннями від 

життя й реальними результатами і ефектами вчинків та дій підлітка; звуження меж 

вільного пересування в просторі, суворий регламент часу для творчого 

самовираження, захоплень, ігор; неволодіння підлітком способами фіксації «Я в 

житті», відчуженість від самопізнання, рефлексії; перевага деструктивних сил, що 

постійно виходять з особистості даного підлітка, над закладеними в ньому силами 

розвитку, конструктивного життя; невідповідність рівня виявлених здібностей і 

раніше закріплених якостей підлітка завданням, які він ставить перед собою; 

неприйняття (відчуження оточення, що є значущим для підлітка) результатів його 

самовираження; перебільшення найближчим оточенням підлітка рівня його 
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дорослості, можливостей і продуктивності діяльності, сформованості його 

здібностей; випереджаюча масштабність життєвих завдань і стратегій підлітка 

порівняно з поступовістю й зацикленістю його життєвого й соціального дозрівання; 

реальна загроза духовному і фізичному існуванню підлітка, яка виходить з 

агресивного соціального і природного середовища. 

Аналіз суперечностей і визначення шляхів їх подолання допоможе глибше 

зрозуміти соціально-психологічні особливості соціалізації сучасних підлітків. 

Загальною залишається суперечність, з одного боку, між вимогами суспільства, яке 

переживає етап соціально-економічних реформ та перетворень, і намаганнями самої 

особистості до розвитку й самореалізації, з другого — деякими обмеженнями цього 

розвитку й самоактуалізації як через об'єктивні умови, так і внаслідок недостатньо 

високого культурного, морального рівня та відповідної активності самого підлітка. 

Подолання цієї суперечності потребує створення для підростаючої особистості 

оптимальних умов її соціалізації. Відзначена суперечність розглядається як 

об'єктивна, вона не може бути раз і назавжди вирішена й на новому етапі 

становлення суспільства та особистості виникає знову. Саме тому ця суперечність є 

постійним джерелом руху. Вона має й інший бік, коли суспільство вимагає від 

підлітка більшої самореалізації, створює для цього всі необхідні умови, а він не 

використовує їх як унаслідок обмеженості або деформації потреб, інтересів, 

ціннісних орієнтацій, так і через лінощі, слабку волю і т. п. Людина регресує у 

своєму розвиткові, не реалізовує значної частки своїх здібностей і можливостей. 

Перешкоджають соціалізації підлітка й будь-які відхилення від норм моралі та 

правил поведінки. 

З основною суперечністю пов'язані й інші: між постійно зростаючими 

вимогами до соціальної, моральної зрілості, збагачення й розвитку національної 

свідомості, творчих здібностей підростаючого покоління й тенденціями спаду рівня 

сформованості його моральної, етнічної культури, загальним (поки що недостатнім) 

рівнем результативності освітньо-виховної системи в суспільстві; між зростаючими 

вимогами до активізації соціального самовираження й наростаючими тенденціями 

маргінальності (від лат. margo — край, межа), прояву соціального відчуження 

підлітків; між бажаннями й потребами підлітка та можливостями реалізувати й 

задовольнити їх; між різкою актуалізацією значущості суб'єктивного прояву 

особистості підлітка й домінуванням об'єктивного статусу школяра у вихованні та 

ін. Названі суперечності й дестабілізуючі чинники, що детермінують поведінку 

підлітка (жорстка система суб'єкт-об'єктних відносин, превалювання словесних 

форм впливу, нерозвиненість механізмів взаємодії сучасних соціальних інституцій 

тощо), виявляються в абсолютизації традиційної системи «Суспільство — діти», 

тоді як сучасний етап соціалізації та соціального розвитку актуалізує потребу 

активізації через інституції виховання системи «Діти — суспільство», яка дасть 

змогу екстраполювати динаміку ціннісних відносин і орієнтацій підлітків, що вже 

проявилася, на майбутнє й передбачити таким шляхом можливі перманентні 

перетворення. 

Об'єктивна ознака сьогодення — ускладнення процесу соціалізації підлітка 

внаслідок економічних, соціальних, політичних змін, які відбуваються в нашому 

суспільстві. Накладаючись на психологічну кризу підліткового віку, засвоєння норм 

і цінностей ще більше загострюється. Можна виокремити важливі вікові (кризові) 

явища, які супроводжують процес соціалізації підлітка: прискореність і 
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нерівномірність розвитку його організму в період статевого дозрівання, що 

ускладнює психічне та фізичне самопочуття підлітка, проявляється в його емоційній 

нестійкості, збудливості; зміни в характері взаємин підлітка з дорослими, що 

виражаються в наявності так званого «конфлікту моралі», коли відбувається заміна 

моралі підкорення на мораль рівності (загострення почуття дорослості, підвищення 

критичності у ставленні до дорослих при одночасному підвищенні уваги до думок 

ровесників тощо); зміни в характері стосунків підлітка з однолітками (активне 

формування самопізнання в підлітковому віці приводить до загострення потреби у 

спілкуванні з ровесниками як представниками своєї, так і протилежної статі, що за 

певних несприятливих умов може викликати появу різноманітних відхилень у сфері 

інтимного життя підлітка та його поведінці). 

Особистісний розвиток підлітка супроводжується також кризовими станами, 

поява яких пов'язана із загостренням підліткових суперечностей за рахунок 

зовнішніх психотравмуючих чинників (конфлікт з дорослими чи ровесниками) або 

внутрішніх особливостей (акцентуації чи психопатії) підлітків. Н. Максимова 

виокремлює такі кризові стани: філософська інтоксикація (інтенсивна 

інтелектуальна діяльність, спрямована на самостійне вирішення «вічних» проблем 

— про сенс життя, призначення людства тощо); криза втрати сенсу життя (підліток 

приходить до висновку про безглуздість життя взагалі, а його — зокрема, шо 

підвищує ризик підліткового суїциду); афективно-шокові реакції (вони виникають у 

відповідь на зовнішню психотравмівну ситуацію — напад бандитів, смерть родичів 

тощо, тривають, як правило, недовго й можуть стати причиною реактивної депресії, 

посттравматичного стресу). 

Характеризуючи стосунки між дорослими й підлітками з погляду української 

культури та етнопсихології, слід зазначити, що традиції українського народу 

ґрунтуються на передаванні старшими молодшим свого соціально-психологічного 

досвіду. Водночас сучасні підлітки вибірково ставляться до цінностей, які їм 

передають. Більше того, вони вносять елементи новизни в соціальне життя й тим 

самим збагачують соціум. Соціально-психологічною особливістю сьогодення є те, 

що стосунки батьків і дітей стали більш гнучкими, рухливими, рівноправними. 

Підлітки намагаються автономно вирішувати свої справи, менше радяться з 

дорослими. Спостерігається суттєва розбіжність у сприйнятті одного покоління 

іншим: дорослим здається, що діти недооцінюють їх і переоцінюють себе, а підлітки 

нарікають на нерозуміння, несправедливість з боку дорослих. Загалом 

проглядається така тенденція в соціалізації: чим більше соціально значущих змін 

відбувається за одиницю часу, тим помітнішими стають розбіжності між 

поколіннями, тим складнішими виявляються механізми трансмісії, передавання 

надбань культури від старших до молодших, тим вибірковішою, більш селективною 

є позиція підлітків до соціальної та культурної спадщини. Однак було б помилкою 

розглядати старше покоління тільки як носія всього позитивного, а молоде — як 

негативного. Так само як і не можна розглядати підростаюче покоління тільки в 

позитивному плані, а старше покоління — в негативному. Вододіл між старим і 

новим, між прогресивним і регресивним слід шукати не між поколіннями, а між 

передовими і відсталими їхніми представниками. 

Стосовно системи традицій, то традиційні взаємовідносини між людьми є 

найважливішими етнопсихологічними та соціально-психологічними механізмами 

регуляції спілкування та діяльності в суспільстві. Вони детермінують вироблення 
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системи моральних стосунків, впливів і загалом виховання підростаючої зміни. 

Водночас тут також виникають проблеми. Передусім у зв'язку з тим, що дитина, 

вихована в дусі глибокої пошани до традицій, певних моральних норм, які деколи 

пов'язані з досить специфічними культурними умовами, має відносно унікальний і, 

звісно, соціально обмежений набір стереотипів і уявлень. Отже, потрапляючи в 

інноваційну систему соціалізації, в інші умови становлення й виховання, що 

вимагають високої компетенції до інновацій, високої адаптованості, готовності 

сприймати й засвоювати велику кількість стереотипів і уявлень, які можуть бути й 

суперечливими порівняно з тими, що засвоєні раніше, підліток не в змозі все це 

самостійно осмислити. Якщо кваліфікована допомога відсутня, це може призвести 

до девіантної поведінки (від лат. deviatio — відхилення) підлітка й поповнення 

групи делінквентів (від лат. delinquens — той, що вчиняє провину). Значна кількість 

соціально-психологічних рис «маргінальної людини» пов'язана, як свідчить 

практика спілкування, з розмитістю і двоякістю норм і стереотипів поведінки. Така 

ситуація (підліток потрапляє в нову систему соціалізації) може виникнути, 

наприклад, коли школяр із села переїздить до міста, або переходить із однієї 

інституції соціалізації в іншу — із сім'ї в школу, із школи в коледж, університет. 

При всій повсякденній інтенсивності контактів в міських умовах вони, як правило, 

функціональні, поверхові, знеособлені, транзитивні. Це цілком закономірно в тому 

плані, що допомагає мешканцеві міста уникнути нервових перевантажень, 

емоційного перенапруження, охороняє від типового для міських умов «ефекту 

вигорання»: для жителя міста випадковий зустрічний — продавець, вчитель і т. п. — 

не є ні сусідом, ні родичем, тобто в місті спостерігається відсутність дублювання 

ролей, яке властиве людському оточенню жителя села і яке робить його поведінку 

залежною від того, «а що ж люди скажуть». Таким чином, свобода міста часто 

обертається майже для кожного підлітка, який потрапив сюди із сільської 

місцевості, дискомфортом, самотністю. І чим більшим є місто, тим частіше 

спостерігається ця тенденція. Означена проблема має й інший бік (ідеться передусім 

про інституції соціалізації виховного характеру): вихователеві необхідно не лише 

допомогти жителеві села адаптуватися до нових умов, але й мешканцеві міста 

прилучитися до стереотипів, ритуалів, уявлень підлітка-новачка. Практика взаємодії 

засвідчує, що в обох випадках процес адаптації досягається за рахунок втрат деяких 

індивідуальних властивостей, що в принципі є неминучим фактом. 

Таким чином, сучасне життя, з одного боку, надає підліткові свободу для 

вибору соціального середовища й засобів спілкування, способу і стилю життя, а з 

другого — процес адаптації і самовизначення, що ускладнився, висуває високі 

вимоги до рівня самосвідомості, самоконтролю як з боку дорослих, так і з боку 

підлітків, робить останніх незахищеними від можливих втрат в їхній соціально-

психологічній рівновазі. Таке почуття невпевненості в правильності своїх вчинків 

спонукає учня вдаватися до підтримки й допомоги дорослих. І якщо така підтримка 

є, то підліток поводиться впевнено, рішуче. Однак дитина подекуди не знаходить 

допомоги дорослих ні в сім'ї, ні в школі. З приводу цього цікавим є аналіз основних 

тем бесід під час спілкування батьків з підлітками. Але попередньо зауважимо, що, 

по-перше, значна частина школярів взагалі позбавлена можливості поспілкуватися з 

батьками через зайнятість останніх, а значить, і можливості спільного обговорення 

тих чи інших тем; по-друге, батьки й підлітки переважно самостійно переглядають 

телепередачі, читають книжки, отож спільно їх не обговорюють; по-третє, в міру 
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поширення вживання алкоголю серед дорослих як форми проведення дозвілля 

зменшується кількість часу на спілкування з підлітками, тим самим провокуються 

інші форми стосунків та спілкування в підлітковому середовищі, в тому числі й 

вживання ними алкоголю, токсинів, наркотиків. Отже, аналіз основних тем бесід у 

спілкуванні батьків і підлітків показує, що діапазон питань, які цікавлять дорослих, 

дуже обмежений і їх умовно можна звести до кількох груп: навчальні справи (перше 

місце); сімейні проблеми — сходити в магазин, прибрати квартиру, погуляти з 

меншими братиками й сестричками і т. п. (друге місце); творчі справи: заняття в 

музичній школі, театральній студії тощо (з великим відривом у відсотках — третє 

місце); громадські справи (четверте місце); заняття в гуртках, спортивних секціях і 

т. п. (п'яте місце); справи в гурті однолітків (шосте місце); проблеми професійного 

самовизначення (сьоме місце); проблеми дружби, сексу, етики, моралі (восьме 

місце). Вирізняються, як бачимо, за своєю інтенсивністю бесіди про шкільні 

проблеми. Водночас теми, які сприяють задоволенню духовних, професійних 

потреб, інтелектуальних, соціально-психологічних запитів підлітків залишаються 

здебільшого поза увагою батьків. Саме дефіцитом соціально-психологічної і 

моральної підтримки дорослими пояснюється в більшості випадків «феномен 

неформалів». Для багатьох підлітків неформальне об'єднання стає зоною справжньої 

активності, спробою встановлення соціально-психологічних зв'язків, «полем» 

самоутвердження й самореалізації, впливовою інституцією соціалізації підростаючої 

особистості. Підліткові організації та об'єднання, концентруючи своїм соціально-

психологічним простором підлітків у всій їхній різноманітності, створюють 

можливості для диференціації з урахуванням інтересів, захоплень, переконань, 

традицій, звичаїв, ритуалів тощо. Тут, певною мірою стихійно, але по-справжньому 

органічно, виникають і приживаються моделі активної громадської поведінки. 

Об'єднання та угруповання також сприяють подоланню психологічного 

дискомфорту, поліпшенню соціально-психологічного самопочуття підлітків. Однак 

у виховній практиці слід враховувати ту обставину, що при різноманітності в 

спрямованості й домінантних цінностях нині найбільш популярні серед підлітків, за 

нашими даними, не політичні, екологічні, історико-національні, гуманістичні, а 

любительські об'єднання, які часто-густо мають асоціальну спрямованість (хіпі, 

панки, металісти, рокери, наркомани, проститутки тощо) і популярність яких 

останнім часом зростає. 

Вивчаючи поведінку підлітків у соціумі, варто розрізняти два рівні соціальної 

детермінації: рівень соціальних процесів і явищ (тієї чи іншої поведінки в цілому як 

масового, стійкого соціального явища) і рівень індивідуальної поведінки (одинична 

конкретна поведінка). Вони відрізняються змістом, механізмом детермінації та 

закономірностями. Поведінка як соціальне явище безпосередньо детермінована 

середовищем і підпорядковується статистичним закономірностям. На 

індивідуальному рівні детермінації поведінка підлітка набуває імовірного характеру. 

Індивідуальна поведінка є процесом, який має складну внутрішню структуру. 

Реальній поведінці передує велика психічна діяльність, участь у регуляції поведінки 

потреб, інтересів, орієнтацій, мотивів та інших особистісних чинників. Отже, 

поведінка підлітка (соціальна чи асоціальна) — це соціально детермінований і 

психологічно мотивований процес, який об'єктивується у здійсненні тих дій, що 

порушують соціально-нормативний порядок, або тих, які сприяють нормальному 

функціонуванню та розвиткові суспільства. Загалом регуляція поведінки підлітків, 
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розв'язання суперечностей і конфліктів зумовлені як впливом зовнішніх чинників 

(вимоги батьків, групи однолітків, учителів, моральні вимоги, соціальні норми 

тощо), так і суб'єктивними особливостями самої підростаючої особистості (ціннісні 

орієнтації, мотиви, потреби та ін.). 

До недавнього часу психологи вивчали процеси соціалізації, індивідуального 

розвитку і становлення підростаючої особистості так, ніби вони (ці процеси) 

відбувалися в незмінному соціальному світі, тоді як історики, соціологи, етнографи, 

політики досліджували зміни в соціумі без урахування зрушень у змісті й структурі 

життєвого шляху індивіда. Сьогодні такий підхід є незадовільним: якщо навіть 

припустити, що психофізіологічні й соціально-психологічні особливості сучасних 

підлітків збереглися, а це є сумнівним у зв'язку з явищами акселерації, 

інфантилізму, маргінальності, екологічними катаклізмами, національним 

відродженням і т. п., то їхнє реальне якісно-змістове наповнення за сучасних умов 

переходу до нових економічних відносин залишається поки що відкритим. Отже, 

йдеться про вивчення індивіда, що змінюється в суспільстві, яке також зазнає змін. 

Нова методологічна перспектива дасть змогу вийти із старої моделі соціалізації 

підлітків і намітити нове коло проблем і питань теорії та практики становлення 

підростаючого покоління: «Які дії та орієнтації найкраще готують підлітка до 

життя? Яким чином дорослі, які навчилися або ж не навчилися жити й діяти в 

одному середовищі, в одній системі, зможуть підготувати своїх дітей до життя та 

праці за інших умов? Які соціально-психологічні умови й чинники полегшать або ж 

гальмуватимуть процес соціалізації, процес передавання від одного покоління до 

іншого набутого соціально-психологічного досвіду, національної культури, 

традицій? Чи усвідомлює сучасне покоління дорослих масштаби економічних, 

соціальних та психологічних змін, що відбуваються, і пов'язані з цим 

відповідальність і необхідність готувати своїх дітей до життя у світі, який суттєво 

відрізняється від їхнього власного? Чи готове покоління дорослих здійснювати 

передавання соціального, національно-культурного, соціально-психологічного й 

морального досвіду підліткам?» 

Однак хоч би як ми збільшували роль школи в соціалізації, сім'я все одно 

залишається найголовнішою її соціальною інституцією. Саме тому успішна 

соціалізація учнів у школі без успішної соціалізації в родині просто неможлива, і 

тісна взаємодія цих двох інституцій у процесі соціалізації завжди дає позитивний 

ефект. Труднощі соціалізації старшокласників у сім'ї виникають через те, що в міру 

їхнього дозрівання їхні погляди й розуміння суспільних подій змінюються й часто 

не збігаються з батьківськими. При звичних для ранньої юності швидких 

особистісних змінах вірогідність розходжень у поглядах підлітків тa батьків різко 

зростає порівняно з попередніми періодами розвитку. І якщо при ньому вони 

наштовхуються на різкий спротив з боку батьків, то це може призвести до 

конфліктів. Отже, постає проблема перегляду своїх ролей батьками. За таких умов 

важливо, щоб, караючи чи заохочуючи дітей, батьки діяли спільно, тому що тісний 

зв'язок дитини з одним із батьків і «виключення» іншого призводить до того, що 

«виключений» перестає бути посередником соціалізації та авторитетною фігурою. 

Найвірогідніше проблеми соціалізації виникають у неповних сім'ях, де підліток 

може піддати батьківський авторитет серйозній критиці у процесі особистісного 

самовизначення. Варто також враховувати й ту обставину, що реакція учнів на 

ровесників зумовлюється звичаями і традиціями культури, в якій вони виросли, а ці 
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звичаї і традиції тісно пов'язані з економічним статусом, професією, етнічною й 

релігійною належністю їхніх батьків тощо. Виникає неминуча суперечність в 

поглядах на світ, яких дотримуються сім'я та ровесники: багато старшокласників, 

які проживають у містах, змушені вибирати між культурою ровесників, що 

підносять алкоголь та наркотики, і цінностями батьків, які підкреслюють важливість 

праці в рамках закону; ті старшокласники, що перебувають на стадії особистісного 

самовизначення, схильні надто різко розмежовувати світи ровесників і батьків або 

наслідувати групу однолітків у поведінці, манері вдягатися, говорити, висловлювати 

думки та ін. 
 

 

АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ  

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

Наркоманія і алкоголізм – дуже поширені  проблеми 

з трагічними наслідками. Про них нині говорять у всьому 

світі. З цим пов'язують і падіння звичаїв, і зростання 

злочинності, і збільшення транспортних аварій та інших 

нещасних випадків... Тому нашою метою в цій роботі є 

висвітлення цих соціальних проблем. Спробуємо розкрити 

соціальні та соціально-психологічні передумови 

наркоманії та алкоголізму, механізми розвитку звикання 

до них. На даний момент ця проблема турбує політиків, 

медиків, соціологів, юристів, педагогів. За приблизними 

даними, у світі нaлічyється понад один мільярд 

наркоманів та алкоголіків. Це – соціальна трагедія, про 

яку наполегливо і тривожно повідомляють численні 

засоби масової iнфоpмaцїї. Haводять загрозливі цифри, що 

свідчать про зростання нapкомaнії та алкоголізму, 

залучення до її тенет дeдалі нових і нових жертв. На 

Заході цю проблему намагаються виpішyвaти на 

урядовому рівні, але поки що безрезультатно.  

У нашій країні боротьба з наркоманією тривалий 

час велася без широкого розголосу. У популярній 

літературі питання наркоманії майже не висвітлювали; про цю проблему говорили 

побiжно, стверджуючи, що соціальних причин для нapкомaнії у нас немає. Однак 

наркомани у країні були, і їх кількість збільшувалася з кожним роком. Однією з 

причин поширення наркоманії є дефіцит знань про наркотики та їх вплив на 

організм людини. У багатьох, особливо у молоді, неправильне уявлення про 

наркотики. Люди помиляються, вважаючи наркоманію розвагою, що відносить у 

світ приємних відчуттів.  

Ситyaцiя складається так, що жертвою «білої смерті» може стати будь-хто, а 

горе і сльози увірватися в будь-яку родину. Не варто говорити про те, що 

наркотиками «бавляться» тільки неблагополучні й незайняті діти. Нерідко 

«дурманом» торгують прямо на території навчальних закладів. Сьогодні наркотики 

в кишенях багатьох учнів, студентів таке звичне явище, як і жувальна гумка. Можна 

сказати, вони стали обов'язковими в джентльменському наборі багатьох так званих 
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крутих юнаків та дівчат. Вони навіть не підозрюють, яку небезпеку приховують у 

собі ці «задоволення», які наслідки спричинюють нешкідливі на перший погляд 

захоплення, до якої життєвої трагедії вони призводять. Тому тут буде подано 

характеристику  наслідків та соціального і психологічного розпаду особистості. 

Суспільство повинне знати, що наркоманія – це хвороба небезпечніша, ніж 

алкоголізм. Тому необхідна активна боротьба з токсикоманією і наркоманією на всіх 

рівнях. Особливе значення має розпізнавання хвороби на ранніх стадіях.  

Більшість людей не потребують додаткових стимуляторів, допінгів для 

отримання спотворених сприйнять. Однак соціальна значущість наркоманії 

очевидна, бо вона віднімає у суспільства молодих і енергійних людей, здорове 

потомство, забирає з собою у небуття нерозкриті таланти.  

До питання наркоманії треба підходити всебічно, бо воно вимагає залучення 

величезних коштів і сил. Крім того, все суспільство повинно нести певну 

відповідальність за існування цього явища. Проблеми можуть бути вирішені лише 

тоді, коли суспільство буде з належною увагою до них ставитись, докладаючи всіх 

зусиль до їх викорінювання. Необхідно терміново і активно включитися в боротьбу 

з наркоманією, використовуючи для цього весь арсенал доступних коштів.  

 

І. Наркоманія як соціально-педагогічна проблема 

 

 Причини розвитку наркоманії 

 

Потрібно зауважити, що людина не народжується наркоманом. Що ж штовхає 

його на перший крок зближення з наркотиками? Як надалі він потрапляє до тенет 

цієї вади? Звідки беруться в суспільстві наркомани і токсикомани? Багато 

соціологів, психологів, лікарів намагаються дати відповіді на ці запитання. Однак 

однозначної відповіді немає. Причини наркоманії, шляхи і механізми її поширення 

складні і  різноманітні.  

Кількість чинників, що впливають на розвиток наркоманії, постійно 

збільшується, змінюються їх якісні характеристики. Тому причини наркоманій не 

можна звести до якогось єдиного чинника. Іноді одна причина призводить до 

наркоманії, а іноді низка причин, що діють на особистість в одному напрямі, ведуть 

до її розвитку. Може бути комплекс причин, несприятливих умов і сприятливих 

чинників, кожний з яких різною мірою зумовлює розвиток різних видів наркоманій і 

токсикоманій. Постараємося виявити типовіші причини (ситуації), що приводять 

людей на небезпечний шлях, здатний спричинити моральну і фізичну дeградaцiю, а 

часто – і загибель. [10, c.62-63]. 

Причини наркоманій умовно можна поділити на соціальні, соціально-

психологічні та психологічні. Першу і головну слід шукати в суспільному розвитку. 

У сучасних умовах в Україні молодь, в основному, ще позбавлена можливості 

оригінально і культурно проводити своє дозвілля. Воно зводиться, як правило, до 

вільного гаяння часу, до галасливої та розбещеної дискотеки, до підвалу та під'їзду. 

Пояснюється це недорозвиненістю інфраструктури дозвілля та відсутністю у 

більшості молодих людей достатніх матеріальних коштів. Боротьба за виживання 

змушує молодь шукати різноманітні джерела заробітку, у тому числі і в середовищі 

«тіньової» економіки. Бездуховність основної маси сучасної молоді обумовлює і 
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беззмістовність проведення нею дозвілля. Прагнучи заповнити свій час хоча б яким-

небудь змістом, молодь вдається до наркотиків та алкоголю.  

Широко розповсюдженою помилкою є впевненість у тому, що тільки 

матеріально забезпечені та нестійкі молоді люди можуть стати наркоманами. 

Практика показує, що найбільш нездатними до осмисленої організації вільного часу 

виявляються ті підлітки, чиї батьки знаходяться на верхніх щаблях соціальних 

сходів, оскільки у них збільшується час навчання  та підготовки до дорослого життя. 

Нездатні і не привчені до серйозного аналізу ситуації, підлітки починають не тільки 

переймати конкретні недоліки, але й відкидають прогресивні ідеї, здоровий спосіб 

життя, культуру, правила поведінки тощо. [3, c.11-12]. 

Американські лікарі Ясковіц і Осносс із Нью-Йоркського центру 

дезінтоксикації вважають, що формуванню наркомана сприяють такі причини:  

1) ринок, що вільно постачає наркотики;  

2) середовище, що сприяє або допускає застосування наркотиків;  

3) певний індивідуальний нахил до вади.  

Слабовольні, нестійкі особи що не вміють переносити життєві труднощі, 

шукають можливість штучно спричинити заспокоєння або збудження і вдаються до 

вживання наркотиків. У прагненні втекти від навколишньої несправедливості, від 

проблем сьогодення криються причини, що штовхають людину у світ ілюзій і 

фантазій. Такі, можна сказати, слабкі люди є в будь-якому суспільстві, й багато хто з 

них намагається забутися, врятуватися від реального життя. Особливо це стосується 

молоді – часта невлаштованість життя, відсутність чіткої перспективи, неясність 

політичної платформи, безідейність, відсутність цілеспрямованості ведуть до 

розгубленості перед лицем суперечливої дійсності та можуть сприяти залученню до 

наркотиків. Не тільки ця розгубленість, а й безплідний порив до реальності, невдала 

спроба осмислити справжні суперечності як свого життя, так і життя суспільства 

можуть бути благодатним гpyнтом, на якому проростає сім'я наркоманії. Постійна 

гонитва за наживою, політичний обман, лицемірство, егоїзм правлячої верхівки 

породжують, особливо серед молоді, розгубленість перед життям, спроби 

відсторонитися від нього, вивернутися, сховатися. Цей неповний набір живих і 

тривожних прикмет сучасного суспільства спричинює стан глибокого відчуження, 

духовну пустоту, яку часто заповнюють наркотичним дурманом. Як стверджує 

американський психіатр Денсен Гербер: «Кожне суспільство заслуговує свої власні 

виразки. У Сполучених Штатах у всій глибині виявляється криза цінностей, що 

характеризує сучасне суспільство».  

Вживання наркотиків може бути також способом протесту проти сімейного 

середовища, суспільства, загальноприйнятих норм поведінки, політичного режиму. 

Хоча можна зазначити, що одиниці наркоманів вступають у дійсну політичну 

боротьбу і майже немає серед них активних членів серйозних опозиційних партій.  

Додатковою причиною наркоманії є відсутність розумних розваг, які іноді 

замінюються «нездоровою» літературою, телепередачами, специфічними 

кінофільмами, в яких смакуються переживання наркоманів, їх життя і пригоди. Тут 

доречно ще раз пригадати англійського письменника Томаса Де Квінсі, який своєю 

книгою «Сповідь англійського опіофага» дав поштовх розвиткові опіумної 

наркоманії в Західній Європі, ставши, можна сказати, «батьком» європейських 

наркоманів. 
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Аналіз перелічених причин свідчить, що вони перебувають в площині 

соціальних проблем. Однак соціальні причини у виникненні наркоманії не єдині. Це 

також є наслідком недостатнього виховання, моральної нестійкості, наслідування 

поганим смакам та інших причин, про які йтиметься далі. Треба зазначити, що 

наркоманії в основному властиві підліткам, у яких соціальна зрілість відстає від 

фізичного розвитку.  

Перш ніж перейти від соціальних причин, які є нібито зовнішніми чинниками 

наркоманії, до соціально-психологічних і психологічних, треба сказати про 

сприятливі чинники, які на тлі перелічених причин є порівняно другорядними.  

Останніми роками отримані дані про деяку роль патологічної спадковості 

наркоманії. Під час обстеження наркоманів досить часто виявляють спадкову 

обтяженість, від якої частково і залежить ризик виникнення наркотичної пристрасті, 

хоч це і не обов'язково. Це, передусім, бioлoгiчний грунт, здебільшого спадкові 

захворювання, у ліпшому випадку – конституціальна схильність, природжені 

ознаки, що визначають характер і особистісні особливості майбутнього наркомана. 

На такому тлі і розвивається згодом наркоманія. Це тло впливає не лише на 

причини, що визначають перше вживання наркотику, на характер його вибору, але і 

сприяє швидшому і тяжчому перебігу захворювання. Це не означає, що та чи інша 

людина приречена на наркоманію з народження. Наркоманами не народжуються. 

Спадковий чинник являє собою лише грунт для розвитку пристрасті до наркотиків і 

формування наркоманії. Частіше вживають одурманювальні засоби особи, у яких 

можна відмітити деякі психічні аномалії і особистісні особливості. До них, зокрема, 

належать підвищена навіюваність, пасивне підкорення, слабовілля, психічна 

незрілість думок, схильність до емоційних колізій.  

За характером це особистості з рисами збудливості, жорстокості, вираженої 

упертості, забіякуватості, із прагненням до незалежності та підкорення інших. Часто 

вони конфліктують з батьками, йдуть з дому, бродяжать, схильні до авантюр, здатні 

переступити закон (хуліганство, дрібна крадіжка). Тому коли вони потрапляють в 

оточення, де вживають наркотичні речовини, то повністю підпадають під вплив 

нових знайомих і залучаються до наркотику. Це пояснюється значно зниженим 

«сторожовим» почуттям самоконтролю, ослабленими вольовими імпульсами. 

Здебільшого вони не здатні протистояти негативному впливу навколишнього 

середовища. Однак серед них є не лише психопатичні особистості, а й дійсно 

психічно хворі, котрі мають психічні відхилення. Вони сподіваються знайти в 

одурманювальних речовинах вихід внутрішнім переживанням через 

самоспоглядання, саморозмірковування для усунення туги, знеособлення, 

прагматизму. Усі ці особи складають так звану «групу ризику»[10, c.64-72],  молодь 

об'єднується у неформальні грyпи, «тусовки», потрапляє під негативний вплив 

кримінального середовища, злодійських авторитетів, захоплюється лже-

романтикою. Спрацьовує вічна формула - «заборонений плід солодкий». А дитині 

завжди хочеться спробувати заборонене. Пустотливий настрій, бажання виділитися, 

нездоровий інтерес можуть привести дитину до вживання наркотиків, навіть проти 

волі підлітка. Звикання до наркотиків проходить набагато швидше, ніж, наприклад, 

до алкоголю чи нікотину. Коли проявляється інтерес, то наркотик завжди легко 

знаходиться, тим паче, що вживається спільно з особами, які для пiдліткa добре 

знайомі і яким він довіряє. Підлітків провокують на пробу наркотиків «закоренілі» 

наркомани, які прагнуть розширити клієнтуру, щоб на ній заробляти гроші на 
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наркотик, вкрай необхідний їм самим. Втягнення в наркотичну залежність може 

проходити у стані сп'яніння підлітків, які потрапили у залежність від дорослих 

злочинців-наркоманів, збувачів та розповсюджувачів наркотиків, щоб їх прив'язати 

до злочинного ремесла. Це стосується і дівчат, які стали на шлях проституції. [3, 

c.11-13].  

Сприятливими чинниками є важкі захворювання, під час лікування яких 

наркотичними препаратами може розвитися наркоманія. Страждаючи від 

нестерпного болю після поранень, операцій, травм, опіків, печінкових і ниркових 

колік, холециститу та інших захворювань, що супроводжуються вираженим 

больовим синдромом, людина у разі прийому болезаспокійливих засобів відчуває 

незвичайне полегшення: біль тимчасово вщухає, слабшає або абсолютно зникає. 

Страшні муки минають і людина відчуває себе ніби ожившою. Але внаслідок цього 

чудового полегшення хворі настільки звикають до наркотику, що коли лікування 

закінчено і як лікувальний препарат він їм вже не потрібен, вони не можуть без 

нього обійтися.  

Таким чином, навіть тоді, коли вживання утішної отрути є необхідним, 

законним, щоб приборкувати нестерпний біль, наркотик, що приймається як 

найефективніший болезаспокійливий засіб, труїть організм, породжує наркоманію, 

особливо за необхідності частих прийомів [10, c.72].  

  В чисто психічному плані в основі потягу до наркотиків лежить мотивація 

явно хворобливого характеру і прагнення до зниження напруження та почуття 

тривоги, втеча від проблем, пов'язаних з дійсністю. Поганий настрій, невпевненість 

у собі, особливо у психічно неврівноважених молодих людей – так виникає 

ілюзорне почуття особистої значимості (помилкове сприймання). Повторне 

застосування наркотиків приводить до закріплення навички, а механізмом 

формування такої звички є умовний рефлекс. Відомо, що така звичка швидко 

оволодіває людиною, глибоко проникає в її сутність і стає складовою частиною 

характеру. Тому процес лікування наркоманії є дуже складним і довготривалим, 

ключ до успіху – це врахування індивідуальних можливостей особистості.  

Існує 3 рівні мотивації вживання наркотиків:  

1 рівень – підсвідомий. Має відношення до пологової травми. Що це таке? Це 

пам'ять про власне народження, законсервована в нашому тілі на глибинному рівні, 

де вже не існує різниці між емоціями і тілесними почуттями. Пологова травма є 

основою для більшості негативних процесів у психіці, адже цей заперечний 

емоційний заряд людина носить в собі і немає можливостей позбавитися його 

шляхом звичайних свідомих зусиль. Тут закладається базова структура особистості, 

тут – основна спонука вживання тих чи інших наркотиків. 

2 рівень – інтуїтивний. Заснований на тілесній пам'яті. Всі наші негативні 

емоції відбиваються на тілі у вигляді напруги між м'язами – згинателями і м'язами – 

розгинателями, між м'язами, які дають імпульс до дії і м'язами, які їх стримують. 

Розрядати цю напругу зусиллям волі або якимось подібним зусиллям неможливо. 

Для цього потрібно перебувати в тому стані, коли ця напруга вкрай загострена, 

тобто бути в глибині конфлікту. Наркотик, який діє на організм дає цю можливість.  

3 рівень – свідомий і підсвідомий одночасно. Це принцип посилення 

симптомів (проявів). Щоб якась внутрішня проблема вирішилася, ми інтуїтивно 

доводимо її до крайньої межі, до абсурду, посилюючи всі її прояви. Ми нагнітаємо 

обстановку, щоб дістати дна – і  проблема вирішена. [4, c.121-124].  
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 Як розвивається пристрасть до наркотичних речовин 
 

Важливо знати, як людина стає рабом наркотичних 

речовин, як відбувається звикання, патологічна 

прихильність (пристрасть) до постійного вживання 

наркотиків? Відповіді на ці запитання дуже важливі для 

розуміння суті наркоманії. 

 Є певні закономірності розвитку цієї пристрасті. 

Звичайно звикання відбувається поступово, непомітно для 

споживача наркотиків, принаймні, спочатку у нього не 

виникає побоювання і страху бути затягнутим у трясовину 

наркоманії, він не передбачає важких наслідків.  

Отже, причина справила свою дію, тим або іншим способом наркотик 

прийнято. Однак у кожної людини організм по-різному реагує на цю отруту. У 

багатьох уже перший прийом або перша ін'єкція викликає почуття внутрішнього 

комфорту, приємні специфічні пepеживaння, глибинa і тpивалість яких 

індивідуальні. Вони і складають те позитивно забарвлене емoцiйнe тло, яке сприяє 

появі бажання до повторного прийому наркотичної речовини і формує початок 

виникнення пaтологічного потягу.  

Однак можливі такі індивідyальнi реакції на прийом наркотиків, коли у 

людини не лише не виникали позитивні суб'єктивні переживання, а, навпаки, 

з'являлися негативні відчуття – слабкість, сонливість, пітливість, сильний головний 

біль, запаморочення, нудота, блювота, біль у шлунку і навіть непритомні припадки. 

Люди з такою реакцією рідше стають наркоманами, якщо не потрапляють у 

компанію досвідчених «приятелів», які «заспокоюють» їх, пояснюючи, що «так 

завжди себе відчуваєш у перший раз, наступного разу буде краще». У разі 

подальших прийомів наркотиків негативні відчуття меншають і поступово 

зникають. Однак ще не можна сказати, що захворювання на наркоманію вже 

сформувалося, оскільки усвідомлений потяг з'являється пізніше і в різні строки, що 

залежить від виду наркотику, способу і тривалості його прийому, дози, віку, статі 

споживача, індивідуальних особливостей організму, центральної нервової системи 

та інших чинників.  

Найкоротший термін появи потягу відзначається у разі внутрішньовенного 

введення наркотику. Найнебезпечніші в цьому відношенні препарати опійно-

морфінної групи. Що молодше споживач наркотику, то коротший у нього період 

становлення наркоманії як хвороби – швидко формується потяг до наркотику, 

встановлюється регулярність прийому, знижується його переносимість. Наркоманія, 

що почалася у зрілому віці, протікає легше, ніж у підлітковому та юнацькому. Тому 

найстрашніше те, що молодь більш схильна до наркоманії. А як зазначалося, 

зростання наркоманії відбувається в основному за рахунок вікових груп, в яких ще 

не встигла повністю сформуватися особистість. Незалежно від первинного мотиву 

вживання наркотику, ефект, що отримано після його прийому, – суб'єктивно 

приємне відчуття, що іменується ейфорією (від грецьк. euphoria – легкість), 

спонукає до його повторного застосування, оскільки будь-яке почуття задоволення 

спричинює прагнення до його повторення. А бажання відчути знову стан ейфорії 

вимагає нових прийомів наркотику. На цьому етапі підключаються механізми 

пам'яті. Можна образно сказати, що пам'ять живиться уявою: вона, нібито 
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змагаючись з ним, продовжує послужливо підкидати і в охоплений пожежею 

запалений мозок дедалі нові й нові  поліна. 

Таким чином, збуджена ейфорією фантазія і суб'єктивні відчуття ейфорії є 

причиною подальших прийомів наркотичних речовин. Людина прагне пережити ці 

відчуття знову і добровільно котиться в безодню наркоманії. Зробивши перший крок 

на шляху до біди, вона рідко зупиняється на півдорозі і потрапляє у дрейф 

наркотичної залежності. Потяг до ейфорії виявляється непідвладним достатньому 

контролю за рахунок якісного зниження функції свідомості. Знижується критична 

оцінка власних вчинків і того, що відбувається, пoчyття обережності. Страхи, 

побоювання за майбутнє, які повинні були вчасно зупинити людину, пригнічуються 

потягом.  

До звикання до наркотиків схильні всі. Тільки у кожного це звикання 

розвивається по-різному, бо стійкість психіки до дії наркотичних речовин у людей 

неоднакова. Часто можна говорити про відносну схильність до розвитку пристрасті, 

оскільки є люди з досить слабо розвиненими захисними механізмами проти отрути. 

Наркотична залежність у них розвивається буквально відразу, часом стрімко. 

Небезпека для таких осіб полягає в тому, що навіть одноразовий прийом наркотику 

може виявитися фатальним. Тепер зрозуміло, чому людина, лише спробувавши 

наркотик, піддає себе страшному ризику. Правда, може бути і деяка стійкість до 

звикання, але ніхто не може сказати, що він довго приймав наркотичне зілля і не 

став наркоманом.  

Наркотики за силою наркотичної дії, інтенсивністю потягу і пристрастю ні в 

якому разі не можна порівнювати з алкоголем. Їх не можна вживати помірно, між 

іншим, епізодично, як це можливо у разі вживання алкоголю. Алкоголік, 

усвідомивши шкоду, яку йому приносить випивка, може самостійно кинути пити, а 

ось випадків, коли опіоман або морфініст самостійно припиняє вживання наркотику, 

практично не відмічено.  

У разі наростання потягу прийом наркотиків стає постійним, фоpмyється 

певний рівень наркотизації, хоча сувора регулярність ще і не обов’язкова. Моральні 

заборони і голос розуму відступають перед тягою до наркотиків. Людина поступово 

втрачає свою незалежність. А основний принцип життя – це свобода. Тут пролягає 

межа між свободою і рабством, неживою матерією і життям. Усе це свідчить не 

лише  про сформований потяг – хворобливе прагнення, а й про формування першого 

синдрому наркоманії – психічної, або психологічної залежності (прихильності). 

Експерти ВООЗ визначають психічну залежність як «стан, під час якого наркотик 

спричинює почуття задоволення і психічного підйому і вимагає періодично 

повторюваного або постійного його введення для того, щоб випробувати 

задоволення або уникнути дискомфорту». Сам термін «психічна залежність» 

говорить про те, що дискомфорт зачіпає саме психічну сферу. Це виражається 

нез'ясовним почуттям задоволення, відсутністю психологічної рівноваги, психічного 

незадоволення («чогось не вистачає»). У такому разі думки людини постійно 

повертаються до наркотику. [10, c.86-89] 

Синдром залежності – поєднання фізіологічних, поведінкових і когнітивних 

явищ, при яких вживання речовин або класу речовин починає займати перше місце в 

системі цінностей індивіда. Основною характеристикою синдрому залежності є 

потреба (часто сильна, іноді непереборна) приймати психоактивні речовини (які 

можуть бути прописані або не прописані лікарем), алкоголь або тютюн.  
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Продовження вживання речовини, незважаючи на очевидні шкідливі наслідки, 

такі, як спричинення шкоди печінці внаслідок зловживання алкоголем, депресивний 

стан після періоду вживання речовини, зниження когнітивних функцій внаслідок 

вживання наркотиків.  

Залежність від наркотичних речовин послідовно формується через кілька 

стадій – соціальну, психічну та фізичну. Кожна наступна стадія не змінює 

попередню, а додає до картини захворювання нові прояви.  

Про соціальну залежність говорять тоді, коли людина ще не почала вживати 

наркогенні речовини, а знаходиться в середовищі, де їх вживають інші, приймає 

стиль поведінки, відношення до наркогенних речовин та зовнішні атрибути групи. 

Людину приваблює атмосфера, «дух» наркогенної групи. Соціальній залежності 

сприяє усвідомлення того, що людина може залишити свій психічний стан за 

допомогою наркогенної речовини, коли захоче цього... 

 Психічна залежність – це хворобливе прагнення знову відчути і пережити 

певні відчуття, зміни настрою, які визиваються дією певних наркотиків. Це гострий 

психічний дискомфорт, душевне неблагополуччя, яке розвивається в період 

стримання від використання наркотиків (подавленість, смуток, внутрішня 

порожнеча, роздратованість, озлоблення). Психічна узалежненість, виявляється 

спочатку неусвідомленим, а потім повністю усвідомлюваним і нездоланним потягом 

до наркотику.  

Пізніше до яскраво вираженого психічного узалежнення від наркотику 

додається і фізичне узалежнення. Тепер вже відчуття не тільки психічного, а й 

фізичного комфорту досягається лише при наявності наркотику в організмі. Якщо 

дія наркотику припиняється, а чергової дози немає, то виникає абстинентний 

синдром (синдром позбавлення). Прагнення до наркотику в стані абстиненції 

переборює всі інші бажання, навіть такі, як голод і спрага. Воно повністю підкоряє 

собі поведінку індивіда. Підліток у подібному стані думає тільки про наркотики, він 

здатний на все, щоб якомога швидше здобути і прийняти наркотичну речовину. При 

відсутності наркотиків в організмі наркомана з'являються цілий ряд неприємних 

відчуттів, які зникають лише тоді, як буде повторне введення наркотиків. Особлива 

гостра залежність у тих, хто вживає морфій. У жертви цього виду наркоманії 

постійна потреба у прийомі наркотиків, не стільки у прагненні відчути ейфорію 

(підвищену збудливість), скільки в бажанні запобігти гибельного, тяжкого стану 

організму (абстиненції) – це стан, коли відбувається різні порушення в нервовій і 

інших системах наркомана. Коли він не вживає наркотиків – різка зупинка у 

прийманні. [5, c.9-12]. 

    

 Види і різновиди збуджуючих і наркотичних речовин 

 

У природі існує незліченна кількість видів і різновидів збуджуючих і 

наркотичних речовин, які здійснюють вплив на людину. Наркотики розподіляються 

на дві категорії: рослинного походження (виготовлені з маку чи коноплі), 

фармацевтичні препарати та хімічні сполуки. Наркотичний ефект мають:  

1) речовини, що містяться у коробочках харчового маку (випарений з 

надрізів на недозрілих коробочках маку молочний сік після висихання називається 

опіумом);  
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2) речовини, які містяться в різних частинах коноплі, деякі отруйні гриби, 

інші рослини.  

Останнім часом істотно розширився асортимент речовин, які впливають на 

психічний та фізичний стан людини. Доцільно знати найбільш вживані наркотики та 

одурманюючі речовини, хapaктep їх впливу на людський організм.   Костянтин 

Корсак виділяє 5 груп «важких наркотиків». Ось короткий опис цих груп:  

 Одними з найбільш розповсюджених і часто вживаних є опіумні препарати 

(опіумна наркоманія). Опій (морфій, героїн) добувається з соку маку – опій-сирець. 

З опію виділяється морфінова основа, з якої виготовляється героїн.  

Для опійної наркоманії характерне швидке збудження, прискорене, на перших 

порах доволі чітке мислення, швидка мова, різке звуження зіниць, блідість, суха 

шкіpa та слизової поверхні органів людини. «Доза» викликає найчастіше стан 

споглядальної ейфорії і відчуття здійснення усіх бажань, пригнічує моторну та іншу 

активність. Легкість збудження опіатами системи задоволення, можливість введення 

великих доз, що у десятки чи сотні разів перевищують нормальну кількість під час 

природного збудження системи задоволення, пояснюють чималу швидкість і повну 

незворотність руйнування опіатами системи задоволення і деградації особистості.  

Опіати створюють глибоку залежність наркомана від них, бо відсутність цих 

речовин впливає не лише на психіку, а й на фізіологію. Вже на початковій стадії 

звикання відсутність наркотику викликає різкий біль у суглобах, животі і 

внутрішніх органах. Надалі до цього долучаються аритмія серця, порушення роботи 

центру дихання. Не дивно, що фіналом «глибокого знайомства» з опіатами є смерть 

або повна деградація особистості, неможливість виліковування і легкість рецидивів 

після спроб «розлучитися» з маком.  

До цього виду наркотиків належить героїн, який у залежності від суміші та 

ступеня очищення може бути коричневого, сірого, білого чи кремового кольору у 

вигляді зерен чи крупинок. У такому вигляді його нюхають чи ковтають, у вигляді 

рідини гepoїн вживають для ін'єкцій. Героїн є найбільш сильнодіючим та 

небезпечним з усіх відомих наркотиків. До нього дуже швидко звикають. Щоб 

досягнути потрібного стану наркоману слід збільшити дозу чи вживати частіше 

наркотик. Людина втрачає почуття власної гідності, контроль над собою, критичне 

сприймання того, що відбувається навколо. Лікування можливе тільки в умовах 

стаціонару протягом тривалого часу. Проте і після лікування можливі рецидиви, 

тому моральна, психологічна та медична допомога хворому наркоману необхідна 

постійно. Якщо лікування не буде проведено своєчасно, то на наркомана чекає 

повна психічна та фізична деградація і смерть.  

З коноплі виготовляють гашиш, який буває у вигляді порошку, паличок, 

пластинок, зелених кульок, а також може бути у рідкому чи в'язкому стані темного 

кольору.  

Верхні висушені частини коноплі(марихуана) вживаються, окрім нюхання, і 

для куріння cyміші з тютюном.  

Психостимулятори (спортивні наркотики)  

В наш час вони штучні, але не бракує й продуктів переробки коноплі чи листя 

коки – маріхуана, ефедрин, піродрол, катинон, кокаїн. Ці речовини викликають 

форсування чи підстьобування організму і психіки – ейфорію, зникнення втоми і 

відчуття голоду, підвищення тиску крові і частоту серцевих скорочень.  



31 

 

Ця група речовин також близька до присутніх у процесі нормальної діяльності 

нашої системи задоволення «внутрішніх стимуляторів» – норадреналіну та 

дофаміну. Без них неможливий перехід закоханих у «стан Ромео і Джульєтти».  

Для кокаїнової наркоманії характерна сильно-збуджуюча дія, нейтралізувати 

яку можна лише шляхом застосування наркотиків, які заспокоюють або 

розслабляють. Організм наркомана перебуває у контрастних відчуттях: галюцинаiї 

та маячний стан можуть перейти в гостру серцеву недостатність, плаксивість або 

агресивність, манію переслідування та остраху, бажання здійснити напад. Тривале 

вживання кокаїну призводить до повної психічної деградації та тяжких фізичних 

захворювань.  

Зрозуміло, яку силу мають ці наркотики нескінченно вони втручаються у 

систему задоволення і концентровано збуджуючи сентюм, швидко руйнують 

психіку і викликають штучну потребу у введенні все нових і нових «доз». 

Припинення прийому автоматично збуджує роботу «системи депресії», тому не 

дивно, що саме кокаїністи частіше від інших наркоманів закінчують життя 

самогубством.  

Психотомитетики ( галюциогени )  

Їх можна побачити в рослинах від тропіків аж до полярного кола. Типовим 

прикладом є мескалін (з мексиканського кактуса «пейотль»), псидліцибін, буфотеїн, 

гармін. Найвідоміша речовина – «ЛСД» (діетиламід лезиргінової кислоти). Лише 

маленька частина цієї речовини особливо шкідливо діє на СЗ, всі - на весь мозок чи 

на більшу його частину, викликаючи розлади його роботи, що лежать в широкому 

діапазоні – від тимчасових галюцинацій до радикального порушення інтелекту й 

перетворювання людини у рослину. Навіть одноразове вдихання якогось отруйного 

«сміття» легко може назавжди пошкодити мозок!!!.  

Не можна торкатися всіх наркотиків, але психотомитетиків – особливо, бо 

жоден лікар не зможе передбачити дії цих наркотиків на певну людину з огляду на 

індивідуальність наслідків, що залежать від сили-силенної чинників.  

Барбітурати (снодійні) 

 Барбітуратна наркоманія відрізняється станом, який нагадує алкогольне 

сп'янiння: розсіяна увага, погане осмислення ситуації, загальмованість, гучний 

голос, невиразна мова, надмірна жестикуляція, порушення координації рухів, 

розширення зіниць, їх в'яла реакція на світло. Після пробудження у наркоманів 

виникає відчуття спустошеності та розбитості, спостерігається дезорієнтація та 

нездатність до пересування.  

Вони штучно застосовуються для пригнічення нормальної активності мозку і 

засинання тоді, коли «не хочеться спати». Тоді, коли організм дійсно втомиться і 

потребуватиме сну, він сам дасть сигнал – «час спати». Засинання тоді швидке і 

настає саме собою за будь-яких умов – на транспорті, у кімнаті, в кінотеатрі тощо. 

Барбітурати викликають швидке штучне засинання, але вранці болить голова, геть 

кепський настрій і треба прийняти невелику дозу, щоб поліпшити самопочуття. Цим 

вони схожі на алкоголь. Не дивно, що і наслідки надмірного вживання подібні – 

розлад психіки, інтелекту аж до стадії «білої гарячки» і галюцинацій з чортиками та 

інопланетянами.  

Група «вуличних наркотиків»  

Найвідомішім з них став «крек», а назви змінюються мало не що місяця. 

Найчастіше це не чисті речовини, а суміші згаданих вище з тим, до чого додумалися 
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їхні виробники. Не дивно, що дія часто посилена, комбінована (впливають 

одночасно представники різних груп наркотиків), а наслідки індивідуальні і складні 

для передбачення.  

Накопичено надто мало даних про «вуличні наркотики». Такий популярний 

серед молоді Західної Європи «екстазі» помітно зменшує опірність людського 

організму стану зневоднення (бракує води в клітинах). Були непоодинокі випадки 

миттєвої втрати свідомості і подальшої загибелі під кінець тривалих дискотек, бо 

оточуючі діяли на основі переконання, що йдеться про «брак кисню», і штучним 

диханням чи залишенням у спокої остаточно добивали своїх друзів. [3, c.7-10]. 

 

 Характеристика поведінки і наслідків наркотично залежних   

підлітків 

 

 Нажаль, наслідки завжди однакові і дуже трагічні. Важко зустріти старого 

наркомана з тієї причини, що до такого віку вони просто не доживають або ж гинуть 

від рук інших наркоманів, від передозування, зараження крові та інших хвороб, 

викликаних інфекцією, яка передається через не стерилізований шприц з голкою, від 

злочинів в тюрмі під час бійок, можуть стати жертвами нещасних випадків або ж 

передчасно помирають від отриманих хвороб. Багато наркоманів закінчують життя 

самогубством.  

 Період вживання наркотиків триває не більше 7-10 років, середня тривалість 

життя наркоманів – до 30 років. Особливо руйнівна дія наркотиків на дитячий 

організм. Наркоманія сприяє поширенню СНІДу, венеричних захворювань, 

туберкульозу, інших інфекційних захворювань. В наркозалежних людей повністю 

зникає захисний рефлекс організму на передозування, стабілізується максимальний 

рівень переносимості наркотику. Ця стадія захворювання супроводжується 

фізичними змінами, які свідчать про інтоксикацію організму: загальним 

виснаженням, зміною кольору шкіряних покровів, відзначається ламкість нігтів, 

випадання волосся, зубів, ознаки раннього старіння. [3, c.13]. 

Спостерігаються також значні зміни в психічній сфері: у наркомана 

порушується душевний стан, розладнується нервова система, втрачається 

самоконтроль, відбувається падіння життєвої активності людини, зниження 

інтелекту, пам'яті, остаточне згасання моральних почуттів. Відзначається повна 

втрата соціальних і особистих інтересів, порушуються зв'язки з рідними та 

близькими, згасають прихильності. Руйнування особистості відбувається непомітно, 

хоча й швидко.  Для відновлення удаваної душевної рівноваги, хорошого 

самопочуття наркоману необхідно систематично вживати наркотичні речовини. Але 

придбання наркотику вимагає великих коштів, які, зважаючи на втрату 

працездатності, природно не поповнюються. Це штовхає наркомана на злочинний 

шлях. Для добування грошей на їх придбання, він готовий на будь-який злочин: 

крадіжку, розбій і навіть вбивство.  

Суть фізичного недомагання полягає у тому, що наркоман відчуває сильну 

фізичну біль – «ломку» і він вживає наркотик для зняття фізичних страждань. 

Хронічні наркомани, як правило, перебувають як у психічній, так у фізичній 

залежності від вживання наркотиків. Вони вживають усі види наркотиків без 

розбору, які тільки є в їх розпорядженні. Основний зміст їхнього життя полягає у 

пошуках чергової дози наркотиків.  
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Наркоманія змінює характер людини, спотворює її особистість. Поведінка 

наркомана стає обтяжливою для оточуючих, особливо для рідних і близьких, 

оскільки вони неприємні в спілкуванні, черстві, егоїстичні, бачать в оточуючих 

своїх ворогів. [4, c.125-130]. 

Наркотики досить негативно впливають на мозок людини, яка їх приймає. 

Виявилося, що у внутрішньому мозку є спеціалізована структура - «Система 

задоволення « (СЗ). Всі позитивні відчуття і почуття так чи інакше пов'язані з її 

збудженням і поширенням вторинних сигналів по всіх «провідниках» нервової 

мережі. Система задоволення розташована під потужнішою мережею «системи 

депресіі» (СД). Обидві системи мають приблизно однакову будову, що включає 

компактні зони «вмикачів» і розгалужених нервових мереж, що ведуть у лобну 

частину півкуль і охоплюють практично всю нервову систему .  

Молоді люди повинні знати однаково твердо висновки із закону вільного 

падіння (не стій під вантажем, бо він може відірватися і впасти на голову) і нейро-

молекуляної біології -»важкі» наркотики швидко вбивають людину в людині, вони 

назавжди виводять з ладу «систему задоволення» чи весь мозок, а відновлення, на 

жаль, неможливе.  

Слабкі наркотики роблять це ж саме повільніше, одночасно пошкоджуючи 

більшість внутрішніх органів. [5, c.20-23]. 

Про вживання підлітками наркогенних засобів можуть свідчити певні ознаки, 

які не можливо приховати – це несподівана різка зміна у поведінці чи характері. 

Наприклад, незвична для даної людини працездатність, чи, навпаки, різке зниження 

активності, різкі агресивні спалахи на невиправдані зовнішні подразники, 

розслабленість і апатія, стан, який нагадує посталкогольне сп'яніння (втомленість, 

сонливість, почервоніння і набряк обличчя) без алкогольного запаху.  

При прийомі конкретних наркотиків (з групи опія, різних видів коноплі та 

інших) у наркомана відмiчaється нестримний сміх, мова його нісенітна, безглузда. У 

такому стані наркоман втрачає контакт з оточуючими (він впевнений, що вони не 

розділяють його весілля). З цієї причини він стає злобним і дратівливим. У 

наркомана може бути і рухове збудження. Абстинентний стан (наркотичне 

голодування) протікає важко. При цьому відмічається різка зміна настрою, 

інтенсивне пото- і слиновиділення, блювота, біль у м'язах і суглобах, появляється 

страх смерті.  

Для підлітків характерним є: раптова утрата інтересу до навчання, важке 

пробудження вранці, розсіяність, неуважність, немотивована подразливість, зміна 

кола знайомих, поява нових друзів, з якими вони не знайомлять батьків (як правило, 

такі друзі не заходять в квартиру, а викликають підлітка на вулицю), виникнення 

грошових боргів, продаж сімейних цінностей або перепродаж речей для отримання 

власних грошей.  

У подібних випадках різко проявляється така особливість наркоманів як 

егоїзм. При цьому вони прагнуть задовольнити свої бажання будь-якими шляхами і 

способами, не зупиняючись навіть перед порушенням норм моралі і права. Крім 

цього, у них відмічаються й інші соціальні пороки – знущання над тваринами, 

безглузде знищення матеріальних і культурних цінностей, азартні ігри, хуліганство, 

статева розпущеність тощо.  

У них спостерігається відсутність почуття любові до батьків, поваги до 

вчителів і однолітків. Поряд з цим відмічається збільшення конфліктних ситуацій з 
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близькими, учителями, ровесниками, зниження продуктивності в різного роду 

діяльності. Багато із них агресивні і жорстокі. Якщо людина вживає наркотики 

тривалий час, у неї з'являються характерні зовнішні ознаки: виснаження, загальна 

старезність та інші ознаки (падіння ваги порівняно з нормою, облисіння, суха шкіра 

жовтуватого кольору, чисельні зморшки, очі з незвичайною зміною величини 

зіниць, поява жовтизни на зубній емалі або швидке руйнування зубів, зміна в темпу 

мови (прискорена чи сповільнена)).  

Якщо наркотики вводились шляхом ін'єкцій, то на шкірних покривах різних 

областей тіла є чисельні сліди уколів, рубці та шрами.  

При наявності знань ознак поведінки наркоманів легко можна виявити 

споживачів-початківців. Вже при постановці на облік неповнолітніх і молоді, які 

схильні до правопорушень, а також осіб із групи ризику [10, с.332-333]. 

 

ІІ. Алкоголізм як соціально-педагогічна проблема 

 

 Причини розвитку алкоголізму 

 

Другою проблемою, яку ми будемо розкривати, буде алкоголь, який також 

дуже згубно впливає на організм людини. Алкогольні напої відомі людству вже 

давно. Ще в сиву дaвнинy для вгамування спраги люди вживали солодкі соки плодів 

(винограду, пальм тощо). Свіжий сік додавав енергії, бадьорості. Поряд з цим було 

відзначено, що, залишений на зберігання у відкритих жбанах, солодкий сік міняв 

свої смакові якості та зовнішній вигляд. Коли пили такий перестояний сік, 

змінювався настрій, з'являлася бадьорість, безтурботність. Наші предки, не знаючи 

справжньої причини, пояснювали це дією вищої сили і вважали, що стан сп'яніння – 

це зближення з богом.  

Вийшло так, що спочатку людина відчула на собі дію переброджених соків і 

тільки значно пізніше дізналася, що цей своєрідний вплив на самопочуття та 

поведінку зумовлений наявністю алкоголю.  

Стародавні араби використовували його як ліки. Ось чому і досі вживання 

спиртного супроводжується побажанням “на здоров'я».  

Алкоголь – не що інше як етиловий чи винний спирт, який має вигляд 

безколірної прозорої рідини характерного смаку і запаху.  За своєю дією алкоголь є 

наркотичною речовиною. Він утворюється внаслідок спиртового бродіння злаків та 

овочів, котрі містять цукристі речовини. Це жито, пшениця, картопля та інші 

культури. 

У залежності від процентного вмісту етилового спирту алкогольні напої 

мають різну міцність. Taк, y горілці є 40-50 % спирту, в лікерах і коньяках  - 40-57%, 

у плодоягідних винах – 14-20 %, а в звичайних сортах пива – 3-6 % .Чим більша 

міцність алкогольних напоїв, тим шкідливіше діють вони на організм. [2, с.3] 

Бaгaто шкоди приносить алкоголь. Причини першогo прилучення до алкогoлю 

різноманітні. Але простежуються їх характерні зміни, залежно від віку.  

До 11 років перше знайомство з алкогoлем відбувається або випадково, або 

йогo дають «для апетиту», «лікують» вином, або ж дитина сама з цікавості пробує 

спиртне (мотив, гoловним чином, влaстивий хлолчикам). У більш старшому віці це 

частіше трапляється з традиційних приводів. У нашу дійсність перейшов старий і 

шкідливий звичай відзначати вживанням aлкогольних напоїв майже всі події життя: 
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день народження, весілля, одержання квартири, та й не тільки радісні, а й сумні – 

смерть рідних, близьких. Ці шкідливі звички і традиції ще міцно чіпляються за наше 

сьогодення і мають місце, незважаючи на пoстійну роботу, яка пpовaдиться, щоб 

викоренити їх із нашого побуту.  

 Зазвичай, перше вживання алкоголю – це, так би мовити, «безневинна» 

чарочка на честь дня народження або іншогo свята і хоча це відбувається за згoдою 

батьків, у колі родини, все ж і таке долучення дітей до вина небезпечне. Адже варто 

раз доторкнутися до спиртногo, як уже знімається психологiчний бар'єр, і підліток 

вважає себе спроможним випити з товаришами або навіть сам, якщо з'являється така 

можливість. Недарма в народі гoворять: «Ріки починаються зі струмочка, а пияцтво 

з чарочки».  

Велике значення має сім’я, в якій виховується підліток. У дітей і підлітків з 

неблагополучних сімей, як правило, не pозвинутa культура спілкування. Відсутність 

душевної близькості з родичaми і контактів з ровесниками із благополучних сімей, 

некомунікабельність приводять до пошуку вуличної команії, де підлітки мають 

реальні можливості для самоствердження, насамперед через залучення до 

алкогольних традицій компанії, виправдовуючи свої дії такими приводами, як 

«незручно було відстати від хлопців», «друзі умовили», «за компанію», «для 

хоробрості». 

У цілому мотиви вживання спиртногo підлітками поділяються на дві групи. В 

основі мотивів першої групи лежить бажання дотримуватися традицій, випробувати 

нові відчуття, цікавість і т.п. Формуванню цих мотивів сприяють деякі властивості 

психіки неповнолітніх – незалeжнo від причин появи дефекту (вроджена аномалія, 

захворювання психіки) у дитини порушуються гармонійні відносини з соціумом, 

формується неадекватність самооцінки. Алкоголь в таких випадках є компенсуючим 

фактором, що дозволяє згладити існуючу дезадаптацію особистості дитини, 

забезпечити безболісне входження в групу ровесників. А також прагнення до  

дорослості, яке в них пробуджується, бажання бути як усі, намагання наслідувати 

старших, тому як вживання алкоголю в підлітковому і юнацькому віці вважається 

символом мужності, спроможності. 

Віковими особливостями підлітків певною мірою можна пояснити і вживання 

ними спиртних напоїв «для хоробрості». Цей мотив пов'язаний з відсутністю в 

неповнолітніх живого досвіду, знань, що дозволяють їм вільно вступати в 

спілкування з оточуючими (наприклад, з особами більш старшого віку, дівчатами). 

Усі ці групи мотивів першого знайомства з алкоголем більш притаманні хлопцям. 

Для дівчат типова в основному друга – «традиційна» група мотивів. До числа цих 

мотивів входить прагнення позбутися нудьги. У психології нудьгою називають 

особливий психічний стан особистості, пов'язаний з емоційним голодом. У підлітків 

цієї категорії істотно ослаблений або втрачений інтерес до пізнавальної діяльності. 

Підлітки, які вживають спиртне, майже не займаються громадськими справами. 

Істотні відхилення спостерігаються у структурі їхнього дозвілля. Ці підлітки менше 

цікавляться художньою літературою, рідко беруть участь у самодіяльності, майже 

не бувають у театрі, не мають інтересу до серйозної музики, живопису.  

Деякі підлітки споживають спиртне, щоб зняти із себе напругу, звільнитися 

від неприємних переживань. Напружений, тривожний стан може виникнути у 

зв'язку з певною ситуацією в родині, шкільному колективі. 
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Для підлітків характерно проведення вільного часу переважно з друзями, хоча 

підліткові групи складаються стихійно, їх становлять хлопці та дівчата, близькі за 

рівнем розвитку, запитами й інтересами. Але якщо підліткова група не об'єднана 

якоюсь корисною діяльністю, у ній переважає «порожнє» проведення часу, і така 

грyпa нудьгуючих стає сприятливим середовищем для вживання спиртних напоїв.  

Головна небезпека першої спроби алкоголю для незрілої особистості полягає в 

тому, що, відчувши потяг до спиртного, підліток з біологічною схильністю до 

алкоголізму стає алкоголіком практично відразу, навіть не встигнувши зрозуміти, 

що з ним сталося. Тому як у дорослої людини період від п’янства до алкоголізму 

займає 5-10 років, то у дитини чи підлітка формування хронічного алкоголізму 

проходить в 3-4 рази швидше. Для підлітків є характерним прагнення до повного 

сп’яніння – тільки в такому випадку випивка оцінюється як вдала.[7. с.345-351]. 

Існує багато неправильних думок щодо вживання алкоголю, неправильне 

розуміння дії алкоголю на організм і особливо міф про його «лікувальне» значення. 

Досвід показує, що вживання алкоголю з цією метою призводить до протилежних 

наслідків. Від такого «лікування» виникає тільки загострення і подальше поширення 

хвороби, погіршення загального стану організму, створюється реальна загроза 

захворіти на хронічний алкоголізм. Необхідно чітко і ясно уявляти «лікувальні» 

властивості алкоголю, бо незнання їх нерідко зaвдaє знaчної шкoди.  

Поширена думка про те, що алкоголь корисний як засіб боротьби з мікробами, 

вірусами. У зв'язку з цим спиртне застосовують при лікуванні грипу та інших 

запальних захворювань верхніх дихальних шляхів. Справді, алкоголь вбиває 

мікроби на поверхні людського тіла і в пробірці. Йoгo іноді використовують для 

дезинфекції шкіри. Чи може він вживатися для боротьби з мікробами, що завдають 

шкоди людині і зумовлюють хворобливий процес (зaпaлення легень, хронічний 

бронхіт та ін.)?  

Для знищення за допомогою алкоголю мікробів – збудників  будь-якого 

інфекційного захворювання, котpi перебувають в організмі людини, треба було б 

випити тaкy кiлькість спиртного, яка повністю паралізувала б життєдіяльність усіх 

клітин організму. Від такої «лікувальної дози» алкоголю згасає життя людини, а 

значна кількicть мікробів залишається зовсім неушкодженою. До речі, в організмі 

людей, якi вмерли від надмірного вживання алкогольних напоїв, завжди знаходять 

живих мікробів. Безглуздо пити спиртне від застуди, грипу, запалень верхніх 

дихальних шляхів, оскільки це не вбиває вірусів та мікробів. Зате завжди алкоголь 

отруйно діє на opгaнiзм. При цих та інших хворобах, кpiм руйнівного впливу на всі 

клітини організму людини, алкоголь порушує механізми протидії, які захищають 

його від шкідливої дії мікробів та вірусів, а тaкoж пoслаблює захисні реакції 

організму.       

Існує дyмкa, що алкоголь зiгріває людину. Taкa дyмкa не безпідставна, бо з 

досвіду відоме відчуття тепла після того, як вип'єш спиртне. Однaк не слід забувати, 

що «зігрівання» за допомогою алкоголю призводить до того, що частіше замepзaють 

п'яні й значно рідше тверезі люди. Спеціальні наyкові дослідження показали, що 

після вживання алкоголю порушується нормальна нервова регуляція кровоносних 

судин, котpі пронизують весь оpгaнізм людини і мають вeликe значення в 

підтриманні сталої температури тіла. За нормальних умов при зниженні 

температури навколишнього середовища регуляція зумовлює звуження кровоносних 

судин, появу гусячої шкipи тощо. Зміни судин і шкipи зменшують віддачу тепла у 
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навколишнє середовище. Цими пристосувальними заходами opгaнiзм оберігає себе 

від надмірного охолодження. Порушуючи нормальну нервову регуляцію, алкоголь 

замість звуження судин на холоді викликає їх розширення, що суб'єктивно 

сприймається як вiдчyття тепла. Проте тaкe явище тимчасове.  

Існує ще одна хибна думка, що у великих кількостях алкоголь шкідливий, зате 

в малих може принести користь, піднімає настрій, поліпшує апетит. Щодо цього 

треба зауважити, що у великих дозах він приносить велику шкоду і не меншу у 

малих при частому вживанні. Адже незалежно від дози алкоголь – це отрута, що діє 

на мозок, серце, печінку, шлунок та інші органи людини. Можливо, позитивною 

якістю спиртного є його висока енергетична цінність? Проте його вживання з цією 

метою зовсім невиправдане через виразні отруйні властивості. Руйнуючи життєво 

важливі клітини, алкоголь аж ніяк не може засвоюватися і використовуватися як 

енергетичний матеріал, так само як не сприйматиметься організмом людини енергія 

гасу, бензину, вугілля та інших речовин. Більше того, алкоголь створює перешкоди 

для засвоєння і окислення нормальних природних речовин (вуглеводів та жирів), які 

є джерелом м'язової eнepгiї людини. Відомо, що вживання склянки горілки 

послаблює м'язову силу та витривалість майже втричі. Інколи любителі випити, 

виправдовуючи свою шкідливу звичку, говорять, що лікарі приписують алкоголь  

для лікування. Але це пусті балачки – сучасна медицина не використовує алкоголь 

як лікувальний засіб.  

Певної шкоди, особливо для мoлoдi, завдає й те, що інколи зі сцeни тeатpy, 

екрана кіно, телевізора звучать досить доброзичливі відгуки про вино як джерeлo 

довголіття, бадьорості, здоров’я, стимулятор мозкової діяльності тощо.  

Особливо ретельно боротьбу з алкогольними традиціями треба вести в 

мікросоціальному середовищі – у кімнаті гypтожитку, дільниціі цеху, дворі, сім'ї. Не 

можна примиритись з байдужим ставленням деякої частини населення до 

побутового пияцтва.  

Не слід забувати, що поширенню пияцтва сприяють також низька культура і 

недостатня освіта. За даними В.Смирнова серед осіб, що страждали алкоголізмом, 

більшість мали неповну середню освіту. Ці люди повинні і могли б раціонально 

використати час, витрачений на пияцтво, продовжуючи свою освіту, розширюючи 

світогляд.  

I всe-таки в наш час найбільшу шкоду приносять погані звички й традиції, 

пов'язaнi з частуванням спиртним. Господарі люб'язно частують і зaпpoшyють 

випити з різних приводів, однак пpимyшyвати гостей пити не можна. Серед них 

бувають спортсмени і хворі, яким вживати спиртне не слід. Moже бути й людина, 

що вилікувалася від алкоголізму. Для неї одного кeлиxa досить, щоб відновити 

хворобливу пристрасть до спиртного. В гостях за столом проголошують тости за 

здоров'я, хоча алкоголь руйнує його. Піднімають кeлиxи за щастя, радість, міцну 

сім'ю, а пияцтво завжди приносить сум, горе та розлади в сім'ю. На людину, якa знає 

ціну спиртного і не хоче його вживати, в товаристві поглядають скоса. Це нерідко 

сприймається як неповага до присутніх і образа господарів, стає предметом жартів і 

навіть глузування.  

Пияцтво не можна виправдати ніякими причинами. Досить часто ті, хто п'ють, 

говорять, що вживають спиртне з горя, після особистих невдач чи нeпpиємностей на 

роботі або в сім’ї. Та усе це нерідко марне базікання. Адже невдалі і неприємні 

моменти бувають у кожного, але подібно до того, як після ночі настає день, так на 
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зміну поганому приходить успіх і радість. Для цього людина повинна спрямовувати 

свою волю, суспільно корисною діяльністю добиватися успіху. «Заливання» 

прикрощів горілкою не виправляє справи, а навпаки, сприяє тому, що їх з'являється 

ще більше.  

Не слід кожну людину, яка інколи вживає спиртні напої, вважати хворим на 

алкоголізм. Хоча в більшості випадків алкоголізмом страждають ті, хто в минулому 

починав з епізодичних і нечастих пиятик з нагоди дня народження, свят тощо. 

Несистематичне, епізодичне вживання алкогольних напоїв – це побутове пияцтво, 

від якого дуже близько до алкоголізму.  

Алкоголізм – важке захворювання, котре характеризується хворобливою 

пристрастю до спиртних напоїв, необхідністю похмелитись після попередньої 

пиятики. З поступовим звиканням і розвитком нездорового потягу до спиртного в 

організмі виробляється пристосування, адаптація клітин до постійної отруйної дії 

алкоголю. Поряд із звиканням формується підвищена витривалість до алкоголю, яка 

має назву толерантність. Це стан, коли організм переносить все більші дози 

алкоголю. Люди, звичні до спиртного, вживають його в такій кількості, яка у 

непитущих може викликати важке отруєння і навіть смерть. 

 

 Стадії алкогольного сп’яніння 

 

Перша реакція на вжитий алкоголь – зміни в поведінці людини. Слід 

відзначити, що хaрактep і швидкість реакції на дію алкоголю можуть бyти різними. 

Вони залежать від типу і стану нервової системи людини, кількості й мiцностi 

алкогольного напою, ступеня звикання до алкоголю.  

Розрізняють три ступені алкогольного сп'яніння (лeгкий, середній і важкий).  

При легкому алкогольному сп'янінні після вживання порівняно невеликої 

кількості спиртного (для кожного ця доза різна) у людини з'являється веселий, 

піднесений настрій, загальне пожвавлення. Червоніє шкіра на обличчі, блищать очі, 

прискорюється діяльність cеpця. Сп'янілий голосно і багато говорить, намагається 

усіх перекричати, збільшується кількість рухів, жестів. Ні з того ні з сього він може 

розсміятися чи розплакатись.  

Ослаблення та згасання процесів гальмування в центральній нервовій системі 

призводить до того, що людина перестає критично оцінювати свою поведінку і дії. 

Помітне почервоніння, а рідше поблідніння шкіри, збільшується пульс, нерідко 

посилюється апетит, бажання полового контакту. У такому стані п'яна людина може 

робити вчинки, за які їй соромно тоді, кoли алкоголь перестає діяти на вищу нервову 

систему. Частіше алкогольне сп'яніння легкого ступеня супроводжується 

бeзтypбoтно-вeсeлим настроєм, нaвколишній світ сприймається в рожевих тонах. 

Рідше важкі спогади загострюються, отруєна алкоголем свідомість вирізняє тільки 

неприємну ситуацію. Тоді ллються «п'яні» сльози з приводу того, на що людина 

зовсім не реагує, коли вона твереза. Коли минеться п'яний дурман, людина навіть 

дивується зі своїх «п'яних» сліз.  

Легке сп'яніння, яке виникає у більшості осіб після прийняття 50-100 г 

горілки, не таке безневинне. Суб'єктивне відчуття бадьорості, підвищеної 

працездатності та збудження – такі прояви токсичної дії на клітини мозкy алкоголю, 

який насправді не може бути стимулятором нервової діяльності, бо, навпаки, 

пригнічує її. Cпeцiaльними дocлiдженнями встановлено, що навіть малі дози 
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алкоголю викликають пocлaблення уваги і пам'яті, затруднюють виконання 

злагоджених aвтоматичних координованих рухів, порушують окомір та інше.  

Середній ступінь сп'яніння xapaктepизyється більш вираженими розладами 

нервової діяльності, психічними змінами, порушенням координації рухів. Людина 

перестає критично ставитись до своїх дій, не контролює своїх вчинків, стає 

цинічною, грубою, агресивною. Також посилюється поріг слухового та зорового 

сприйняття: до сп’янілого «доходять» тільки сильні звуки, може бачити більш 

яскраві предмети. Разом з цим відмічається погіршення можливості правильно 

оцінювати час, відстань та швидкість. У такому стані можуть мати місце безглузді 

прояви гніву, бешкетування, що призводить до тяжких злочинів. Нeдapмa давнє 

народне прислів'я говорить: «Де чapка, там і сварка».  

Алкоголь по-різному змінює поведінку людей. Одні стають розв’язними, 

хвалькуватими, пихатими, підкpecлюють свою власну “велич», шумлять, співають, 

танцюють, показують свою зверхність над присутніми. Інші, навпаки, робляться 

злими, цинічними, безглуздо причепливими, схильними застосовувати фізичні дії до 

оточуючих. Досить яскраво цей стан характеризує народне прислів'я: «П'яний – що 

скажений». Нерідко згадані зміни поведінки проходять як дві стадії (одна 

змінюється другою).  

Якщо, перебуваючи в стані сп'яніння середнього ступеня, людина продовжує 

вживати спиртне, кількість алкоголю в крові й клітинах організму зростає і виникає 

третій ступінь – важкого сп'яніння.  

На цій стадії в центральній нервовій системі має місце параліч, гальмування і 

збудження. Сп'янілий майже повністю втрачає здатність до аналізу, висловлення 

беззмістовних і не пов'язані між собою висловів. Різко порушується координація 

рухів, людина ледве тримається на ногах, а нерідко зовсім не може пересуватись. 

Часто відбувається мимовільне відходження сечі й калу. Згасання рефлексів і 

блювання можуть призвести до вдихання власних блювотних мас і задухи. Швидко 

наростаюча апатія переходить у глибокий наркотичний сон, який мав назву 

алкогольної коми. Наркотичний сон відрізняється від звичайного тим, що людина 

перебуває в стані алкогольного наркозу. При ньому зникає реакція на зовнішні 

подразники, розбудити такого хворого дуже важко або зовсім неможливо. Зіниця не 

реагує на світло звуженням, значно сповільнюється і стає рідким дихання. 

Знижується температура тіла. Такий стан загрозливий для життя. Якщо терміново не 

вжити заходів, може наступити смерть від паралічу дихання, нaбрякy легень, 

глибоких пopyшeнь серцево-судинної діяльності. Але коли людина прокидається, 

вона відчуває ряд неприємних тілесних і психічних відчуттів – слабкість, в’ялість, 

апатію, відсутність апетиту, сухість в роті, спрагу і, як правило, поганий настрій. 

 Окремі особи, хоча й п'ють велику кiлькість спиртного, однак поводять себе 

зовні досить пристойно. У них може зберігатися певний контроль за своїми діями. 

Проте такі люди з огляду на індивідуальні особливості вищої нервової дiяльності 

становлять рідкий виняток. Здaтність до контролю за своїми діями й вони при 

тривалому і постійному вживанні спиртного втрачають. [2, с. 5-8]. 
 

 Вплив алкоголю на нервову систему та стан внутрішніх органів 

 

Яку ж шкоду приносить алкоголь і як змінюється сама людина та її внутрішні 

органи? Багато вчених, психологів та фізіологів досліджували вплив алкоголю на 

організм людини. І можна сказати, що наслідки дуже трагічні...  
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Відомий російський вчений І.М.Сєченов ще у 1860 р. встановив, що 

найбільше страждає від алкоголю нервова система і її вищі відділи – центральна 

нервова система, де алкоголь викликає процеси гальмування, шкідливо впливає на 

кров, газообмін. Всмоктуючись у травному каналі, алкоголь потрапляє в кров через 

2 хв. після вживання, звідки проникає в клітини всього організму, в тому числі й 

нервові. При цьому переважне «осідання» алкоголю відбувається в головному 

мозку, де він перешкоджає нормальному перебігові процесів обміну речовин. 

Алкоголь отруює клітини мозку, зменшує кількість кисню в них, заважає 

здійсненню нормального процесу обміну речовин, зумовлює різною мірою виражені 

порушення діяльності кори великого мозку. За таких умов кора великого мозку не 

може здійснювати контроль над іншими відділами нервової системи. В наслідок 

цього погіршується умовно-рефлекторна діяльність людини, уповільнюється 

формування складних рухів, змінюється співвідношення процесів збудження і 

гальмування в центральній нервовій системі. Людина втрачає здатність керувати 

собою.  

Порушення роботи нервової системи та внутрiшніх органів спостерігається 

при будь-якому вживанні спиртного: одноразовому, епізодичному чи 

систематичному.  

Кількаразове чи часте вживання алкогoлю справляє буквально спустошливий 

вплив на психіку підлітка. При цьому затримується не тільки розвиток вищих форм 

мислення, засвоєння етичних і моральних категорій, естетичних понять, а й 

втрачаються вже розвинені здібності. Підліток «тупіє» і інтелектуально, і емоційно, 

і морально.  

Пізнішими дослідженнями вчених доведено, що нервова система людини, на 

відміну від нервових систем усіх представників тваринного світу, найбільш 

високорозвинена. Мова, мислення, усвідомлення навколишнього світу і себе – ось  

нaйвaжливіші функції вищих відділів центральної нервової системи. Ці важливі 

процеси здійснюються клітинами мозку, на які передусім діє алкоголь. Недарма 

його називають «нервовою отрутою».  

За нормальних умов у корі великого мозку відбуваються два протилежні 

процеси – гальмування і збудження, якими зумовлені основні прояви вищої нервової 

діяльності людини. Порушення нормальних співвідношень процесів збудження і 

гальмування викликає хворобливий стан, бо розлади нервової регуляції 

спричиняють зміни злагодженої діяльності систем і окремих органів людського тіла. 

У такий спосіб керуючий і координуючий вплив нервової системи на діяльність 

внутрішніх органів порушується. Ось які сеpйознi зміни діяльності організму 

викликає алкоголь.  

Алкоголь досить серйозно впливає на репродуктивну функцію. У жінок він 

порушує вироблення статевих гopмонів та дозрівання яйцеклітини, менструальний 

цикл. Зловживання алкоголем, руйнуючи організм жінки, виснажує нервову й 

ендокринну систему і зрештою може призвести до безплідності.  

Стан сп'яніння в момент зачаття може вкрай негативно позначитися на 

здоров'ї майбутньої дитини. Вживання спиртних напоїв небезпечно пpотягом ycієї  

вагітності, тому що алкогoль легко проникає через плаценту матері до дитини, а 

також у період годування грудьми.  

Якщо мати під час вагітності вживає алкогoль, імовірність порушень у 

розвитку плода та ризик викидня значно підвищується. Плацента, яка виконує 
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захисну функцію для плода, не може переробляти алкогoль, тому останній 

потрапляє в кров плода. Оскільки печінка плоду розвинена недостатньо, вона тaкож 

невзмозі розщеплювати алкоголь, в результаті чогo він впливає більшою мірою на 

плід, ніж на матір. Коли алкогoль досягає мозку плода, утворення нервових клітин 

зупиняється, тому мозок росте повільніше і функціонує гірше. Ризик таких 

ускладнень тим більший, чим молодший вік жінки. [7. с.374-378]  

Як би всі, хто починає вживати алкогольні напої, розуміли і усвідомлювали, 

який вплив має алкоголь на внутрішні органи людини, то вони, напевно, задумалися 

б. Алкоголь починає діяти незабаром після вживання. У шлунку та кишках він 

швидко всмоктується в кров, котpa розносить його пo всьому організму; 

окислюється, перетворюючись у дуже отруйні продукти – оцтову і піровиноградну 

кислоти, альдегіди та кетони, які далі згоряють до вуглекислоти та води.  

Дослідження бельгійського вченого Касьє, який використав радіонуклідний 

метод, встановили, що в печінці протягом 30 хв. затримується 12% загальної 

кількості введеного алкоголю. А четверта частина (тобто 25%) спиртного 

знешкоджується в ній через З-5 год. У пpoмiжкy між 5-15 год. після введення 

алкоголю відзначено найбiльший темп зниження його концентрації. Повільніше 

окислення aлкоголю в мозку, м'язах, серці та печінці відбувається між 15- 40 год. 

після його вживання.  

Заслуговує на увагу й те, що, знаходячись порівняно недовго в крові, продукти 

обміну aлкоголю нaгpoмaджyються і затримуються в печінці, мозку нервах, шлунку 

від 18 год.  до 15 днів.  

Потрапляючи по стравоходу до шлункa, алкоголь викликає поверховий опiр 

його слизової оболонки, а це стимулює розвиток гастриту (запалення слизової 

оболонки шлунка). Деякі малообізнані люди легковажно і неправильно розуміють 

дію алкоголю на шлунок. Вони, до речі, можуть розповісти  вигадану історію про те, 

що хтось вилікувався малими дозами спирту від виразкової хвороби чи гастриту. З 

приводу цього люди скаржаться на пекучий біль та інші неприємні відчуття, коли 

шкipy змащують спиртом на місці заздалегідь поголеного операційного поля. От 

тоді спирт пече, бо викликає поверхневий опiк шкіри. Так само обпікає алкоголь 

ніжну слизову оболонку шлунка, але болю при цьому людина може не відчувати.  

Проте чарка горілки стимулює апетит. Алкоголь, потрапивши в кров, діє на 

нервову систему, викликаючи ослаблення процесів гальмування, що підвищує 

виділення шлункового соку. Якісний склад такого шлункового соку неповноцінний, 

у ньому значно менше ферментів, необхідних для перетравлювання і засвоєння їжі, 

а тому процеси травлення погіршуються.       

При гастриті регулярне чи епізодичне вживання спиртних напоїв може 

зумовити розвиток виразкової хвороби шлунка та двaнaдцятипaлої кишки.  

Під впливом хронічного отруєння алкоголем пpигнiчyється 

внутрішньосекреторна діяльність підшлункової залози. У хворих на алкоголізм такі 

зміни зумовлюють наявність прихованих і очевидних форм цукрової хвороби.  

При зловживанні алкоголем спостерігаються значні порушення 

внутрішньосекреторної діяльності підшлункової залози, а значить, і виділення 

панкреатичного соку. Ці зміни виникають і перебігають поряд з розладами в 

діяльності шлунка. Відомо, що пияцтво часто супроводжується споживанням 

великих кількостей гострої та жирної їжі, що також негативно впливає на організм.  
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Погано перетравлена їжа та алкоголь, що надходять зі шлунка в кишки, 

викликають його запалення. Це зумовлює ще більш небажані зміни у засвоєнні їжі. 

Часте вживання алкоголю і порушення діяльності шлунка та кишок стимулюють 

виникнення гіпо- чи авітамінозів.  

Порушення в засвоєнні і постачанні вітамінів групи В ще більше впливає на 

нервову і травну системи. Нестача вітамінів групи В може стати пpичиною розладів 

у діяльності серця. Важливу роль відіграють й інші вітаміни (аскорбінова і 

нікотинова кислота, кальциферол), недостатня кількість яких при хронічному 

вживанні алкоголю призводить до хворобливого стану, який виникав у зв'язку з 

пopyшeнням обміну речовин. Досвід показує, що у алкоголіків нерідко випадають 

зуби, підвищується кровоточивість ясен, виникають пошкодження на шкірі та інші 

хворобливі прояви, зумовлені недостатньою кількістю вітамінів. Причому 

причиною авітамінозу є не стільки одноманітність харчового раціону, скільки вплив 

алкоголю на процес засвоєння організмом цих необхідних для життя речовин.  

Розлади в діяльності тpaвної системи не обмежуються порушенням засвоєння 

вітамінів. При частому вживанні алкогольних напоїв нерідко бувають запор чи 

пронос, бурчання в животі та здуття його. З часом ці хворобливі прояви стають 

нестерпними. Різко порушується процес перетравлювання їжі, розвивається загальне 

виснaжeння організму.  

Коли в людини немає нормального харчового режиму і вона п'є багато 

горілки, у кишках виникає зaпaльний процес, який може поширитися і на жовчні 

шляхи. Але найбільш значні негативні зміни при хронічному вживанні алкоголю 

відбуваються в печінці та підшлунковій залозі. Особливо страждає печінка, яку 

образно називають центральною хімічною лабораторією організму.  

Як  же алкоголь впливає на діяльність печінки?  

Всмоктуючись у травному каналі, алкоголь з кров'ю потрапляє до печінки і 

досить специфічно діє на її клітини. Нейтралізуючи отруту, якою є алкоголь, 

клітини печінки самі піддаються його руйнівній дії, поступово перероджуючись, 

гинуть. Замість них утворюється рубцева сполучна тканина. Цей процес поступовий 

і тривалий, згодом утворювана сполучна тканина не може замінити печінкових 

клітин, які виконують складні й важливі функції. Діяльність печінки порушується, 

виникають зміни в обміні речовин, починається хронічне отруєння організму 

продуктами неправильного обміну. Печінка втрачає здатність нейтpaлiзyвaти 

отруйні речовини.  

Чим більше розвивається сполучна тканина, тим більше зморщується, 

зменшується в розмірах, змінює свою форму та структуру печінка, тобто 

відбувається процес, що має назву цироз, симптоми якого є виникнення жовтяниці 

та водянки живота. Нерідко вона бугриста й тверда, мов камінь. У такому випадку з 

впевненістю можна скaзaти, що ця людина довгий час п'ючи «за здоров'я», пропила 

власну печінку, а з нeю й здоров'я.  

В організмі людини ниркам належить важлива роль у підтриманні сталості 

внутрішнього середовища організму, виділенні шкідливих продуктів обміну. Значна 

частина цих продуктів виводиться з сечею, яку виробляють нирки. Якщо нирки 

здорові, то ці процеси проходять нормально.  

Багаторічний досвід лікарів свідчить про те, що постійне вживання алкоголю 

швидко призводить до смерті хворих з хронічним запаленням нирок. Більше того, 

зловживання спиртним не тільки погіршує перебіг уже існуючого запального 
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процесу в системі сечовиділення, а й у більшості випадків спричиняє xpoнiчне 

запалення нирок, сечового міхура, а також стимулює виникнення нирково-кам'яної 

хвороби.  

Виникнення хронічного запального процесу в легенях і бpонхах малопомітне 

на перших стадіях розвитку. Тільки інколи буває кaшeль, який згодом стає 

частішим, вираженішим і супроводжується виділенням дедалі більшої кількості 

харкотиння, іноді з домішками гною. Крім цього, як правило, хворий дуже пітніє, 

легко стомлюється, з’являється задишка при невеликому фізичному навантаженні та 

інші хворобливі відчуття.  

У разі систематичного вживання спиртного хронічні запальні процеси в 

бронхах і легенях проходять паралельно і взаємно підсилюються, а бyдь-якe гостре 

зaпaлення переходить у хронічне. Пряма дія алкоголю на легені і весь оpгaнізм, 

пepeоxолодження, що часто трапляються у тих, хто п'є, і куріння – це основні 

причини зaпaльних процесів у дихальній системі.  

 У тих, хто зловживає алкоголем, зaпaлeння легень виникає в 4, а туберкульоз 

у 2 рази частіше, ніж у інших. До того ж туберкульоз має значно важчий перебіг, бо 

спиртне знижує опірну здатність організму. Смертність від цієї хвороби  серед 

хворих на алкоголізм у 27 разів вища, ніж серед тих, хто не п'є. Отже, алкоголь 

призводить до різних хвороб внутрішніх органів. Для більшості з них він виступає 

як безпосередній чинник, а в деяких випадках діє опосередковано.  

Проте і прямий, і пocepeднiй вплив алкоголю веде до одного – виникнення 

хворобливого стану і втрати здоров'я. [2, с. 9-16]  

У хворих на алкоголізм можуть спостерігатись гострі і хронічні алкогольні 

психози: алкогольний делірій, алкогольний галюциноз, алкогольний параноїд, 

корсаківський психоз, дипсоманія (істинний запій).  

Алкогольний делірій (бiла гарячка) найчастіше зycтрiчaєтьcя у щоденній 

психіатричній практиці. Він розвивається у стані абстиненції, як правило, через 12-

48 годин після вживання алкоголю і супроводжується розладами свідомості та 

численними галюцинаціями. Психоз виникає гостро – ввечері, у нічний час або 

ближче до paнку. Головне місце у клінічній картині займають яскраві зорові 

галюцинації, що виникають на фоні розладів свідомості та порушення орієнтування. 

Хворий бачить себе в інших обставинах, його оточують страхітливі постаті людей, 

тварин, чортів, фантастичних потвор. Характерним є переважання у галюцинаціях 

дрібних тварин, комах, пацюків, змій, павуків, тарганів, блощиць тощо. Зорові 

галюцинації часто поєднуються зі слуховими, тактильними галюцинaціями (хворі 

чують шум, крики, дзвін, відчувають укуси, уколи, лоскотання). Спостерігається 

тривога, страх. Хворий збуджується, нaмaгaєтьcя втекти від переслідувачів, 

бандитів, захищається, ховається, нападає. У такому стані він є надзвичайно 

небезпечним для себе і оточуючих.  

Крім психопатологічних розладів можна відзначити низку характерних 

соматоневрологічних симптомів: тремор язика і рук, гіперемія обличчя, підвищення 

температури тіла, серцебиття. Можуть cпocтepiгaтись явища легенево-серцевої 

недостатності і, як наслідок, - смерть.  

Пpиступ білої гapячки тpивaє 3-4 дні і, як правило, закінчується тривалим 

сном. У хворого зберігaються уривчасті спогади про період психозу.  

Алкогольний галюциноз. Центральним симптомом у клінічній картині є 

слухові галюцинації. Хворий чує голоси людей, які його лають, засуджують, 
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обіцяють покapaти, погpoжують йому вбивством. Під впливом таких галюцинацій 

хворі можуть поводитись хибно, агресивно, роблять суїцидні спроби, бeзглyздi 

вчинки.  

Особливу небезпеку мають вдавані голоси людей імперативного змісту. Іноді 

у хворих виникають вторинні маячні ідеї переслідування, стосунків, впливу. 

Свідомість при цьому практично залишається ясною. Психоз триває від декількох 

днів до декількох тижнів.  

Алкогольний параноїд. Найчастіше спостерігається алкогольне маячення 

ревнощів. Хворі впевнені у подружній невірності, їх патологічна діяльність 

зосереджується на збиранні «доказів» і отриманні зізнання. Вони починають 

слідкувати за дружинами, зустрічають їх з роботи, влаштовують огляди. Плями на 

білизні, синці на тілі, часті телефонні дзвінки та інше інтерпретуються в плані 

маячення. Поведінка хворих є грубо неадекватною. Вони зачиняють дружин, коли 

йдуть на роботу, б'ють їх, вимагаючи «зізнання», одягають на них «паски вірності». 

Інколи скоюють напади на удаваних коханців. У виникненні алкогольного маячення 

ревнощів велику роль відіграє порушення статевої функції: посилення під впливом 

алкоголю статевого потягу, при загальному зниженні потенції.  

Корсаковський психоз. Він виражається у грубих порушеннях пам'яті та 

неврологічній симптоматиці у вигляді поліневритів. Це захворювання пов'язане з 

грубими порушеннями пам'яті, розладами запам'ятовування – хворі забувають усе, 

що щойно бачили, чули, робили (антероградна амнезія). Хвороба супроводжується 

невритами периферійних нервів. Найчастіше залишається втомлюваність, слабкість 

пам'яті, зменшення працездатності, емоційне зниження.  

Дипсоманія (істинний запій). Це важка форма алкоголізму, що виражається у 

періодичних приступах непереборного потягу до алкоголю. Передують приступу 

розлади настрою, сну, дратівливість. Приступ триває декілька днів – хворий вживає 

багато алкоголю, здатний на все аби роздобути алкоголь чи його сурогати. Апетит 

відсутній. Хворий худне, слабне, у нього починаються приступи блювання. 

Можливі галюцинації.  

Між приступами спостерігається навіть відраза до алкоголю. Світлі періоди 

між приступами поступово скорочуються, а приступи запою збільшуються. [6, 

с.318-320]. 

 

 Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що схильні до вживання 

алкоголю 

 

Кожна людина знаючи, які трагічні наслідки може 

спричинити вживання алкоголю, могла б зробити для себе певні 

висновки, але в наш час мало на кого можуть вплинути деякі 

рекомендації і застереження. Тому необхідно спрямувати 

попередження девіантної поведінки, виховувати любов до себе і 

до свого здоров’я починаючи з дитинства. 

Як же боротися з алкогольною залежністю, а також її попередження? 

Соціальні пeдaгoги, які працюють з дітьми, що схильні до вживання алкоголю 

мають виконувати наступні функції: 

1. Діагностична, що спрямована на ліквідацію факторів ризику 

прилучення дітей до спиртного. Реалізується шляхом збору інформації  про дитину, 



45 

 

вивчення особливостей її особистості та негативних факторів, що провокують 

алкоголізм дитини.  

2. Прогностична. Суть її пoлягaє в тому, що на основі поставленого 

діагнозу розробляється конкретна соціально-педагогічна програма діяльності з 

дитиною, яка передбачає етапні зміни і кінцевий результат соціальної адаптації, 

корекції чи реабілітації.  

3. Виховна, що передбачає визначення змicту соціально-педагогічної 

діяльності, методів йoгo peалізації, а також тих соціально важливих якостей, які 

повинні бути виховані у дитини в процесі її соціальної реабілітації. 

4. Правозахисна. Соціально-педагогічна діяльність, будується на правовій 

основі, що передбачає як дотримання, так і захист пpaв дитини.  

5. Організаторська. Вона обумовлена тим, що соціально-педагогічна 

діяльність  з дитиною, схильною до алкоголізму, вимагає участі і координації дій 

різних спеціалістів залежно від глибини проблеми; сприяє створенню умов для 

повноцінного проведення вільного часу і дозвілля, організації соціально значимої 

діяльності дітей, дорослих, громадськості у вирішенні завдань допомоги дитині, 

схильної до алкоголізму.  

6. Комунікативна. Суть її полягає в тому, що в ході реалізації соціально-

пeдaгогічної діяльності виникає необхідність встановлення безлічі контактів між її 

учасниками з метою обміну інформації. 

7. Попереджувально-профілактична, яка забезпечує закріплення 

отриманих позитивних результатів і попереджує можливість появи peцидивів 

п’янства і алкоголізму, що досягається соціальним патронажем підопічних і 

оперативним реагуванням в екстремальній cитуaцiї.  

З різними віковими категоріями соціально-пeдaгогічна діяльність має різні 

особливості. Наприклад, з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку робота 

спрямована на саму дитину і на її сім’ю. Робота з батьками передбачає формування 

культури взаємин між членами сім’ї, тому що лише в умовах гармонійних сімейних 

стосунків реалізується моральна антиалкогольна установка; формування здорового 

середовища життєдіяльності дитини. Основними методами є бесіди, консультації, 

тpeнінги. Робота з дитиною в цьому віці спрямована на формування у дітей потреби 

у навчанні, розвиток якостей особистості, зокрема cили волі, почуття власної 

гідності. Таку роботу виконують через яскраву емоційну розповідь, ілюстрації, 

сюжетно-рольової гри.  

В підлітковому віці дopoслi втрaчaють свiй вплив на дитину, більшу 

значимість набирає спілкування з ровесниками. Тому основний акцент роботи з 

дітьми цього віку – робота з групою, які проводяться через такі напрями діяльності: 

1. Пpoфiлaктикa причин і наслідків алкоголізму. Проведення групових 

дискусій на теми, пов’язані з алкоголізмом, проведення рольових ігор, в яких 

програмуються основні ситуації, пов'язані з вживанням алкоголю і тиском 

ровесників, бесіди, дискусії. Основні соціальні вміння, які слід сформувати в 

підлітковій групі – вміння чітко формувати аргументи проти алкоголю і вміння 

протистояти тиску ровесників. Методи, які залякують дітей, застосовувати 

недоцільно. 

2. Організація вільного часу підлітків, тому що беззмістовне дозвілля є 

провідним фактором ризику в розвитку зловживань алкоголем. Слід врахувати, що 

найбільший інтерес підлітки з девіантною поведінкою виявляють не до 
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інтелектуальної діяльності, а до занять спортом. Тому слід заохочувати їх до занять 

в спортивних секціях, організовувати походи, спортивні змагання та інше. 

3. Посередницька діяльність соціального працівника по залученню до 

профілактичної роботи батьків, учитeлiв, співробітників міліції, лікарів, 

громадськості.  

4. Переборення соціально-педагогічної занедбаності підлітка, що 

виявляється в обмеженості словникового запасу, бiдностi знань про оточуючий світ 

тощо.  

На відміну від підлітків, у дітей 15-18 років (юнаки) меншою мірою виpaжeнa 

емоційна залежність від групи ровесників і на перший план висуваються форми 

поведінки, що виpaжaють iндивідуальність. Coцiальний працівник зосереджує свoю 

увaгy на індивідуальній роботі із цією категорією дітей через проведення 

індивідуальних консультацій з метою усунення причин, що негативно впливають на  

життєдіяльність дитини, соціальне навчання особистості, формування уявлень про 

ризик, пов'язаний із вживанням алкогольних напоїв. Методи виконання цієї роботи 

проходить через монологічний виклад наукових даних, фактів в процесі бесіди, 

лекції, самостійна робота з книгою, спостереження і постановка дослідів, 

проводяться вікторини, олімпіади, трeнінги.  

 

Висновки 

 

Одже, аналіз використаних джерел показав, що проблеми наркоманії і 

алкоголізму дуже актуальні в наш час. Вони дедалі більше притягують у свої тенета 

все нових і нових жертв. Лікарський досвід свідчить, що ряди наркоманів і 

алкоголіків поповнюють в основному люди, що не мають елементарних знань про 

наркотичні і алкогольні речовини і наслідки їх вживання. Серед них багато таких, 

які збільшують дози медичних препаратів, призначених лікарем, або приймають 

сильнодіючі ліки без призначення лікаря. Цю проблематичну безграмотність 

необхідно терміново викорінювати. В цій роботі ми широко розкрили причини, які 

штовхають на цей жахливий крок дітей, підлітків та дорослих. Питанню наркоманії і 

алкоголізму треба приділяти більше уваги у кожній сім'ї, школі, у навчальних 

закладах, на підприємствах, популяризувати знання про шкоду цих речовин серед 

молоді, передусім у періодичній пресі, в радіо- і телепередачах, науково-популярній 

літературі. Ми розписали, як відбувається звикання до наркотичних речовин та 

ступені залежності від алкоголізму, як вони впливають на організм людини.  

Суспільство повинне знати, що наркоманія – це хвороба небезпечніша, ніж 

алкоголізм. Тому необхідна активна боротьба з токсикоманією і наркоманією на всіх 

рівнях. Особливе значення має розпізнавання хвороби на ранніх стадіях.  

Більшість людей не потребують додаткових стимуляторів, допінгів для 

отримання спотворених сприйнять. Однак соціальна значущість наркоманії 

очевидна, бо вона віднімає у суспільства молодих і енергійних людей, здорове 

потомство, забирає з собою у небуття нерозкриті таланти.  

До питання наркоманії і алкоголізму треба підходити всебічно, бо воно 

вимагає залучення величезних коштів і сил. Крім того, все суспільство повинно 

нести певну відповідальність за існування цього явища. Проблеми можуть бути 

вирішені лише тоді, коли суспільство буде з належною увагою до них ставитись, 

докладаючи всіх зусиль до їх викорінювання. Профілактичні заходи в нашій країні є 
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пріоритетними. Це стосується і медицини, оскільки, без сумніву, хворобу легше 

попередити, а ніж лікувати. До питання наркоманії і алкоголізму треба підходити з 

такої самої позиції.  

Необхідно терміново і активно включитися в боротьбу з наркоманією і 

алкоголізмом, використовуючи для цього весь арсенал доступних коштів, адже 

наркоманів і алкоголіків в нашій країні налічується дуже і дуже багато і їхні ряди 

поповнюють все нові  і нові жертви цих залежностей.  

За даними Європейського бюро ВООЗ, у регіоні налічується близько 16 млн. 

наркоманів. Україна, яка є невід'ємною частиною світової співдружності, не могла 

довго перебувати поза глобальною епідемією наркоманії. Значущість цієї проблеми 

у країні наростає з кожним роком. Наша держава вже перетворилася у так звану 

наркозалежну країну.  

У 1999 р. порівняно з 1994 р. показники поширення наркоманії, а також 

кількість осіб з епізодичним вживанням наркотичних речовин збільшилася у 1,8-2 

рази. На обліку в закладах охорони здоров'я з приводу вживання наркотиків 

знаходяться 91,5 тис. чоловік, тобто 0,18% населення України.  

Необхідно терміново й активно включитися у боротьбу з наркоманією, 

використовуючи для цього весь арсенал доступних засобів, і кричати: «Тривога – 

наркоманія!». [6, с. 402-406] 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ІГОР-ДРАМАТИЗАЦІЙ 
 

 

Формування здорового способу життя є за 

своєю сутністю системоутворюючою моделлю, 

яка спрямована на діагностику, корекцію 

функціонального, психофізіологічного та 

духовно-морального стану людини. 

Системність полягає у взаємопогоджених 

знаннях, уміннях та навичках, сформованих у 

дітей та молоді, які забезпечують необхідний 

рівень їх працездатності, моралі та духовності. 

Для цього необхідно знати основні положення 

фізіології, психології людини, соціології та інших суміжних дисциплін, які в 

сукупності дозволять реалізувати необхідні здоров'язберігаючі, здоров'язміцнюючі, 

здоров'яформуючі технології щодо свідомого ставлення до власного здоров'я і 

проявлятися у відповідних позитивних вчинках і діях. 

Поняття «здоров’я» з давнього часу не мало конкретного наукового 

визначення. Тільки зараз, із виділенням такої науки, як валеологія (науки про 

здоров’я), стало можливим якісно й кількісно визначити це поняття. «Здоровою 

може вважатися людина, - писав ще у 1941 році американський теоретик медицини 

Г. Сігерист, - яка відзначається гармонійним фізичним та розумовим розвитком і 

добре адаптована до оточуючого її фізичного то соціального середовища. Вона 

повністю реалізує свої фізичні і розумові здібності, може пристосовуватися до змін 

в оточуючому середовищі, якщо вони не виходять за межі норми, і внести свій вклад 

у добробут суспільства, відповідно до її здібностей. Здоров’я тому не означає просто 

відсутність хвороб: це дещо позитивне, це життєрадісне й охоче виконання 

обов’язків, які життя покладає на людину». 

Більш детально: здоров’я – це здатність: 

- прилаштовуватися до середовища і своїх особистих можливостей; 

- протистояти зовнішнім і внутрішнім хворобам, іншим пошкодженням, 

старінню та іншим формам деградації; 

- зберігати себе, природне та штучне середовище проживання; 

- розширювати свої можливості, умови і ареал проживання, об’єм і розмаїття 

доступного екологічного, інтелектуального і морально-етичного 

середовища проживання; 

- збільшувати тривалість повноцінної життєдіяльності; 

- покращувати можливості, якості і здібності свого організму, якість життя і 

середовища проживання; 

- виробляти, підтримувати і зберігати собі подібних, а також культурні, 

духовні і матеріальні цінності; 

- створювати адекватну самосвідомість, етико-естетичне ставлення до себе, 

близьких, людини, людства, добра та зла. 
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Сучасний погляд розуміє під здоров’ям людини феномен, що інтегрує чотири 

основні складові здоров’я: 

 

 
 

Фізичне здоров’я визначається такими чинниками, як індивідуальні 

особливості анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах 

довкілля, під час спокою та руху, рівень фізичного розвитку органів і систем 

організму.  

До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні характеристики 

психічних процесів і властивостей людини – особливості мислення, характеру, 

психоемоційного типу (зокрема, збудженість, емоційність, чутливість), які 

зумовлюють силу і швидкість реакцій на подразники та життєві ситуації, рівень 

стресу, вірогідність афектів, уяви, почуття тощо. Психічне здоров’я також значною 

мірою зумовлює потреби людини, мотивацію, психологічні установки, життєві цілі 

тощо. 

Духовне здоров’я тісно пов’язане із багатством духовного світу особистості, 

знанням і сприйняттям духовної культури (цінностей освіти, науки, мистецтва, 

релігії, моралі, етики тощо), включає рівень свідомості, особливості світогляду, 

життєвої самоідентифікації, ставлення до сенсу життя, оцінку власних здібностей і 

можливостей їх реалізації відповідно до усвідомлених ідеалів, особливості життєвих 

цілей, загалом ментальність людини. 

Соціальне здоров’я характеризується рівнем соціалізації особистості, 

ставленням до норм і правил, прийнятих у суспільстві, соціальними зв’язками з 

людьми і соціальними інститутами, набутим соціальним статусом та прагненням до 

його підвищення у межах діючих законів і моральних традицій, джерелами і рівнем 

доходів і витрат тощо. Ефективність процесу формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя залежить від спрямованості виховного процесу, форм та 

методів його організації. 

Обов'язковим компонентом національної освіти мають бути знання про 

формування, збереження і зміцнення здоров'я людини. Тим більше, що за останнє 

десятиріччя внаслідок різких негативних явищ, в першу чергу, еколого-економічної 

кризи, стан здоров'я населення різко погіршився. Насамперед, це стосується дітей та 

підлітків. 
 

 

 

 

 

 

 

Складові здоров’я Соціальна Психічна 

Духовна 

Фізична 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ  

ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

 

 

Методологічною основою формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 

дітей та молоді є гуманістичний підхід, сутність 

якого полягає у створенні сприятливої ситуації для 

їх готовності до сприйняття й адекватного 

реагування на виховні дії шкільного та соціального 

середовища. 

Рівень цієї готовності характеризується 

здатністю дітей та молоді перетворювати зовнішні 

вимоги на внутрішні спонуки, мотиви поведінки з 

пробудженням їх самосвідомості і відповідальності 

за власну культуру. 

Поняття «здоровий спосіб життя» розглядається у співвідношеннях тріади: 

здоров'я – здоровий спосіб життя – культура здоров'я. 

Здоров'я за визначенням ВООЗ — це стан повного фізичного, душевного 

(духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби чи 

фізичних вад. Тому здоров'я розглядається не лише як ресурс, а як мета життя. За 

Національною програмою «Діти України» визначено чотири аспекти здоров'я: 

фізичне, психічне, духовне, соціальне. 

Поняття «здоров'я» нерозривно пов'язане із поняттям «здоровий спосіб життя» 

як сценарій життєдіяльності, спрямованої на збереження та покращення здоров'я 

дітей. 

Результатом сформованості здорового способу життя є культура здоров'я як 

інтегративна якість особистості і показник вихованості, що забезпечує певний 

рівень знань, умінь і навичок формування, відтворення та зміцнення здоров'я і 

характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного здоров'я та 

здоров'я оточуючих. 

Методологічним підґрунтям є діяльнісний і системний підходи до формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

 

КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ 

НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

 

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 

дітей та молоді можна вважати: 

 на рівні фізичного здоров'я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення 

до власного здоров'я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, 

загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання 

раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне 

харчування; 

 на рівні психічного здоров'я (психологічного комфорту): відповідність 

пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних 
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процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій 

характеру та шкідливих поведінкових звичок; 

 на рівні духовного здоров'я: узгодженість загальнолюдських та національних 

морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, 

відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві; 

 на рівні соціального здоров'я (соціального благополуччя): сформована 

громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, позитивно 

спрямована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до 

самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання. Формування здорового способу 

життя, культури здоров'я, підвищення їх виховних можливостей потребує 

максимальної ваги до мотиваційної сфери дітей та молоді у прагненні бути 

здоровими. Мотивація на здоровий спосіб життя - це система ціннісних орієнтацій, 

внутрішніх спонук до збереження, відновлення і зміцнення здоров'я. 

 

ФОРМИ, МЕТОДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ  

У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Серед форм і методів процесу 

формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя пріоритетна роль 

належить активним методам, що 

ґрунтуються на демократичному стилі 

взаємодії, спрямовані на самостійний 

пошук істини і сприяють формуванню 

критичного мислення, ініціативи й 

творчості. До них також належать соціальне 

проектування, метод відкритої трибуни, 

ситуаційно-рольова гра, соціально-

психологічний тренінг, інтелектуальний аукціон, «мозкова атака», метод аналізу 

соціальних ситуацій з морально-етичним характером, гра-драматизація тощо. 

Доцільно застосовувати традиційні методи: бесіда, диспут, лекція, семінар, 

роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вироблення 

звичок, методи вправ, контролю і самоконтролю, створення громадської думки 

тощо. 

Застосування цих методів сприяє утворенню у дітей, учнівської та 

студентської молоді адекватної моральної самооцінки, дає можливість організувати 

дієву роботу з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, 

знецінити і зруйнувати негативні мотиви, перебудувати і змінити негативні форми у 

поведінці дітей та молоді на позитивні; підтримати, посилити позитивні моральні 

спонуки, активізувати їх прояви чи загальмувати негативні мотиви, знизити їх силу, 

утримати учня від прояву негативної мотивації на здоровий спосіб життя. 

Охорона здоров'я людини та виховання здорових дітей були основними 

проблемами в усі часи. 

Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю у 

державі є людина, її життя і здоров'я. У Статуті Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ) записано: «Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і 
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соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». Таке 

визначення поняття «здоров'я» є загальновизнаними у міжнародному спілкуванні. 

Потребою кожної людини є здоровий стан організму, в поєднанні зі 

здоровими умовами довкілля. 

Діти й підлітки ще не замислюються, що здоров'я слід берегти і для цього 

потрібні знання і навички здорового способу життя. 

Вирішення проблеми здоров'я людини закладено у самій людині, у знанні і 

розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення власного 

здоров'я, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя. Дітям 

необхідно усвідомити, що наше майбутнє - за здоровими людьми, бо лише фізично і 

морально здорова людина здатна творити і приносити користь людям. 

Особливу шкоду здоров'ю наших дітей завдають тютюнокуріння, вживання 

алкогольних напоїв, наркотичних речовин, поширення інфекційних хвороб 

(ВІЛ/СНІД, туберкульоз та ін.). Ці негативні явища можуть увійти практично в 

кожен дім, кожну сім'ю. 

Саме тютюн, алкогольні напої та наркотики послаблюють імунну систему 

організму, зумовлюють численні захворювання, а в нашій країні, на жаль, дуже 

багато курців серед дівчат та жінок. Жінки – це берегині, продовжувачки роду, а 

пристрасні та молоді курці та ті, що вживають алкогольні напої, не можуть 

народити здорових дітей.  

Навчальним закладам необхідно планувати і проводити медико-педагогічне 

навчання батьків з питань імунопрофілактики та збереження здоров'я дітей і 

підлітків із залученням медичних працівників. 

Організація та проведення заходів з питань імунопрофілактики передбачає 

інформування батьків про імунітет та шляхи зміцнення імунітету, збереження 

здоров'я дітей. 
 

 

«ПРЕЛЮДІЯ ДО СУМНИХ РОЗДУМІВ» 

 
Театралізоване заняття 

 

Мета: допомогти підліткам 

сформувати особисту думку щодо куріння 

на підставі інформації негативного впливу 

куріння на різні органи і загальний стан 

людини, соціальні аспекти. Створення 

резервів здоров'я для підвищення 

життєздатності молодого покоління. 

 

Обладнання: магнітофон, касета з 

фонограмою пісні «Два шляхи», лист 

підлітка, реквізити для театральної 

вистави й театру тіней. 

 

Звучить фонограма до пісні «Два шляхи» (виконує А.Пугачова) 

 



53 

 

Психолог. Академік Биков зазначав, що біда всього людства в тому, що ми 

вперше замислюємося про своє здоров'я лише тоді, коли починаємо його втрачати, 

коли механізм уже зламаний і потребує ремонту. Найстрашніше, що за сучасними 

мірками здоров'я розглядають як комплексну проблему, у якій лише в 10 % має 

значення стан охорони здоров'я. Інші 90 % складають навколишнє середовище (20 

%), спадковість (20 %) та інші 50 %, що складає половину від загальної кількості, 

належать до здорового способу життя. 

Сьогодні ми поговоримо про один з руйнівних факторів, що у 1989 році 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я було названо «вбивцею людства», тому 

що на совісті цього страшного монстра — третина смертей, незалежно від вікової 

категорії населення. 

Цей фактор протягом багатьох років підтверджує слова римського філософа 

Сенека «Люди не вмирають, вони стають жертвами своїх пристрастей, не 

помічаючи, що повільно вбивають самі себе». 

Ведучий 1. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я 

назвав куріння інфекційним захворюванням, що передається шляхом реклами і 

пропаганди. Від нього поки що немає протиотрути або антибіотиків, але руйнівні 

впливи на організм людини і на суспільство усе більш очевидні. 

Ведучий 2. Сумним є й той факт, що з кожним роком вікова категорія курців 

різко знижується, якщо три-чотири роки тому курили переважно підлітки 15—17 

років, то сьогодні можна побачити дитину, що купує сигарети для себе. І це в той 

час, коли часто говорять про шкоду куріння. Чому так відбувається? 

Психолог. Давайте вислухаємо думку одного підлітка. (Читання листа.) 

Мені 16 років. Відвідавши тренінгові заняття з профілактики куріння, я багато 

зрозуміла. Я пишу цього листа з надією, що деякі підлітки зможуть з ним 

ознайомитися і зробити правильний вибір на захист власного здоров'я. 

Зупиніться, подумайте, на що ви витрачаєте своє безцінне здоров'я? Ми з вами 

повільно вмираємо, а дорослі продовжують нам брехати, що нічого не відбувається. 

Одні дивляться на те, що відбувається, інші звинувачують нас, підлітків у 

неправильних діях, треті використовують нашу довіру й кидають безжалісною 

рукою під «танк» реклами, заповнюючи наше життя низькопробною продукцією. 

Реклама тютюнових виробів — усюди. «Ти гідний кращого» — і ми 

потрапляємо на гачок, з жадібністю хапаючи наживку. «Будь самим собою», 

«Відчуйте себе леді. Елегантний тонкий смак «Кіm», «R. 1 Ultralight» — найлегша 

серед усіх, і ми купуємо чергову пачку отрути. «Поспішай до своєї перемоги разом з 

LМ», «Тобі належить розмаїття світу», «Твої можливості не знають кордонів», 

«Тебе чекає твій ультрамодний комп'ютер», «Тобі належать ритми світу». Ми на 

шаленій швидкості мчимося до власного знищення і платимо, платимо, платимо 

дорогою ціною — своїм здоров'ям, своїм майбутнім. 

Дорослі, як вам не соромно! Ви на всіх прилавках розмістили рекламні блоки, 

повідомляючи нам як, це «круто», що ми можемо собі це дозволити, а потім 

дивуєтеся й обурюєтеся, чому ми це собі дозволяємо. 

Ви розбещуєте нас своїми рекламами і водночас читаєте нотації про шкоду 

куріння, а далі?.. У магазинах ніхто не пам'ятає про жалюгідну подобу антиреклами 

«Я не продаю сигарет неповнолітнім». Насправді вам байдуже, скільки років дитині, 

головне продати — чергову пачку й якомога дорожче. 
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Прошу вас, зупиніть цей жорстокий механізм нашого щоденного знищення. 

Не кидайте нас під машину «пресу» реклами. Багато хто з нас, почавши курити 

років у 11—12, уже має залежність від нікотину, хронічні захворювання, яких 

можна було уникнути. Хіба не так? І ніхто з вас не буде покараний за скалічену 

дитячу душу і здоров'я. Адже злочину немає. Але якщо замислитися, невже його 

справді немає? 

Ведучий 1. Неможливо залишитися байдужими до цього крику про допомогу. 

Тут звучить благання і заклик, обвинувачення, що потребує негайної дії, але, на 

жаль, така думка швидше за все залишиться незрозумілою ані дорослими, ані навіть 

однолітками. 

Ведучий 2. Це може здаватися смішним, безглуздим навіть дурним. Але ми 

вирішили подати свій проект вирішення проблеми. Кожен присутній тут має право 

на свою думку, на свободу вибору — курити або не курити. Але для того, щоб 

зробити правильний вибір, необхідно мати вичерпну інформацію про предмет свого 

вибору. Отже, сьогодні ми маємо чудову можливість ознайомитися з пані 

Сигаретою ближче. Представляємо вашій увазі публіцистичну виставу, присвячену 

профілактиці курінню «Прелюдія до сумних роздумів». 

Суддя. Сьогодні слухається справа за обвинуваченням Сигарети. Усім, хто 

виступатиме з боку захисту або обвинувачення, нагадую, що ваші свідчення 

вирішують долю підсудної, тому ви повинні говорити правду і тільки правду. Слово 

надається Прокуророві. 

Прокурор. Шановний судця! Шановні присутні в цьому залі. Сьогодні ми 

слухаємо справу особистості, що приваблива і небезпечна. Вона згубила багатьох 

людей, незалежно від віку, зробила нещасливими тисячі родин. 

Адвокат. Сьогодні ми слухаємо справу вельмишановної, для багатьох дуже 

дорогої, знайомої Сигарети. Подивіться на неї: яка вона красива, скромна, запашна. І 

це незважаючи на її важке минуле. Адже коли в XV столітті тютюн завезли до 

Європи, в різних країнах курців карали різними способами. В Англії, наприклад, 

водили по центральних площах з петлею на шиї, як злочинців або злодіїв. У 

Туреччині за куріння саджали на кіл. У Росії цар Михайло Романов видав указ, що 

заборонив куріння і передбачав покарання — биття батогом і відрізання ніздрів за 

куріння, заслання до Сибіру або страту за торгівлю тютюном. Але Сигарета, така 

юна і тендітна, виявила мужність, силу волі, все подолала і сьогодні стоїть перед 

вами як переможець і продовжує тішити курців. 

Шановний суддя і всі присутні в цьому залі, у моєї підзахисної є багато свідків 

захисту. Дозвольте їм виступити. 

Суддя. Дозволяю. (Секретар запрошує Історика.) 

Адвокат. Що ви можете сказати на захист підсудної? 

Історик. За історичними даними королева Франції Катерина Медічі страждала 

від частої мігрені (сильного головного болю). Вона нюхала порошок з листя 

тютюну, і головний біль ставав набагато меншим або зовсім зникав. Уявіть цю 

ситуацію. 
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Сцена перша 

 

1559 рік. Франція. Палац Катерини Медічі. Королева сидить і тримається за 

голову, потирає скроні. 

Королева. За які гріхи мені таке покарання, Господи? Усі страждають через 

цю жахливу мігрень! Які тільки лікарі не лікували мене, чим тільки не напували, а, 

здається, головні болі стали ще більшими. 

Служниця. Ваша величносте, прибув французький посланець із Португалії, 

месьє Жан Ніко. Накажете прийняти? 

Королева. Ох уже ці державні справи! Проси! 

Ніко. О, Ваша величносте, як я несказанно радий вас бачити! Як ваше 

самопочуття? 

Королева. Жахливо, жахливо! Мігрень зовсім мене замучила! 

Ніко. Дозвольте піднести вам подарунок! (Подає кисет.) 

Королева. А що це, месьє Ніко? 

Ніко. Сухе листя тютюну. Ваша величносте, про це чудодійне зілля я 

довідався з книги іспанського ботаніка і лікаря Миколи Мерандеса. Він рекомендує 

тютюн від усіх хвороб. Хочете спробувати? 

Королева. Який чудесний аромат! Розтерте на порох листя пахне ще 

сильніше. Так, ви праві, мені справді стало краще. Для цього чарівного зілля 

потрібно придумати сховище. Покличте до мене золотих справ майстра! Я накажу 

йому зробити... Як би це назвати? Я накажу йому зробити табакерку! 

Ніко. Так з моєї легкої руки в придворної знаті Франції з'явилася нова мода — 

нюхати тютюн. Але що цікаво, моє ім'я не забули. Автор класифікації тваринного і 

рослинного світу Карл Лінней надав тютюну назву «нікотин»! 

Історик. Можна зробити висновок про користь цього факту в захист 

підсудної. 

Адвокат. Я вдячний вам за історичні дані. 

Прокурор. Шановний суддя, дозвольте надати інформацію й стороні 

обвинувачення. 

Суддя. Дозволяю. 

 

Сцена друга 

 

1604 рік. Англія. Палац Якова Стюарта. 

Яків І. З цією звичкою потрібно вести боротьбу. Моя країна гине від тютюну. 

Як ви вважаєте, ваша величносте? 

Королева. Я сьогодні дізналася, що в місті вмерло ще 4 особи. Причина — 

вживання тютюну! 

Яків І. Знайшли тих, хто продає це пекельне зілля? 

Королева. Шукають. Ви засмучені? 

Яків І. Ні, я не просто засмучений, я дуже злий! І як тільки учені можуть 

говорити про куріння як протиотруту від нежиттю й лихоманки! 

Королева. Я чула, що деякі лікарі рекомендують вдихати тютюновий дим, 

щоб застрахуватися від чуми. 

Яків І. Якби вони тільки рекомендували курити, а то ці злощасні лікарі 

роблять з тютюну ліки, придворні отруюються і навіть помирають. 
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Королева. Ви повинні брати приклад з Англії. У них курці — це злодії, їх 

водять по вулицях з мотузкою на шиї, а в Росії курити заборонено під страхом 

страти. 

Яків І. Папа римський пропонує відлучити їх від церкви. Що ж мені робити? 

Королева. Ваша величносте, видайте наказ, що забороняє куріння. 

Яків І. Ні. Я краще напишу книгу і назву її «Про шкоду куріння». І книгу я 

почну словами: «Куріння — звичка, що згубно діє на зір, нестерпна для нюху, 

шкідлива для мозку, небезпечна для легень». Так, саме так і почну! 

Королева. Книга короля Якова Стюарта була першою популярною книгою 

про шкоду куріння. 

Адвокат. Давайте перейдемо до більш сучасного етапу розвитку суспільства. 

Запросіть бізнесмена. 

Бізнесмен. Шановний Суддя! Шановні громадяни! Не губіть це прекрасне 

створіння. Адже я тільки з цього і живу. Що їстимуть мої діти, якщо всі перестануть 

курити і, відповідно, купувати сигарети? І не тільки мої. За всіх часів тютюнові 

монополії давали величезні прибутки. 

Адвокат. Спасибі. Запросіть Колекціонера. Що ви можете сказати на захист 

Сигарети? 

Колекціонер. Я давно збираю сигаретні коробочки. Яка це насолода сидіти, 

перебирати їх, розставляти на поличці, розглядати малюнки. Як же я 

поповнюватиму свою колекцію, якщо припинять випускати сигарети? Прошу вас, не 

позбавляйте мене радості, не засуджуйте її! 

Прокурор. З нашого боку є свідок. Відомості фахівця з економіки, я гадаю, 

будуть цікавими. 

Економіст. Як економіст, хочу зазначити, що купівля сигарет підриває 

сімейний бюджет. Подивіться на таблицю 1. 

(Коментар таблиці. Для прикладу ми взяли не найдорожчі сигарети.) 

 

Таблиця І 

Кількість сигарет День, грн Тиждень, грн Місяць, грн Рік, грн 

1 сигарета 

 

 

0,50 3,50 15,50 182,50 
10 сигарет 5,00 35,00 155,00 1825,00 

1 пачка 10,00 70,00 310,00 3650,00 

 

Але ж витратити ці гроші можна на відпочинок, на купівлю красивого одягу 

або дорогої апаратури. 

Адвокат. Я протестую, тому що людина сама робить свій вибір, і не потрібно 

за допомогою цифр тиснути на її рішення. Давайте подивимося, що вибирає молоде 

покоління. Запросіть до зали засідання Дівчину. (Секретар запрошує Дівчину.) 

Дівчина. Якщо не буде сигарети, я втрачу свій імідж! Так, класно: стою на 

дискотеці, витонченим рухом руки дістаю сигарети і запальничку із сумочки, 

прикурюю. Яка я непереборна, яка я сучасна... Ну просто супер... Курила, курю, і 

куритиму (кашляє). Це заспокоює мою нервову систему (трясеться). Я не товстію. У 

компанії старших я на рівних, і взагалі, я класно почуваюся... Але щось останнім 

часом під час танцю хлопці стали відвертатися та й із зовнішністю стали 

відбуватися неприємні зміни... Уявляєте, мені стали пропонувати «Rondo», жуйки. 

Це так принизливо... 
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Адвокат. Я протестую! Ви повинні виступати як захисник, а не сторона 

обвинувачення. 

Суддя. Протест приймається. 

Адвокат. Спасибі. Шановний суддя, ви тільки що вислухали дуже правдиві 

свідчення на користь моєї підзахисної. Усе це дає підстави на остаточне 

виправдання Сигарети. 

Суддя. Слово надається Прокуророві. 

Прокурор. Я не буду довго говорити про її злочини, а надам слово свідкам. 

Перед вами виступить представник соціологічної служби. 

Соціолог. Ми, соціологи, віддаємо перевагу мові цифр. І наші дані досить 

невтішні. На основі статистичних даних різних країн можна стверджувати, що нині 

близько 60 % чоловіків і 73 % жінок, жителів земної кулі, систематично вживають 

тютюн для куріння. Якщо порахувати, що кожний з них викурює за добу в 

середньому 15 цигарок, то щосекунди людство викурює 300 тисяч сигарет і цигарок, 

за рік ця цифра зростає до 12більйонів [12 х 10
12

]. Але в наших співробітників 

хвилювання викликають інші цифри. А саме те, що значно знизився вік молодих 

курців. Якщо ще 10 років тому за даними анкет у віці 15—17 років пробували 

курити 72 % школярів, з них систематично курили 23 %, то сьогодні у віці 11—14 

років курити пробували 81 % хлопчиків і 56 % дівчаток з опитаних. 

Прокурор. Прошу запросити Лікаря. Вам відома ця особа? (Вказує на 

Сигарету.) 

Лікар. Так, на моїх очах багато людей вмерло через неї. Одна сигарета 

забирає 15 хвилин життя. Кожний п'ятий курець може не розраховувати, що доживе 

до пенсії. У тих, хто курить, часто болить голова, погіршується пам'ять. Одна 

сигарета прискорює пульс на 10—20 ударів за хвилину. Виникає склероз судин 

головного мозку і серця, стенокардія. Це призводить до інфаркту. Псується зубна 

емаль. А також куріння зранку натщесерце призводить до гастритів, виразки шлунку 

й інших захворювань шлунково-кишкового тракту. Люди, що викурюють більше 2 - 

3 сигарет на день, часто хворіють на бронхіт і туберкульоз. І найстрашніше - 

сигарети сприяють розвитку ракових клітин. Краще раз побачити, ніж сто разів 

почути. Коли мені доводиться бувати в палатах, де лежать хворі на рак легень, що 

хворіють після багаторічного куріння, бачити їхні обличчя, чути кашель, відчувати, 

що вони борються за кожен подих, мені хочеться вийти на вулицю, взяти за руку 

якогось «молодця», що з шиком курить сигарету, привести його в палату і сказати: 

«Дивися, ось цим може все закінчитися»! Я впевнена, що після такого відвідування 

навряд чи знайдеться хоча б один курець, який би негайно не кинув курити. Шкода, 

що ми, медики, не можемо піти на «експеримент». І 

тому звертаємося за допомогою плакатів, лекцій, 

пропаганди до всіх, хто курить: «Повірте нам на 

слово, усе це дуже серйозно! Підступність тютюну 

саме в тому, що розплата настає непомітно! Але 

вона неминуча!»  

Адвокат. Шановний суддя! Я хотів би 

звернути вашу увагу на той факт, що Міністерство 

охорони здоров'я на кожній пачці сигарет 

попереджає про шкоду куріння, тому вибір 

залишається за людиною. 
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Суддя. Доповнення приймається. 

Прокурор. У нас ще є доповнення до виступу медичного працівника. Прошу 

надати матеріал. 

 

Сцена третя 

 

Театр тіней. Праворуч і ліворуч сцени — білі 

ширми, дії за ширмами висвітлюються настільними 

лампами. За лівою ширмою — силуети двох молодих 

дівчат, що сидять за столиком у кафе. Вони розмовляють 

за чашечкою кави. Ліворуч світло гасне, висвітлюється 

права ширма, за якою маленька дитина. 

 

Дитина. Як добре, тепло і затишно мені тут! Я вже 

є, але про мене ще ніхто не знає!!! Я жива... 

(Висвітлення лівої ширми. Дівчата починають 

курити.) 

Ой, що відбувається? Чому так важко дихати? Я 

задихаюся в цьому гіркому димі! Досить! Не треба! 

(Гучно грає музика в кафе і голос дитини ніхто не чує. Дитина кашляє, 

простягає вперед ручки. Освітлено дві ширми.) 

Дитина. Ненько, ненько, рідненька. Я буду дуже слухняною дівчинкою. Не 

вбивай мене. (Тихим голосом.) Як болить голова... Мамо, невже ти мене не чуєш? 

Допоможи мені! Я боюся... Мені боляче... Я вмираю... 

(Висвітлення лівої ширми. Дівчата знову сідають за столик і курять.) 

Дитина. Мамо, мамо... Навіщо ти це зробила? Я тепер ніколи не побачу 

сонечка. Мого обличчя ніколи не торкнеться весняний вітерець! Я ніколи не 

довідаюся, як пахнуть квіти і розправляють крила метелика. Ти ніколи не 

довідаєшся про мене, про мою любов, ніколи не побачиш сліз, що біжать по моїх 

щоках заразу, коли мені так боляче тут, а тобі ні... Чому ти вибрала її, свою 

сигарету? Вона знищила мене. Як боляче, я ще поки жива, але мене вже немає... 

Адвокат. Який емоційний виступ! Одразу видно, що це питання наболіло в 

нашого колеги. Але нам би хотілося почути про те, як впливає тютюн на стан різних 

органів людини. 

Прокурор. Прошу запросити Хіміка. 

(До зали входить ще один свідок.) 

Прокурор. Ви, як працівник хімічної промисловості, можете нам пояснити чи 

справді вплив сигарети дуже шкідливий для організму? 

Хімік. Почнемо з того, що найвідчутніший — сигаретний дим. Він містить у 

собі нікотин, синильну кислоту, окис вуглеводу, оцтову кислоту, азот, ефірні олії, 

радіоактивні елементи — полоній, триокис миш'яку й інші отруйні речовини, що і 

активні і пасивні курці вдихають разом з димом. Про шкоду нікотину як однієї з 

канцерогенних речовин судіть самі. Ми провели дослід і отримали результат: якщо 

до горобця доторкнутися паличкою, змоченою нікотином, він миттєво гине. 

Вражає? Але, на жаль, реакцію нашого організму ми не бачимо, і це допомагає 

людям ігнорувати хімічні процеси та їхній вплив на здоров'я. 

Прокурор. Дякую. Запросіть Пожежника. Що ви можете повідомити? 
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Пожежник. Я можу з упевненістю сказати, що з вини курців виникає багато 

пожеж. І знаєте через що? Саме через непогашену сигарету. Подивіться на це 

безневинне личко, вона — страшний ворог суспільства! Скільки людей гине або 

дістає важкі травми через неї! 

Адвокат. Протестую. Не через Сигарету гинуть люди і виникають пожежі. 

Гинуть лише ті, хто курить у нетверезому стані у власному ліжку і там же знаходить 

свою смерть. 

Суддя. Факт досить вагомий. Приймається протест. Прокурор, запросіть до 

зали засідання представника освіти. 

Прокурор. Назвіться, будь ласка, і надайте відомості щодо Сигарети. Вам 

відома ця особа? 

Психолог. Я працюю практичним психологом, збираю матеріали для своєї 

наукової праці. 

Прокурор. Над якою темою ви працюєте, дозвольте запитати? 

Психолог. «Вплив тютюну на фізичний і психічний розвиток школярів». Я 

хочу звернути вашу увагу на те, що куріння дуже шкідливе для молодих людей. 

Особливо несприятливо воно впливає на органи дихання, тому що їхні легені не до 

кінця сформувалися. В підлітків-курців об'єм грудей і розвиток легень приблизно на 

25 % відстає від показників тих, які не курять. Частіше страждають діти й від 

застудних захворювань, тому що не мають достатньої стійкості до них. Школярі-

курці не зосереджені, успішність у них знижена. Встановлено, що серед успішних 

учнів лише 16 % курять, серед учнів із середнім рівнем розумового розвитку — 45 

%, серед тих, які не встигають — 59 %. Чому так відбувається? По-перше, нікотин 

та інші отруйні речовини порушують загальний стан організму, знижується 

інтенсивність нервових процесів. Цьому сприяє й сама поведінка курців. Нерідко 

бажання курити з'являється навіть під час уроку, і учень відволікається від занять, 

думаючи тільки про те, як із дзвоником піти в туалет на перекур. А скільки 

кишенькових грошей іде на купівлю сигарет? Багато учнів вважають, що Сигарета 

здатна вплинути на їхній імідж перед однолітками, робить їх старшими, додає 

авторитету. Рідко хто з них замислюється над тим, що вони могли б бути набагато 

розумнішими, сильнішими, а головне — здоровішими, якби не схилялися перед 

Сигаретою. Діти вважають, що завдяки Сигареті вони зможуть позбутися почуття 

сором'язливості, і ще один фактор — приклад батьків. Хоча батьки й говорять про 

шкоду куріння, самі вони у важких життєвих 

ситуаціях шукають допомогу в цієї підступної 

«приятельки». 

Прокурор. Дякую. Шановні судді, я 

вважаю, що цих свідчень цілком достатньо, щоб 

ви прийняли правильне рішення. 

Суддя. Ми уважно вислухали усі 

свідчення з боку обвинувачення і захисту і 

прийняли таке рішення: ПІДСУДНА ВИННА. 

НАШ ВИРОК – СМЕРТНА КАРА. РІШЕННЯ 

СУДУ ОСКАРЖЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ. 

Ведучий 1. Як би мені хотілося сказати 

хепі енд (щасливий кінець), що це не про нас, що 

всі сцени залишилися в минулому. Але, на жаль, 
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це зовсім не так. Цей сценарій був написаний для нас і про нас... 

Ведучий 2. якщо хоча б хтось, переглянувши наш виступ, замислиться про 

шкідливий вплив тютюну, перестане курити або, взявши інформацію до відома, не 

почне курити, ми старалися недаремно. (Всі актори виходять на сцену.) Просто ми 

ще раз нагадаємо девіз нашого виступу (усі разом). «Куріння або здоров'я — 

вибирай сам!»  

(Всі учасники виконують пісню Б.Окуджави.)  

 

Каждый выбирает для себя  

Женщину, религию, дорогу.  

Дьяволу служить или пророку — 

Каждый выбирает для себя.  

 

Каждый выбирает для себя  

Слово для любви и для молитвы,  

Шпагу для дуэли, меч для битвы  

Каждый выбирает по себе.  

 

Каждый выбирает по себе,  

Щит и латы, посох и заплаты,  

Меру окончательной расплаты  

Каждый выбирает по себе.  

 

Каждый выбирает для себя,  

Выбирает каждый как умеет.  

Ни к кому претензий не имея,  

Каждый выбирает для себя.  

 

 

 

«ПІДСТУПНА НІКОТИНІЯ» 
 

Гра-драматизація 

 

Дійові особи: Коля — учень 3-го класу, Тарас — учень 3-го класу, мама Колі, 

квітка тютюну, Королева Нікотинія, смерть,  4 цигарки, охоронці королеви, 2 

метелики, 2 бабки, комар 

 

1 дія 

 

(Дія відбувається у кімнаті учня. Серед декорацій є стіл, ліжко, географічна 

карта на стіні тощо. Коля і Тарас заходять до кімнати після завершення 

навчального року. Коля жбурляє портфель з книжками під стіл, а Тарас ставить 

горщик з росточком квітки на стіл). 

Коля. Ура! Нарешті скінчились муки учнів 3-го класу, тепер ми вільні, 

книжки можемо не брати, географічну карту прикриємо плакатами, хоч і 
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забороненої, але дуже цікавої тематики. Мінздрав попереджає, Мінздрав 

попереджає... 

(Виймає рекламні плакати про цигарки, завішує ними географічну карту на 

стіні). 

Тарас. Кльова в тебе кімната, тільки куди б оце рослину у горщику зі школи 

пристроїти? 

Коля. Який горщик? А, цей, нехай стоїть там, де ти його поставив. 

(Хлопці сідають на стільці, вмикають музику). 

Коля. Гарно на канікулах — можна побайдикувати. (Пошепки). Слухай, 

Тарасе, а ти бачив, як байдикують старшокласники, навколо них така курява стоїть, 

цікаво... може, спробуємо? 

Тарас. Що спробуємо? 

Коля. Цигарку. Ось тут біля будинку бабуся продає. Купимо одну на двох, це 

ж так просто — затягнувся... і курява! 

Тарас. Ой, ні! Не треба, меті тато казав, що курять лише слабкі, а цигарка не 

найкраща подруга. 

Коля. Та ми лише спробуємо, якщо не сподобається, то ми більше не будемо. 

Щось ти сьогодні не в доброму настрої, давай завтра зранку. Ти тільки постоїш біля 

мене, а я сам куплю цигарку. 

Тарас. Ну, тоді прощавай, доживемо до завтра, буде видно... 

(Тарас пішов). 

Коля. І чого цей Тарас такий несміливий. Ми могли б вже сьогодні стати 

першими курцями нашого класу. Тоді до нас не підступитись. І дівчата всі 

закохаються в нас. 

(Дзвінок у двері. Коля відкриває, з'являється мама). 

Коля. Ой, мамо, це ти? А чому так пізно? Вже на вулиці сутеніє. 

Мама. А чому це твоя кімната стала схожа на рекламну аґенцію? 

Коля. Мамо, та канікули ж почались. 

Мама. А це що за прикраса? 

Коля. А, цей горщик. Та Надія Петрівна доручила зберігати його до 

наступного року. А що тут зберігати — будяк якийсь? 

Мама. Не поспішай з висновками, пам'ятаєш, як у казці про гидке каченя, з 

негоддячка виріс красень-лебідь. 

Коля. Ну добре вже, хай тут стоїть. Поливатиму. 

Мама. А ти вже повечеряв, синку? То хутчіш лягай спати, щоб канікули були 

довшими. 

(Коля лягає спати, гасне світло). 

 

2 дія 

 

(З'являється чарівниця Н'котинія). 

Нікотинія (прикладає палець до 

губ). Тихо... Давно я шукала такого 

хлопчика, щоб бажав спробувати першу 

цигарку і зробити перший крок до 

руйнування свого здоров'я. Яке щастя, що 

такі дурні не перевелися на Землі. Я 
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думаю зробити Колі якийсь подарунок, щоб він завжди думав про нікотиновий дим, 

який би заполонив кімнату, затьмарив його свідомість, проник до легень. Щоб йому 

таке подарувати? 

(Радиться з дітьми в залі). 

Так, найкращий подарунок — це квітка. А ось і горщик. Треба позбутися 

невідомого пагона і виростити фірмову квітку. Для мене найкраща є квітка тютюну. 

(Нахиляється над горщиком, викидає його за штори, і в цей час з'являється 

жива квітка тютюну). 

Нікотинія. Ти моє найулюбленіше створіння. Троянди та фіалки роблять 

людину закоханою, а ти — задимленою. Швидше підростай, розцвітай. Ми 

незабаром зустрінемося. 

Квітка. Слухаюся та підкоряюся, моя королево Нікотинів! 

(Нікотинія виходить). 

Квітка (повернувшись в інший бік). Добре їй говорити. Але я для своєї сили та 

зросту маю запаморочити голову метеликами, бджілкам, різним жучкам. Отже, я 

чекатиму, ретельно чекатиму. 

(Квітка завмирає, з'являються метелики, танцюють). 

Квітка. А ось і перші жертви. 

1-й метелик. Приємно, коли гарний настрій, поряд друзі. Ми такі молоді. 

2-й метелик. Подивися, яка гарна і незаймана квітка, давай підлетимо ближче. 

(Метелики підлітають, квітка бризкає рідиною і одягає на руки комах 

кайдани). 

Метелики (кричать). Допоможіть, рятуйте нас! Ми загинемо! 

Комар. Кому потрібна допомога? Хто кликав? 

Метелики. Ми тут, допоможіть нам. Ми не можемо рухатися, ми нанюхалися 

отруйної квітки тютюну. 

(Комар підлітає до квітки, а вона встигає одягнути і йому кайдани. На цей 

галас з'являється Нікотинія, вражені комахи падають). 

Нікотинія (підходить до Колі, допомагає йому привстати). Хлопчику, ти не 

повинен мене боятися, у тебе в кімнаті он скільки плакатів про цигарки. А ти знаєш, 

що у цигарки всередині? В кожній є частинка мене. Люди зазвичай мають дивний 

вигляд: рум'яні щічки, ніжні голоси, а я люблю жовтуваті зуби, хворі легені, слабке 

здоров'я. Хочеш, я зроблю тебе таким? 

Коля (ледь чутно). Ні... 

Нікотинія. Не поспішай, не відмовляйся від свого від свого щастя, я 

допоможу зміцнити твої захоплення, ти не будеш цікавитися комп'ютером, не будеш 

займатися спортом, навчатимешся так-сяк, але завжди думатимеш лише про мене, 

ми станемо подружжям! Я вже все приготувала: і весільні квіти, і весільних подруг. 

(Заходить «Смерть», виносить на підносі корону із цигарок. В цей час 

починають прикрашати Нікотинію, а Коля намагається втекти, падає, повзе по 

сцені, його тримають охоронці-цигарки, а асистент непомітно ставить горщик з 

трояндою на стіл). 

Нікотинія. Нарешті я готова! Так поцілуй же мене, коханий! 

(Нікотинія прагне поцілувати Колю).  
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3 дія 

 

Коля. Не хочу! 

(Прокидається. Вмикається світло, всі розбігаються, лишається лише Коля 

на ліжку). 

Що зі мною? Де я? Моя кімната, портфель з книжками, географічна карта — 

ні, це не карта — приваблива, але така оманлива краса. Так, я бачив дивний сон про 

квітку (дивиться на горщик). Невже це був сон? А могло бути насправді (нюхає 

квітку). Який аромат краси, життя, духовного спокою, а все те — лише сон — 

страшний. Добре, що то був лише сон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МОЛОДЬ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

  

(Виховний захід для учнів середніх класів) 

  

Мета. Пропагувати здоровий спосіб життя, показати шкідливу дію нікотину, 

алкоголю, наркотиків на організм людини. Виховувати прагнення до здорового 

способу життя. 

  

Зал прикрашений плакатами:  

 «Здоров'я – дорожче за золото» 

 «Здоров'я, радість – це добро!» 

 «Тютюн шкодить тілу, руйнує розум, отуплює цілі нації» (О. Де-Бальзак) 

 «Хочеш жити – кидай палити» 

 «Пияцтво – це шлях до безумства» (Піфагор) 

 «Алкоголізм – шлях до злочину» 

 «СНІД змінює життя безповоротно» 

  

Ведучий 1. Добрий день, дорогі друзі! 

Ведучий 2. Доброго вам здоров'я! 

Ведучий 1. Пропонуємо вашій увазі програму. 

Разом. «Ми – за здоровий спосіб життя!» 
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 (Ведучі розходяться, на сцені різні квіти. Можуть бути й учні з квітами в 

руках (краще зі штучними). Виходять два хлопці. Один одягнений у довгу накидку, 

він у сандаліях. Це – Фауст. Другий у костюмі чорта. Це – Мефістофель. Вони 

повільно йдуть по сцені, розглядаючи і нюхаючи квіти.) 

  

Ведучий 2. Коли це було? Було давно. Вже не пам’ятає ніхто. Доктор Фауст і 

вічний його супутник і духовний супротивник, що називався Мефістофелем, до 

Америки припливли, коли її тільки відкрили й назвали Новим Світом. Які дива 

довелось побачити, аж очі розбіглися. Точно кажу вам. 

Мефістофель. А ось дивна рослина – тютюн. Корисна травичка, не лопух 

якийсь. Вона ощасливить Старий Світ, от побачиш, хто хоч раз закурить її, то вже 

ніколи не кине цієї забави. Більше не будуть про нас, чортів, говорити, що тільки ми 

вдихаємо дим і випускаємо його з ніздрів. Дозвольте набити тютюном люльку для 

Вас, шановний докторе Фаусте. 

Фауст. Та ні, не треба. Це забави для дурнів. 

  

(Виходять. Лунає мелодія «Дим сигарет з ментолом» (всього два рядки). 

Виходить учень із величезною цигаркою в руці. Ведучий читає вірш Н.Красоткіної, а 

учень зображає рухами те, про що говориться у вірші.) 

  

Ведучий 1.   

Дитя цигарку витягає, 

Бо хочеться дорослим стать. 

Та сильним, гарним він не стане! 

Бо зріст вповільнюватись став. 

Усе, що в світі є погане, 

Хлопчина в організм запхав. 

В залежності від цигарок 

Сидить хлопчина, як в капкані, 

Позеленів, мов огірок,  

Тепер над ним цигарка – Пані! 

  

(З’являються лікарі. Вони забирають цигарку з рук учня.) 

  

1 лікар. У кожній цигарці міститься близько 15 різних канцерогених речовин, 

що викликають рак легенів. 

2 лікар. Курець із нормою «пачка на день» за рік вбирає у свої легені 1 кг 

смоли. 

3 лікар. Кожна випалена цигарка вкорочує життя курця на 1-5 хвилин. 

Активне куріння забирає 8-10 років життя. 

4 лікар. 80% людей, що страждають на рак легенів, - курці. Така розплата за 

паління. 

1 лікар. Одна випалена цигарка прискорює серцебиття на 20 ударів. Тютюн – 

батіг для серця. 

2 лікар. Людина гине від 2-3 крапель нікотину - ця доза потрапляє в організм 

при випалюванні 20-25 цигарок. Курець не гине тільки тому, що випалює їх 

поступово, не за один прийом. 

3 лікар. За останній час більше 30 мільйонів запеклих курців світу розсталися 

зі своєю шкідливою звичкою. 

4 лікар. Чим можна замінити паління? 
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1 лікар. Замість паління краще (по черзі) … 

 стрибати,   

 плавати, 

 вдихати аромат квітів, 

 танцювати, 

 кататися на велосипеді, 

 слухати співи птахів, 

 розмовляти,  

 співати, 

 бігати підтюпцем, 

 малювати 

 і просто нічого на робити. 

 

Усі. Ho smokihg! Ні – курінню! 

  

 (За сценою чути шум.)  

  

Ведучий 1. Що це за шум? 

Ведучий 2. Це дівчата з дискотеки повертаються. 

  

(Лунає мелодія «Напилася я п’яна» (два рядки)Виходить двоє дівчат (краще 

переодягнені хлопці) і не твердою ходою йдуть по сцені.)  

  

Ведучий 1. 

Дівчата, що ви, схаменіться, 

Горілка й пиво – це біда, 

Оця отрута все руйнує, 

Найперше страждає голова. 

Всі центри там паралізує… 

Біда великою бува. 

  

1 лікар. Алкоголь підвищує звертання крові, позбавляючи мозкові клітини 

кисню. У просвіті судин утворюються згустки, що посилають кисневе голодування 

мозку, і клітини гинуть тисячами. 

Учень. Чого варті ці декілька тисяч, якщо клітин 17 мільярдів?! 

2 лікар. Але ж ці тисячі теж за щось "відповідають” отже, їхнє відмирання 

завдало шкоди здоров’ю. 

3 лікар. Разом з утворенням тромбів лопають найдрібніші кровоносні судини 

– капіляри. Внаслідок вживання спиртних напоїв з ладу поступово виходять 

мільйони клітин і капілярів – цілі ділянки мозкової тканини припиняють своє 

існування. 

4 лікар. Багатолітнє пияцтво призводить до фізичного і психічного 

виродження. Обман, грубість,похваляння, безцеремонність, егоїстичність, 

обмеженість інтересів сягає межі. 

1 лікар. Особливо шкодить алкоголь жіночому організмові. Жінки, які п’ють, 

виглядають значно гірше, ніж їхні ровесниці. 

2 лікар. У підлітків, які звикли до спиртних напоїв, може розвинутися 

цукровий діабет, виникнути порушення статевої функції. 

3 лікар. У батьків, які п’ють, народжуються неповноцінні діти з різними 

фізичними дефектами і нервово - психічними захворюваннями. 
 

(Входять міліціонери)  
 

1 міліціонер. Алкоголізм - шлях до злочину. Близько 80 %  хуліганських дій 

припадає на підлітків у нетверезому стані. Адже в стані сп’яніння людина втрачає 

самоконтроль. 
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2 міліціонер. Але сп’яніння не позбавляє людину відповідальності за вчинки, 

а навпаки, карається значно серйозніше. Сп’яніння є обставиною що збільшує 

провину. 

2 лікар. Юний друже! Якщо ти не хочеш стати алкоголіком і втратити 

працездатність, добре ім’я – пам’ятай. 

3 лікар. Річка починається з струмочка а пияцтво з чарочки. 

4 лікар. Не торкайся вина навіть тоді, коли його пропонують близькі люди. 

  

(Усі розходяться. Лунає пісня групи «Наутілус Помпіліус» «Скованные одной 

цепью». Виходять два учні з величезним шприцем у руках зробленим із паперу, 

повільно ідуть до сцени човгаючи ногами.) 

 

Ведучий 1. 

Дівчата й хлопці – слабаки – 

Під вплив частенько підпадають. 

Спочатку все це, наче сміх, 

Та час летить, вони страждають. 

Наркотики – страшна біда. 

І молодими помирають… 

А вороття нема… Шкода… 

  

Ведучий 2. Люди не вмирають. Вони вбивають самі себе. 

  

(Виходять лікарі.) 

  

1 лікар. При вживанні наркотичних засобів з’являється психічна і фізична 

залежність організму від наркотиків. Психічна залежність це постійний потяг 

наркомана до прийому наркотичних засобів для досягнення стану ейфорії. 

 2 лікар. Фізична залежність це постійна потреба людини вживати наркотичні 

засоби для попередження нестерпного болю в кістках і в усьому тілі. 

 3 лікар. Супутником наркоманії є СНІД він передається в основному через 

нестирильні шприци. У світі 30,6 мільйонів чоловік Віл - інфіковані. Від СНІДу 

померло понад 10 мільйонів чоловік.  

4 лікар. В Україні кожен 5 наркоман, ВІЛ-інфіковані серед них молодь від 15 

до 20 років. 

Ведучий 1. Треба виробляти у підлітків прагнення утримуватися від 

спиртного, сигарет, наркотиків. 

Ведучий 2. «Хто не цінує життя, той його не заслужив». Це слова Леонардо да 

Вінчі. 

Ведучий 1. Дорослі! Не будьте байдужими, коли бачите згубне поширення 

серед молоді алкоголізму, тютюнокуріння, наркоманії. 

Ведучий 2. Пам’ятайте, що ваша власна поведінка для дітей та підлітків є 

зразком для наслідування. 

Ведучий 1. Адже алкоголь, нікотин, наркотик і здоров’я у будь-якому віці не 

сумісні. 

Ведучий 2. В здоровому тілі – здоровий дух! 

Разом. Здоровому – все здорове! Ми за здоровий спосіб життя! А ти? 
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Висновки 

 

Вирішення проблеми збереження власного здоров'я закладено у самій людині, 

у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і 

відновлення його, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя. 

Діти повинні усвідомлювати, що майбутнє кожного, як і держави в цілому - за 

здоровими поколіннями, бо фізично і морально здорова людина нездатна творити і 

приносити користь іншим людям. 

Вся робота з утвердження здорового способу життя повинна проводитись 

обдумано, ґрунтовно, з врахуванням вікових особливостей учнів. При цьому 

необхідно взяти до уваги наступні поради: 

 подаючи інформацію про тютюнокуріння, алкоголь, наркотики, 

необхідно дотримуватися принципів комплексного та систематичного 

викладу матеріалу щодо профілактики і зниження залежності від 

шкідливих звичок; 

 роботу підпорядкувати одній меті: формування у дітей та підлітків 

орієнтації на здоровий спосіб життя. 

Метою загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 

закладів є збереження рівня життєдіяльності молодого покоління. 

Тому необхідно: 

 надавати реальну допомогу кожному учневі з розвитку позитивних 

якостей, необхідних для повноцінного життя; 

 привернути увагу учнівської молоді до власного здоров'я; 

 постійно пропагувати принципи здорового способу життя; 

 інформувати дітей про вплив згубних звичок на їх здоров'я;  

 розвивати уміння і навички здорового способу життя; 

 залучати батьків та широку громадськість до утвердження принципів 

здорового способу життя. 

Для організації профілактичної роботи в загальноосвітніми позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах доцільно організовувати проведення: 

тематичних лекцій щодо профілактики шкідливих звичок, практичних занять, 

психологічних тренінгів, бесід, ігор, захист рефератів, «круглих столів» тощо. При 

цьому необхідно акцентувати увагу на: розвиток психічної культури, формування 

психологічного здоров'я та профілактику шкідливих звичок в учнів; на формування 

у дитини довіри до самої себе, сприйняття власної індивідуальності, самоповаги, 

впевненості в собі, почуття власної гідності; на усвідомлення вибору саме здорового 

способу життя та осмисленому самовизначенні у виборі професії, здатності 

знаходити власний сенс життя та формування установки на здоровий спосіб життя; 

засвоєння знань про шкідливі звички, їх вплив на організм людини та необхідність 

самоствердження у підлітковому середовищі. 

Проводячи заняття, педагоги, психологи повинні врахувати основні підходи: 

 надання інформації — цей підхід допускає, що підвищення рівня знань 

про шкідливі звички і наслідки їх вживання є ефективним засобом 

відмови від них; 

 емоційне навчання — цей підхід базується на припущенні про те, що 

залежність від наркотичних речовин і шкідливих звичок частіше 

розвивається у людей, що мають труднощі у розумінні і вираженні 
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власних емоцій; зміст такого навчання зводиться до надання допомоги 

учням у подоланні таких звичок; 

 виховання психологічної протидії щодо вживання наркотичних речовин 

— цей підхід фокусується на прищепленні таких Соціальних навичок, як 

уміння дитиною сказати «Ні» у відповідь на пропозицію спробувати 

наркотики; 

 зміцнення здоров'я, що ґрунтується на взаємодії особистого вибору і 

соціальної відповідальності за власне здоров'я.  

Інформація про вплив шкідливих звичок, туберкульозу та ВІЛ-інфекції на 

здоров'я дитини має бути об'єктивною, не зводитись до залякування, оскільки 

останнє, створюючи атмосферу таємничості та загадковості навколо тютюну, 

алкоголю, наркотиків, призводить до протилежних результатів, викликає у підлітків 

бажання пізнати цю таємницю на власному досвіді. Спокійна і ділова розмова з 

учнями про шкоду тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотиків знімає 

хвилюючий емоційний стан дітей, дає змогу підліткам самостійно зробити 

правильний вибір стосовно шкідливих звичок. 

Варто також залучати до співпраці консультативні пункти «Довіри», 

студентів, волонтерів, учнів-старшокласників, батьків, які допомогли б в організації 

та проведенні заходів, спрямованих на формування навичок здорового способу 

життя та розповсюдженні тематичних інформаційних матеріалів (плакатів, буклетів, 

стіннівок тощо); а також учасників об'єднання соціально активної молоді, лідери 

яких мають добре сформовані навички здорового способу життя і під час дозвілля 

підтверджують ці переконання відповідною поведінкою. 

Проблему формування навичок здорового способу життя неможливо 

вирішувати без плідної співпраці з органами учнівського самоврядування. Основний 

принцип співпраці полягає в тому, що діти з великою довірою ставляться до тієї 

інформації, яку одержують від своїх однолітків, а ще більше - до тієї інформації, яку 

несуть старші друзі, батьки. 

Для учнів старших класів не зашкодить повторення курсу валеології, біології у 

формі презентації певної системи організму людини з наступним обговоренням 

впливу на неї шкідливих звичок, наприклад, вплив алкоголю на роботу легень, 

серця, органів травлення, нервову систему, нирки. При проведенні даного циклу 

занять необхідно влаштовувати письмові анонімні опитування учнів, які доцільно 

використати у наступній роботі з учнями та батьками. 

Учнів необхідно залучати до самостійної роботи та підбору матеріалів з тем: 

«Алкоголь і нещасні випадки», «Алкоголь і захворювання», «Алкоголь і 

наркотики», «Тютюн та його дія на органи людського організму» тощо, а також до 

підбору відомостей з реального життя про негативний вплив алкоголю, наркотиків 

на стан здоров'я людини, за якими учні складають таблиці, плакати. 

Доцільно використовувати велику кількість різноманітних форм і методів 

роботи: вправи, ігри, дискусії, бесіди, тренінги, «круглі столи» тощо. Заняття 

необхідно будувати таким чином, щоб теоретичні знання закріплювалися через 

практичні вправи. Педагог повинен передбачити запитання учасників і проблеми, 

які можуть їх турбувати.  

При проведенні занять з учнями необхідно зробити наголос на отримання 

знань з безпеки статевих стосунків, профілактику інфікування ВІЛ, підліткової 

вагітності. 
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Всі види занять повинні допомагати учням навчитися свідомо керувати 

власною поведінкою за будь-яких обставин, формувати активну позицію, світогляд 

молодої людини, розвивати навички і свідомого вибору здорового стилю життя, 

створювати атмосферу позитивної уваги один до одного, довіри, психологічного 

комфорту і безпеки. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про громадський наркологічний пост навчального закладу 
 

1. Організаційна робота. 

 

Громадський наркологічний пост є громадською організацією та створюється 

з метою максимального наближення громадськості до питань профілактичної 

роботи. 

Громадські наркологічні пости створюються в навчальних закладах. До складу 

громадського наркологічного поста входять медичні працівники, представники 

адміністрації, педагоги, батьки та інші зацікавлені особи. 

Члени наркопоста зобов'язані пройти спеціальну підготовку на базі 

(медичного закладу) наркологічного кабінету. Практичну підготовку члени 

наркопоста проходять на базі кращих наркопостів. 

Забезпечення наркопостів необхідною методичною, довідковою літературою, 

наочними посібниками проводиться за сприянням лікувально-профілактичної 

установи, навчального закладу, підшефних організацій та спонсорів. 

Кількість членів наркопоста повинна бути не менша чотирьох осіб, які 

призначаються керівником навчального закладу. 

Підшефний наркопосту підлітковий лікар, закріплений за даним навчальним 

закладом.  

Громадський наркопост взаємодіє з наркологічною службою, адміністрацією 

навчального закладу, кримінальною міліцією в справах дітей, районним відділом 

внутрішніх справ, службою в справах дітей  і іншими зацікавленими службами. 

Громадський наркопост розробляє річний плани, погоджує у лікаря 

нарколога. Затверджує плани керівник навчального закладу. Наркопост здійснює 

свою роботу згідно із розробленим планом. 
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2.  Основними  завданнями громадського наркопоста є: 

 організація, контроль і безпосередня участь у проведенні пропаганди 

здорового способу життя, розповсюдженні санітарно-просвітницьких матеріалів 

про шкідливість паління, вживання алкоголю, наркотиків та інших одурманюючих 

речовин серед учнів, батьків; 

 виявлення дітей «групи ризику», схильних до паління, вживання алкоголю, 

наркотичних та інших одурманюючих речовин та організація індивідуально-

корекційної роботи з ними; 

 координація діяльності зацікавлених служб щодо здійснення 

антинаркотичної, профілактичної роботи; 

 впровадження інноваційних методик профілактики наркоманії, 

тютюнопаління, вживання алкоголю з метою формування здорового способу життя 

та вміння чинити опір негативному тиску однолітків; 

 роз’яснення підліткам та їх батькам необхідності звернення  до 

психологічних служб та медичних установ за наданням своєчасної допомоги у 

зв’язку з немедичним вживанням наркотиків. 

3. Наркологічний пост зобов'язаний: 

 наказом керівника навчального закладу про організацію громадського 

наркологічного поста здійснювати розподіл функціональних обов'язків кожного з 

членів наркопоста; 

 вести журнал обліку санітарно-просвітницької роботи; 

 вести облік виявлених дітей, які палять цигарки або вживають алкоголь, 

наркотики, інші одурманюючи речовини; обліковувати проведену з ними 

індивідуальну роботу; 

 мати журнал запису перевіряючих і консультантів; 

 не рідше двох разів на рік аналізувати проведену громадським наркопостом 

роботу (травень-червень, січень-лютий) та направляти звіт до  відділу освіти, 

молоді та спорту райдержадміністрації. 

4. Зміст роботи членів громадського наркопоста. 

  

Керівник наркопоста (заступник директора з виховної роботи) організовує і 

керує роботою наркопоста. Забезпечує міжвідомчий зв'язок із наркологічним 

кабінетом, кримінально міліцією в справах дітей, іншими представниками 

райвідділу внутрішніх справ. Кожні півроку проводить акти звірки з 

наркокабінетом, кримінальною міліцією у справах дітей осіб, які перебувають на 

внутрішкільному обліку, наркокабінеті, відділі кримінальної міліції у справах дітей. 

Складає звіти та планує роботу наркопоста. 

Відповідальний за профілактичну роботу (педагог-організатор школи) 

організує і контролює проведення пропаганди здорового способу життя, тематичних 

бесід, лекцій, диктантів, переказів, творів, диспутів. Організовує батьківські 

конференції, тематичні вечори, вечори запитань та відповідей, радіопередачі, 

випуски стінгазет, санбюлетенів, фотохудожніх монтажів, куточків здоров'я, 

правових знань, роботу клубів здоров'я. 
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Залучає до цієї роботи педагогічний колектив, батьків, учнів, підшефні 

організації. Визначає класних керівників для звіту на засіданні наркопосту щодо 

проведеної профілактичної роботи з дітьми «групи ризику». 

Відповідальний за роботу по виявленню дітей «групи ризику», силами 

вчителів, учнів, технічного персоналу, батьків, громадськості організовує раннє 

виявлення та облік дітей, схильних до паління, вживання алкоголю, наркотиків та ін. 

Відомості про виявлених передає члену наркопоста, відповідального за 

індивідуальну та корекційно-відновлювальну роботу. 

Відповідальний за організацію індивідуальної та корекційно-відновлювальної 

роботи спільно із педагогічними і медичними працівниками, батьками, 

представниками підшефних організацій, кримінальної міліції у справах дітей 

організовує проведення індивідуальної, корекційної та відновлювальної роботи з 

дітьми «групи ризику». 

 У випадку виявлення дітей, які знаходяться під впливом алкоголю, 

наркотичних чи психотропних речовин, керівник наркопоста повідомляє про 

випадок батьків або опікунів та в присутності батьків пропонує звернутись до 

відповідного наркологічного закладу з метою проведення спеціального 

наркологічного обстеження учня, перед цим надавши інформацію про можливість 

анонімного медичного обстеження, зазначивши телефони та адреси організацій, які 

працюють у цьому напрямку. Даний випадок фіксується у відповідному журналі. 

 Виявлення дітей, схильних до паління, вживання алкоголю, наркотичних 

речовин та прекурсорів проводиться під час щорічного обов’язкового медичного 

огляду школярів лікарями-наркологами. 

 

5. Консультативна і експертна робота. 
 

Консультативна робота проводиться лікарем-наркологом в наркологічному 

кабінеті медичної установи в години прийому хворих. 

Направлення на консультацію може оформити лікар будь-якої спеціальності, 

фельдшер чи медсестра, керівник громадського наркопоста, керівник навчального 

закладу. 

На консультацію до лікаря-нарколога пацієнт також може прийти самостійно 

або з батьками без спеціального направлення.  Консультації проводяться на таємній, 

анонімній основі, в тому числі і по телефону. 

Експертиза (освідчення) стану сп’яніння проводиться лікарем-наркологом  в 

наркокабінеті. 

У випадку отруєння алкоголем, наркотиками або іншими одурманюючими 

речовинами необхідно викликати швидку медичну допомогу. 

За консультацією звертатися до лікаря-нарколога Комунального закладу 

Тростянецької районної ради «Центральна районна лікарня» та диспансерне 

відділення обласного наркодиспансеру за адресою: м. Суми, вул. Котляревського, 

2/7, тел.. 62-42-02 Експертиза стану сп’яніння працює цілодобово за адресою: м. 

Суми, вул. Куликівська,43, тел. 22-45-57. 
   

Методист районного методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Тростянецької 

районної державної адміністрації 

 

_________ С.М. Гончаренко 

Лікар-нарколог комунального закладу 

Тростянецької районної ради 

«Центральна районна лікарня» 

 

_____________ І.М. Крюк 
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П Л А Н 

 спільних заходів щодо запобігання вживання алкогольних напоїв,  

наркотичних речовин, тютюнокуріння серед учнівської молоді   

на 2012-2013 навчальний рік 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

 

1.  Провести спільні наради, семінари, тренінги, 

круглі столи щодо пропагування здорового 

способу життя, скорочення тютюнокуріння та 

вживання алкоголю серед учнівської молоді.  

Протягом року Відділ освіти,  

керівники НВЗ 

2.  Забезпечити систематичне висвітлення 

актуальних питань з профілактики 

наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння в 

засобах масової інформації. 

Протягом року Відділ освіти, 

керівники НВЗ 

3.  Провести акції з пропаганди здорового 

способу життя. 

Іі семестр Відділ освіти,  

керівники НВЗ 

4.  Провести в навчальних закладах району 

лекції, бесіди для батьків, учителів, учнів з 

питання профілактики  алкоголізму, 

тютюнокуріння, наркоманії. 

Щоквартально Відділ освіти, 

лікар-нарколог, 

керівники НВЗ 

5.  Поновити у навчальних закладах куточки 

наркопостів. 

До 16.10.2012 р. Керівники НВЗ 

6.  Забезпечити проведення заходів до Всесвітніх 

Днів: здоров’я, без тютюну, декади 

профілактики шкідливих звичок, Дня 

порозуміння з ВІЛ-інфікованими. 

Протягом року Відділ освіти, 

керівники НВЗ 

7.  Забезпечити впровадження у навчальних 

закладах профілактичних програм 

(«Сприяння просвітницькій роботі «рівний-

рівному» серед молоді України щодо 

здорового способу життя», «Школа проти 

СНІДу») у тих навчальних закладах, де є 

підготовлені педагоги-тренери. 

Протягом року Відділ освіти,  

керівники НВЗ 

8.  У випадку виявлення дітей, які знаходяться 

під впливом наркотичних речовин вчасно 

повідомляти батьків, опікунів та пропонувати 

звернутись до медичного закладу. 

Протягом року. 
Постійно 

Керівники НВЗ, 
голови 

наркопостів 

9.  Проводити консультативну роботу, 

експертизу стану сп’яніння.  

Протягом року за 

запитом 

Лікар-нарколог 

10.  Провести спільні перевірки щодо організації 

роботи громадських наркологічних постів. 

За окремим 

планом 

Відділ освіти, 

лікар-нарколог 
 

ПОГОДЖЕНО 

 Лікар-нарколог Тростянецької ЦРЛ  

 

                _________ І.М.Крюк 

                «06» вересня 2012 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

Начальник відділу освіти Тростянецької 

районної державної адміністрації 

 

                      _________ Н.Л.Новак 

                          «06 » вересня 2012 р. 
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ТРОСТЯНЕЦЬКА  СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ  № 2 

ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
42600,  м. Тростянець, Сумської обл., вул. Калініна № 15,  тел.: 5-13-87, 

e-mail: trschool2@mail.ru 
 
 

 

 

Н А К А З 

від 03 вересня 2012 року           № 124 

Про організацію громадського 

наркологічного поста школи 
 

На виконання закону України «Про освіту», від 22.09.2009 р. № 2899 з метою 

організації, контролю у проведенні пропаганди здорового способу життя, 

розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів про шкідливість куріння, 

вживання алкоголю, наркотиків та інших одурманюючих речовин серед учнів, 

батьків; виявлення дітей «групи ризику», схильних до куріння, вживання алкоголю, 

наркотиків та організації індивідуально-корекційної роботи з ними; координації 

діяльності зацікавлених  служб щодо здійснення профілактичної роботи 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Забезпечити організацію та роботу громадського наркологічного поста 

школи у 2012-2013 навчальному році. 

2. Затвердити склад громадського наркологічного поста школи та розподіл 

обов’язків між членами поста: 

 Таран А.В. – голова наркологічного поста, заступник директора з виховної 

роботи. Організовує і керує роботою наркопоста. Забезпечує зв’язок з 

наркокабінетом, кримінальною міліцією у справах дітей. Кожного кварталу 

проводить акти звірки з наркокабінетом, кримінальною міліцією у справах дітей 

осіб, які перебувають на внутрішкільному обліку, складає звіти та планує роботу 

наркопоста. 

 Новомирська О.Д. – член наркопоста, педагог-організатор. Організовує і 

контролює роботу щодо пропаганди здорового способу життя, тематичних бесід, 

лекцій, батьківських конференцій, тематичних вечорів, випуск стінгазет, санітарних 

бюлетенів, куточків здоров’я, кінолекторіїв. Залучає до цієї роботи медпрацівників, 

батьків, учнів. 

 Богомолова Л.М. – член наркопоста, медична сестра, відповідальний за 

роботу по вихованню дітей «групи ризику».Організовує раннє виявлення та облік 

дітей, схильних до куріння, вживання алкоголю, наркотичних та одурманюючих 

речовин. 

 Луценко Ю.М. – член наркопоста, практичний психолог, відповідальний за 

організацію індивідуальної та корекційно-відновлювальної роботи. Організовує 

проведення індивідуальної, колекційної та відновлювальної роботи з дітьми групи 

ризику. 
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3. Затвердити план роботи громадського наркологічного поста на 2012-2013 

навчальний рік (додаток 1). 

4. Організувати роботу громадського наркологічного поста у 2012-2013 

навчальномуроці відповідно до Положення про наркологічний пост школи. 

5. Адміністрації школи протягом 2012-2013 навчального року забезпечити 

участь членів наркопоста у всіх формах навчання, підвищення професійного рівня 

щодо профілактичної роботи з формування здорового способу життя школярів. 

6. Роботу громадського наркопоста розглянути на засіданні педагогічної ради 

школи у травні 2013 р. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор  школи      В.М.Бутко 

 

 

 

 

 
 

        

 

План роботи громадського наркологічного поста 

Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 

на 2012-2013 навчальний рік  

Мета й завдання: 

 формування в учнів свідомого ставлення до свого життя й здоров’я, 

оволодіння основами здорового способу життя та життєвими навичками, 

безпечною для життя і здоров’я поведінкою; 

 формування стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної 

умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного 

потенціалу людини; 

 навчання учнів і батьків методам самооцінки й контролю, стану й рівня 

здоров’я; 

 виховання в підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення 

до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей. 

 

I. Діагностична діяльність 

№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

1.  Анкетування учнів 6-10 класів 

«Що я знаю про шкідливі звички» 

Лютий Учителі ОБЖ  

2.  Опитування учнів 5-х класів «Твої 

стосунки в колективі» 

Жовтень Практичний 

психолог 

 

3.  Анкетування учнів 9-11 класів 

«Молодь і шкідливі звички» 

Листопад Соціальний 

педагог 

 

4.  Опитування «Чи вмієш ти 

спілкуватися» (5-6 кл.) 

Грудень Практичний 

психолог 

 

«ПОГОДЖЕНО»  

Лікар-нарколог ЦРЛ 

 ___________ І.М.Крюк  

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Директор школи 

_____________ В.М.Бутко 
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II. Корекційно-реабілітаційна, розвивальна діяльність 

№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

1.  Корекційні заняття з психологом Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

2.  Корекційні заняття з соціальним 

педагогом 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

 

 

III. Робота з дітьми «групи ризику» 

№ 

за/п 

Зміст заходів Термін виконання Виконавець Примітка 

1.  Анкетування учнів За індивідуальним 

планом 

Соціальний 

педагог 

 

2.  Індивідуальна робота з 

учнями, їх сім’ями 

Протягом року Соціальний 

педагог 

 

3.  Контроль та організація 

зайнятості учнів у 

гуртках та секціях 

Протягом року Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

 

4.  Консультування учнів, 

батьків 

Згідно з планом Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

 

IV. Навчальна робота з учнями 

№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

1.  Проведення занять спецкурсу «Школа 

здорового харчування» 

Згідно з 

планом 

Тренери 

спецкурсу 

 

2.  Етика, 6 кл. Тема: «Як пов’язані довкілля 

та здоров’я людини» 

Жовтень Учитель 

етики 

 

3.  Етика, 6 кл. Тема: «Яку роль відіграють 

емоції та почуття в житті людини» 

Жовтень Учитель 

етики 

 

4.  Біологія, 9 кл. Тема: «Захворювання, що 

передаються статевим шляхом» 

Учителі 

біології 

Лютий  

5.  Основи здоров’я, 5 кл. Тема: «Основні 

складові здоров’я» 

Учителі 

основ 

здоров’я 

Вересень  

6.  Географія, 6 кл. Тема: «Люди й клімат» 

 

Учитель 

географії 

Березень  

7.  Географія, 7 кл. Тема: «Комплексна 

проблема забруднення навколишнього 

середовища» 

 

Учитель 

географії 

Травень  

8.  Географія, 8 кл. Тема: «Вплив 

геоекологічної ситуації на населення 

України» 

Учитель 

географії 

Травень  
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№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

9.  Основи здоров’я, 5 кл.  

Тема: «Загартовування й здоров’я» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Жовтень  

10.  Основи здоров’я, 5 кл. Тема: «Права й 

обов’язки щодо збереження та зміцнення 

здоров’я» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Листопад  

11.  Основи здоров’я, 5 кл. Тема: «Сім’я і 

здоров’я» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Грудень  

12.  Основи здоров’я, 5 кл. Проектна робота  

«Моделювання ситуації в разі необхідної 

сказати «Ні!»» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Січень  

13.  Основи здоров’я, 6 кл. Тема: «Куріння й 

здоров’я» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Листопад  

14.  Основи здоров’я, 6 кл. Тема: «Алкоголь і 

здоров’я» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Грудень  

15.  Основи здоров’я, 6 кл. Тема: «Наркотики 

й здоров’я» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Грудень  

16.  Основи здоров’я, 6 кл. Тема: «Убережи 

себе від ВІЛ» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Січень  

17.  Основи здоров’я, 7 кл. Тема: «Значення 

навичок і звичок для здоров’я» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Вересень  

18.  Основи здоров’я, 7 кл. Тема: «Хвороби 

цивілізації та реклама. Виконання 

проекту «Створення антинікотинової, 

антиалкогольної, антинаркотичної 

реклами»» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Січень  

19.  Основи здоров’я, 7 кл. Тема: «Причини й 

наслідки вживання наркотиків» 
 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Лютий  

20.  Основи здоров’я, 7 кл.  

Тема: «Туберкульоз і ВІЛ» 

Учитель 

основ 

здоров’я 

Березень  

 

V. Санітарно-просвітницька робота 

№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітк

а 

1.  Класні батьківські збори.  

Покарання та заохочення в сім’ї (5-6 

кл.) 

 

Жовтень 

 

 

Класні 

керівники 
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№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітк

а 

Роль сім’ї в профілактиці шкідливих 

звичок дітей (7-8 кл.) 

Як розпізнати, що підліток почав 

уживати наркотики (9-10 кл.) 

Листопад 

 

Грудень 

 

2.  Загальношкільні батьківські збори. 

Життєві цінності сучасних підлітків. 

Формування в дітей власної 

світоглядної позиції щодо культури 

здоров’я та позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя. 

 

Листопад 

Березень 

 

Адміністрація 

школи 

 

 

3.  Батьківський університет. За 

планом 

Голова 

батьківського 

університету 

 

4.  Випуск бюлетенів. 2 рази Медична сестра  

5.  Засідання громадського трикутника 

«Формування здорової, конкурентно-

спроможної, всебічно розвиненої 

особистості». 

Лютий Адміністрація 

школи 

 

6.  Тиждень профілактики шкідливих 

звичок. 

Грудень Члени 

наркопоста, 

класні 

керівники 

 

7.  Тиждень взаєморозуміння з ВІЛ-

інфікованими. 

Грудень Члени 

наркопоста, 

класні 

керівники 

 

8.  Тиждень здоров’я.  Лютий, 

квітень 

Члени 

наркопоста, 

учителі 

фізичної 

культури 

 

9.  Оформлення заміток у газеті «Шкільні 

вісті». 

Протягом 

року 

Редактор газети  

10.  Виставки малюнків, плакатів на тему 

«Моя сім’я», «Я здоров’я збережу – 

сам собі допоможу». 

Лютий Учителі 

малювання 

 

 

VI. Профілактична робота з учнями 

 
№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

1.  Тренінгові заняття «Хочеш бути 

сучасним? Будь здоровим!» (7-9 кл.) 

Вересень Практичний 

психолог 

 

2.  Міні-лекція «Кидайте палити, доки не 

пізно» (9 кл.) 

Жовтень Практичний 

психолог 
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№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

3.  Операція «Рейд «Урок». Вересень, 

грудень 

Соціальний 

педагог 

 

4.  Обстеження матеріально-побутових 

умов сімей, які потрапили в складні 

життєві обставини; дітей, які стоять на 

ВШО; під опікою. 

І семестр Соціальний 

педагог,  

класні 

керівники 

 

5.  Круглий стіл з учнями «Вибір є завжди 

в кожного з нас» (10-11 кл.) 

Листопад Практичний 

психолог 

 

6.  Розвивальне заняття «Куріння лише 

замінює, але реально не вирішує 

потреби» (6-8 кл.) 

Грудень Практичний 

психолог 

 

7.  Розвивальне заняття «Здоровий спосіб 

життя чи життя для власної насолоди» 

(9-10 кл.) 

Лютий Практичний 

психолог 

 

8.  Тренінг «Моделювання ситуацій 

відмови від цигарок, вживання 

алкоголю та наркотиків» (10-11 кл.) 

Листопад Учителі основ 

здоров’я 

 

9.  Конкурс проектних пропозицій «Ми за 

здоровий спосіб життя» (9 кл.) 

Грудень Учителі основ 

здоров’я 

 

10.  Виховна година «Ми за здорову сім’ю» 

(10-11 кл.) 

Лютий   

11.  Усний журнал «Про що мовчить 

цигарка» (7-8 кл.) 

Березень Учителі основ 

здоров’я 

 

12.  Кінолекторії: 

«Лекція професора Жданова» 

«Уся правда про куріння» 

«Те, що руйнує твоє життя» 

 

 

Квітень 

Грудень 

Листопад 

 

 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

 

 

VII. Робота з класними керівниками 

№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

1.  Засідання шкільного методичного 

об’єднання класних керівників: 

«Роль класного керівника в 

формуванні здорового способу життя 

учнів»; 

«Особистісно-орієнтований підхід у 

системі превентивного виховання». 

 

 

Листопад 

 

 

Квітень 

 

 

Медичний 

працівник 

 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

2.  Проведення рейдів «Урок», «Діти 

вулиці», «Канікули» 

Згідно з 

графіком 

Члени 

наркопоста, 

класні 

керівники 

 



80 

 

№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

3.  Круглий стіл «Роль сім’ї в 

профілактиці наркоманії» 

Грудень Учителі основ 

здоров’я 

 

4.  Рольова гра «Учись говорити «Ні!» Березень Практичний 

психолог 

 

 

VIII. Соціальне партнерство 

№ 

за/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець Примітка 

1.  Проведення зустрічей із працівниками 

правоохоронних органів, юстиції, 

суду. 

Протягом 

року 

Члени 

наркопоста, 

класні 

керівники 

 

2.  Спільні заходи з лікарями ЦРЛ. Протягом 

року 

Члени 

наркопоста, 

класні 

керівники 

 

3.  Організація та проведення спільних 

заходів із працівниками соціальних 

служб. 

Протягом 

року 

Члени 

наркопоста, 

класні 

керівники 

 

4.  Проведення зустрічей із працівниками 

організації «Червоного Хреста». 

Протягом 

року 

Члени 

наркопоста, 

класні 

керівники 

 

 

 

 

«ХОЧЕШ БУТИ СУЧАСНИМ – БУДЬ ЗДОРОВИМ!» 
 

Заняття з елементами тренінгу 
 

Вправа «День здоров’я». 

Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 

ми зібралися з вами на чергову зустріч, 

присвячену профілактиці шкідливих звичок. 

Тренер. Давайте прямо зараз уявимо, 

що у нас у школі проходить День здоров’я. 

Що кожен із вас може принести цього дня? 

Зараз по черзі називаєте своє ім’я, і говорите 

те, що ви принесете на День здоров’я. Слово 

повинно починатися на першу літеру вашого 

імені. Наприклад, я Світлана, я принесу 

спортивний інвентар. (2 хв.) 

Отож, День здоров’я розпочато вдало. І ми продовжуємо. 
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Вступ. 

Усе наше життя, кожна година, кожна мить - це вибір. Найчастіше своїми 

думками і вчинками ми визначаємо, як будуть прожиті найближчі години і дні. Іноді 

наш вибір визначає плин і фінал усього життя. Часто в наш вибір вплітаються долі 

інших людей: близьких і далеких. 

Про такий вибір і піде сьогодні мова … (відеоролик «Анімаційний мультфільм 

про шкоду куріння» (3 хв.) 

Отож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про паління. Дуже 

актуальну на сьогодні  проблему для суспільства. Нажаль,  кожного дня ми бачимо 

молодих людей (школярів, студентів), які палять, тим самим завдаючи неабиякої 

шкоди своєму здоров’ю. І найстрашнішим є те, що вони навіть не усвідомлюють, 

якій небезпеці піддають своє здоров’я, своє життя взагалі.  

Але щороку дедалі більше свідомої молоді говорять курінню «НІ!», і 

обирають здоровий спосіб життя.  

Наша сьогоднішня зустріч присвячена виробленню відповідального ставлення 

у себе, у школярів до свого здоров’я, до впливу шкідливих звичок, таких як паління. 

 

Вправа «Моє ставлення до паління» (5 хв.) 

Тренер. Зараз я пропоную висловити вам своє власне ставлення до 

тютюнопаління. Перед вами лежить папір та кольорові маркери. Вам необхідно:  

 намалювати образне сприйняття слова «тютюнопаління». Який образ у 

вас виникає, коли ви чуєте це слово? 

 сформувати свій життєвий девіз щодо паління. Прописати його. 

Потім кожен учасник групи представляє свою роботу, вивішує результат на 

дошку. 

 

Робота в групах. Чому люди починають палити? Наслідки паління (10 хв.) 

Тренер. Що впливає на вибір людини: курити чи ні? І які ж насправді наслідки 

куріння? Щоб відповісти на ці питання вам необхідно об’єднатися у дві групи 

(робимо це за допомогою улюбленого кольору, фрукту тощо). Отож, 1-й групі 

необхідно обговорити і з’ясувати, які є фактори, що впливають на бажання почати 

курити. 2-га група обговорює питання наслідків паління. До чого воно призводить? 

Як куріння впливає на фізіологічний і психічний стан людини, і на її життя взагалі. 

Після цього представники груп презентують свої наробки. 

Тренер. Так, ми визначили фактори впливу. Серед них є топ-фактори, тобто 

найпоширені причини, що змушують молодих людей почати палити. Це – мода, 

стрес, і пасивне куріння. (Відеоролик) 

Тренер. Треба пам’ятати, що практично у кожному випадку людина сама 

приймає рішення: палити чи ні. Той, хто обирає паління, непрямим чином обирає і 

відповідні наслідки. 

 

Інфо-дайджест. «Забава для дурнів» (3 хв.) 

Хто не знає про  доктора Фауста та його відомого супутника і духовного 

супротивника Мефістофеля? Чудовий твір Гьоте «Фауст» вивчається у школі.  

Але мало хто знає, що в легенді про Фауста був і такий цікавий епізод. Після 

відкриття Америки Фауст у супроводі Мефістофеля побував у Новому Світі 

(Америці). Подорожуючи, вони виявили там багато цікавого, в тому числі небачені 
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раніше рослини – серед них і тютюн. Досить обізнаний, як завжди, Мефістофель 

заявив: «Корисна травичка, не лопух якийсь! Вона ощасливить Старий Світ. Хто хоч 

раз закурить, той не залишить цієї забави. Більше не будуть говорити про нас, 

чортів, що ми одні вдихаємо дим і випускаємо його через ніздрі. Чи не набити вам 

тютюном люльку, шановний докторе?» На що Мефістофель отримав рішучу 

відповідь Фауста: «Не треба. Це забава для дурнів». 

І, насправді, той, хто так вважає обирає дуже правильну позицію – обирає 

здоров’я. Зараз здоровим бути модно.  (відеоролик) 

Обговорення. Які почуття та думки викликав відеоролик? (1 хв.) 

 

Вправа «Коробочок» (3 хв.) 

Ведучий ставить кольорову коробочку в центр, поруч записку «Не Можна 

Заглядати». Коробочка стоїть з початку заняття, але в неї не можна заглядати. 

Учасники групи повинні поділитися думками і почуттями, які виникли у них по 

відношенню до цієї коробочці. 

Тренер. Ви бачите, що з самого початку заняття у нас в класі стоїть ось така 

гарна коробочка з написом «Не можна заглядати».  

 

Рефлексія: 

 Чи важко було не заглядати в коробочку? 

 Чому ви поводилися так, а не інакше? 

 Чим керувалися у своїй поведінці? 

 

Висновок. 

Тренер. На нашу поведінку впливають цікавість, воля і розум. Людина 

знаходиться в процесі пошуку і ухвалення рішення «за» і «проти» чогось, в тому 

числі курити чи ні. Але для того, щоб прийняти будь-яке рішення, потрібно зібрати 

певну інформацію про об'єкт, відносно якого треба прийняти рішення, 

проаналізувати її, розглянути з різних сторін. У цьому допомагають людині, з 

одного боку, її інтерес до об'єкту - цікавість, з іншого боку - розум, який 

намагається показати зворотну сторону, змусити відмовитися від цього об'єкта, 

тобто від куріння, якщо говорити в контексті нашої теми, все добре зважити. Розум 

приводить розумні аргументи. А з третього боку на рішення людини впливає воля.  

 

Вправа «Цікавість, воля, розум» (5 хв.) 

Інструкція тренера: зараз ми об’єднаємося у  три групи. Робимо це за 

допомогою кольорових кружечків. 1-я група - цікавість, 2-я - воля, 3-я - розум. 

«Воля» встає в центр і утворює коло таким чином, щоб всі учасники стояли 

обличчям зовні. Ті що зображують «розум» стають праворуч в лінію, «цікавість» - 

ліворуч, також в лінію. Завдання «волі» - уважно вислухати всі аргументи, які 

приводять «цікавість» і «розум», і в кінці прийняти рішення: пробувати почати 

курити чи ні. Цікавість намагається схилити волю на свою сторону: «спробуй 

закурити», розум - на свою: не пробуй у жодному випадку».Кожен з учасників, що 

знаходяться в ролі «волі», самостійно приймає рішення – на чий бік переходити. 

За командою тренера ті хто знаходяться у групі «воля» повинні перейти на 

чиюсь сторону.  
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Рефлексія: 

 Чому «воля» прийняла таке рішення, чим керувалася? 

 Хто був більш переконливим: «розум» або «цікавість»? 

 На що спиралася «цікавість», коли висувало свої аргументи? 

 Які контраргументи пропонував шукати «розум»? Чи важко було їх 

шукати і приводити? 

 

Тренер. Кожна людина відчуває зовнішні впливи у всіх життєвих ситуаціях. 

Для нас важливо розуміти це і бути здатними здійснювати власний вибір. На цьому 

занятті я пропоную вам  задуматися: від чого ж часто залежать наші рішення, 

спробувати розібратися в тому, чому деяким впливам ми підкоряємося, а деяким - 

протистоїмо. Чому думка друзів для нас важливіше думки сторонньої людини? 

Кожен день ми з вами робимо різноманітний вибір. Те, що і як ми вибираємо, 

залежить від багатьох причин. Хто або що може впливати на наш вибір? 

 Друзі (однолітки, знайомі). 

 Сім'я (батьки, інші родичі). 

 Кумири (зірки музики, телебачення, спорту і т.д.). 

 Преса (реклама на радіо, у газетах, на телебаченні). 

 Цінності (наші думки, погляди, які визначають нашу поведінку). 

 

Існує кілька способів впливати на людину. На цьому засновані принципи 

створення реклами. В тому числі реклами сигарет. 

 

 Розхвалення високих якостей продукту. 

 Масовий підхід: «Всі п'ють цей напій!» 

 Звернення: «Для найбагатших і найвідоміших!» 

 Особисте звернення: «Спробуй, і тобі сподобається!» 

 Підкреслення особистої привабливості: «Що п'ють красиві, дуже красиві 

люди, коли відчувають спрагу?» 

 Порівняння: «Жиллет – краще для чоловіка немає!» 

 Обіцянку гарного настрою: «У передчутті свята!» 

 Куріння як символ дорослішання: «Розуміння приходить з досвідом». 

 

Ось такі існують хитрощі, пастки рекламодавців тютюну. У ці пастки 

найчастіше потрапляють підлітки і молоді люди. Але свідома особистість повинна 

навчитися розуміти, де закінчуються рекламні заклики і починається дійсність, не 

піддаватися провокаційному впливу реклами. 

 

Вправа «Антиреклама» (10 хв.) 

Тренер.  Саме зараз ми з вами і будемо вчитися це робити. Об’єднуємося у дві 

групи. Кожна група повинна створити рекламу, альтернативну тютюнової, 

використовуючи отримані знання. (Маркери, ватмани, виріжки журналів) 

Після презентації учасники презентують свої наробки. 

Тренер. Ви дуже гарно виконали завдання. Це дійсно пропаганда здорового 

способу життя. Хочу звернути вашу увагу на те, що виконуючи вправу, ми не мали 

на меті перетворювати рекламодавців на ворогів. Це небажано з різних причин. 

Зокрема, такий висновок не дає змоги самій людині зробити свій особистий вибір, 
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переносить відповідальність на інших. Варто звернути увагу на те, що для людей, 

які створюють рекламу,  - це їхня робота, як в інших – пекти хліб, або вчити когось, 

або лікувати. Що ми можемо зробити – створити антирекламу, показати свій погляд. 

Що ми тільки-но й зробили. 

 

Підбиття підсумків (2 хв.) 

Тренер. Наше сьогоднішня зустріч підходить до завершення. Хотілося б 

дізнатися ваші думки стосовно заняття. По черзі висловіться, починаючи зі слів: 

«Сьогодні я зрозумів…» 

 

Заключна вправа «Сонечко побажань» (2 хв.) 

Учасники стають в коло. Передаючи сонечко один одному говорять 

побажання.  

Тренер. Здоров’я – це спосіб життя людини. Це стиль, який людина обирає 

самостійно і самостійно визначає, чи досягне вона благополуччя чи ні. Давно 

доведено, що все, що робить людина, відбивається на стані її здоров’я. 

Здоров’я – це процес постійний , що містить в собі всі цілі життя людини, її 

інтереси і звички. І ,насамперед, це почуття любові і поваги до самої себе. Тож, 

давайте поважати себе. Давайте обирати здоров’я.  

Сьогодні наше суспільство потребує сильних, здорових, ерудованих і 

самодостатніх особистостей. Тільки такі люди, вільні від згубних залежностей, 

здатні змінювати на краще долі інших та свою особисту. Тож зробімо все можливе, 

щоб такими людьми були й ми. Скажемо курінню «ні». Я бажаю вам успіхів та на 

все добре! 

 
Практичний психолог Тростянецької 

спеціалізованої школи I-III ступенів №2 

Луценко Ю.М. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я  ЗА РІЗНИМИ АВТОРАМИ 

 

*** 

«Здоров’я людини — щастя. Найбільше щастя полягає в пречудовій мудрості. 

Людське щастя розкривається в розсудливості та цнотливості. Насолода людини 

— у діяльності, а фізичний стан має поєднуватися з душевною активністю.» 

Арістотель 
*** 

«Здоров’я — це рівновага та гармонія чотирьох соків, споріднених частин, 

органів, нарешті, сил, що керують усім організмом.» 

Гален 
 *** 

«Здоров’я — це стан, ... в якому ми не відчуваємо болі і який не заважає 

виконувати функції нашого щоденного життя: брати участь у керівництві, 

митися, пити та їсти і робити все, що ми хочемо.» 

Гален 
*** 

«У тілі людини є чотири соки: кров, флегма, жовта і чорна жовч... Якщо соки 

змішані в певних кількостях і нормальні, — людина здорова.» 

Авіценна 
 *** 

«Здоров’я — це пропорційність між самістю організму та його наявним 

буттям... воно полягає в рівномірному відношенні органічного та неорганічного, 

коли для організму немає нічого неорганічного, чого він не спроможний був би 

подолати.» 

Гегель 
 *** 

«Здоров’я — стан рівноваги між вимогами середовища та силами організму.» 

О. О. Остроумов 
 *** 

«Здоровою може вважатися людина, яка відзначається гармонійним 

фізичним і розумовим розвитком і добре адаптована до оточуючого її фізичного та 

соціального середовища. Вона повністю реалізує свої фізичні та розумові здібності, 

може пристосуватися до змін оточуючого середовища, якщо вони не виходять за 

межі норми, і робить свій посильний внесок у благополуччя суспільства, сумірний з 

його здібностями. Здоров’я тому не означає просто відсутність захворювань: це 

щось позитивне, це життєрадісне й охоче виконання обов’язків, що їх життя 

покладає на людину.» 

Г. Сигерист 
 *** 

«Здоров’я — це стан повного фізичного, душевного та соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.» 

ВООЗ, 1958 
 *** 

«Здоров’я — це стан, за якого всі функції тіла та розуму зберігають 

нормальну активність.» 

Медична енциклопедія, Філадельфія, 1964 
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*** 

«Здоров’я — такий стан організму людини, коли функції всіх його органів і 

систем врівноважені із зовнішнім середовищем і відсутні будь-які хворобливі зміни. 

Саме поняття «здоров’я», як і поняття «норма», є умовним і об’єктивно 

встановлюється на основі антропометричних, клінічних, фізіологічних і біохімічних 

показників.» 

Л. О. Брусіловський 
 *** 

«Якщо фізіологічні та психологічні процеси знаходяться у відповідності та 

гармонії один з одним, тоді даний стан означатиме здоров’я... Здоров’я людини 

характеризується як гармонійний розвиток, за якого всі сторони її  

життєдіяльності, фізіологічні та психічні, фізичні та духовні, біологічні та 

соціальні, знаходяться у відповідності одна до одного.» 

О. М. Ізуткін 
 *** 

«Здоров’я... — стан індивіда, чий організм функціонує добре.» 

Енциклопедія Ларусса 
  

*** 

 «Здоров’я — природний стан організму, що є виразом його досконалої 

саморегуляції, гармонійної взаємодії всіх органів і систем і динамічної рівноваги з 

оточуючим середовищем.» 

С. М. Павленко 
*** 

 «Здоров’я — природний стан організму, що характеризується його 

врівноваженістю з оточуючим середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих 

змін. Здоров’я людини визначається комплексом біологічних (спадкових і набутих) 

соціальних чинників.» 

БСЭ, 1972 
*** 

 «Здоров’я — це такий стан, коли всі частини організму організовані й 

функціонують у такий спосіб, щоби забезпечити людині можливість доброго 

життя та збереження виду. Здоров’я — це стан, що узгоджується з природою.» 

О. Тьомкін 
 *** 

«Під здоров’ям у загальному плані розуміють можливість людини 

адаптуватися до змін оточуючого середовища, взаємодіючи з ним вільно, на основі 

біологічної, психологічної та соціальної сутності людини.» 

М. Попов, П. Михайлов 
 *** 

«Здоров’я — це стан певного соціально-біологічного та психологічного 

благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму людини врівноважені із 

соціальним середовищем і відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та 

фізичні дефекти.» 

А. Ф. Семенко, В. В. Єрмаков 
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 *** 

«Здоров’я — це стан життєдіяльності, що відтворює необхідну повноту 

атрибутів життя людини, що розвиваються.» 

В. Д. Жирнов 
 *** 

«Здоров’я людини — це гармонійна єдність біологічних і соціальних якостей, 

зумовлених природженими та набутими біологічними і соціальними явищами.» 

Ю. П. Лісіцин 
 *** 

«Здоров’я полягає у здатності організму зберігати рівновагу відповідно до 

віку та соціальних запитів, за якої організм у рівних межах вільний від 

невдоволеності, дискомфорту та хвороб і яка сприяє виживанню виду.» 

Г. Блюм 
 *** 

«Здоров’я — правильна, нормальна діяльність організму.» 

Є. І. Ожегов 
*** 

 «Здоров’я — це рівновага між індивідуумом і оточуючим середовищем... є 

проблемою свідомості й розумного способу життя кожного окремо, гармонії 

розуму та почуттів.» 

П. Вебер 
 *** 

«Ми визначаємо здоров’я індивіда як динамічний стан, процес збереження і 

розвитку його біологічних, фізіологічних і психічних функцій, оптимальної 

працездатності за максимальної тривалості життя.» 

В. П. Казначеєв 
 *** 

«Здоров’я — це перша і найважливіша потреба людини, що визначає її 

здатність до праці, гармонійний розвиток особи, вона є головною передумовою до 

пізнання оточуючого світу, до самоствердження і щастя людини, до подальшого 

розвитку людського суспільства.» 

М. С. Бєдний 
*** 

 «Здоров’я є умовою гармонійного розвитку людини і в той самий час 

показником рівня соціально-економічного розвитку суспільства.» 

О. М. Анохін 
 *** 

«Фізичне здоров’я — динамічний стан організму, який визначається 

резервами енергетичного, пластичного і регулярного забезпечення функцій, 

характеризується стійкістю до розвитку патогенних чинників і здатністю 

компенсувати патологічний процес, а також є основою здійснення соціальних 

(праця) і біологічних функцій.» 

Г. Л. Апанасенко 
*** 

«Здоров’я — оптимальна стійкість до  патогенних агентів, фізична, психічна 

і соціальна адаптивність до змінюваних умов життєдіяльності.» 

Г. Л. Апанасенко, 1993 
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 *** 

«Здоров’я — це позитивне поняття, що наголошує на суспільних і 

персональних ресурсах, а також на фізичних спроможностях.» 

Оттавська Хартія, 1986 
 *** 

«Здоров’я — це динамічний процес, який визначається гармонійним фізичним, 

ментальним, емоційним, соціальним і душевним комфортом. Здоров’я має 

індивідуальне, родинне і громадське функціонування для кращого існування в 

середовищі.» 

Саскачеванська провінційна Рада здоров’я, 1994  

 

 *** 

«Здоров’я людини — це багатомірний і водночас цілісний феномен гармонійної 

життєдіяльності людини. Воно знаходить свій вираз через взаємоузгоджені стани, 

явища і процеси формування, зміцнення, збереження, споживання, відновлення, 

передачі фізичних, психічних, соціальних і духовних складових життєдіяльності 

людини, груп людей, спільнот, суспільства в цілому.» 

Т. Є. Бойченко, 1998 
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