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ËÞ ÁÈÉ ÄÐÓ ÆÅ!

У 6-му класі ти ïродовæиш вив÷ати «Îснови çдо-
ров'ÿ». Мета öüоãо ïредмета — доïомоãти тобі стати
самостіéнішим, дорослішим і вïевненішим у власниõ
силаõ, а такоæ винаõідливим і вïравним у ситуаöіÿõ, ÿкі
çаãроæуþтü твоєму æиттþ та çдоров'þ.

Òи вæе çнаєш, що у су÷асному світі бути çдоровим —
ïрестиæно. Мода на çдоровиé сïосіб æиттÿ є викликом
÷асу. Ñüоãодні тоé, õто ïо÷уваєтüсÿ і виãлÿдає çдоровим,
має білüше шансів çнаéти роботу і досÿãти усïіõу. Адæе
відïовідалüне ставленнÿ до çдоров'ÿ ïоçитивно õарак-
териçує лþдину, свід÷итü ïро її çдатністü бути відïові-
далüним ïраöівником ÷и діловим ïартнером.

Îднак деÿкі ïідлітки маþтü сõилüністü до невиïравда-
ниõ риçиків. Цим користуþтüсÿ тþтþнові та алкоãолüні
комïанії, ÿкі çаманþþтü молодü бреõливими натÿками та
обіöÿнками. Моæливо, õтосü іç твоїõ друçів ïотраïитü до
ниõ на ãа÷ок і ïо÷не сõилÿти до öüоãо é тебе. Щоб ïроти-
стоÿти неãативному вïливу реклами é ото÷еннÿ, ваæливо
набути баãатüоõ умінü. Ïередусім — ïоçитивноãо став-
леннÿ до себе та своїõ æиттєвиõ ïерсïектив. Òакоæ тобі
необõідно крити÷но мислити, ïриéмати виваæені рішеннÿ,
усвідомлþвати öінністü родини і сïравæнüої друæби.

Äеÿкі теми ïідру÷ника стосуþтüсÿ ïроблем беçïеки.
Адæе твої ровесники ÷асто стаþтü свідками, у÷асниками
і навітü æертвами небеçïе÷ниõ ситуаöіé. Òе, ÿк лþдина
вïораєтüсÿ ç небеçïекоþ, çалеæитü від її уміннÿ çнаõоди-
ти виõід çі скрутноãо становища, надавати ïершу меди÷-
ну доïомоãу, викликати рÿтувалüників. Âід öüоãо нерідко
çалеæитü æиттÿ баãатüоõ лþдеé. Òому намаãаéсÿ добре
ïідãотуватисÿ до коæноãо уроку і виконати ÿкнаéбілüше
ïракти÷ниõ çавданü.

Óñï³õ³â òîá³! 
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ßк ïрацþваòè ç ï³äрó÷нèком

Ïідру÷ник складаєтüсÿ çі встуïу і ÷отирüоõ роçділів.

Âñòóï ïрисвÿ÷ено ïовтореннþ баçовиõ ïонÿтü ïредмета «Îснови
çдоров'ÿ»: çдоров'ÿ, беçïека æиттєдіÿлüності, æиттєві нави÷ки.

Рîзд³л 1 — «Лþдина і довкіллÿ» — роçкриває ïроöес вçаємодії
лþдини ç навколишнім середовищем.

Рîзд³л 2 — «Çдоров'ÿ і роçвиток ïідлітка» — оçнаéомитü тебе
ç фіçіолоãі÷ними та ïсиõолоãі÷ними особливостÿми раннüоãо
ïідлітковоãо віку, ïринöиïами раöіоналüноãо õар÷уваннÿ та
особистої ãіãієни.

Рîзд³л 3  — «Áеçïека і çдоров'ÿ» — міститü дві ãлави.
У ãлаві 1 — «Ïрофілактика риçикованої ïоведінки» — ти в÷и-

тимешсÿ ïриéмати рішеннÿ і ïротидіÿти неãативному соöіалüному
тиску щодо тþтþноïаліннÿ, вæиваннÿ алкоãолþ é наркотиків.
Òакоæ ïродовæиш вив÷ати ïроблему ÂІЛ/ÑÍІÄу.

У ãлаві 2 — «Áеçïека щоденноãо æиттÿ» — çдобуватимеш
нави÷ки беçïе÷ної ïоведінки в ситуаöіÿõ щоденноãо æиттÿ. Òи
діçнаєшсÿ, ÿк користуватисÿ комуналüними виãодами, оçнаéомиш-
сÿ ç ïравилами ïроæиваннÿ ïоблиçу ïромисловиõ ïідïриємств.
Ïродовæиш вив÷ати Ïравила дороæнüоãо руõу, в÷итимешсÿ кори-
стуватисÿ велосиïедом, надавати ïершу доïомоãу ïотерïілим і
вçаємодіÿти ç рÿтувалüними слуæбами.

Рîзд³л 4 — «Школа сïілкуваннÿ» — в÷итиме уникати
неïороçумінü, çнаéомитисü і уïевнено сïілкуватисÿ ç ріçними
лþдüми, долати сором'ÿçливістü, çаïобіãати конфліктам і роçв'ÿçу-
вати їõ, обирати друçів і комïаніþ.

Ïідру÷ник ïроïонує тобі не лише корисну інформаöіþ, а é баãа-
то öікавиõ ïракти÷ниõ çавданü, ïриçна÷ениõ длÿ відïраöþваннÿ
ваæливиõ длÿ твоãо æиттÿ умінü і нави÷ок. Ñïодіваємосÿ, що уроки
çдоров'ÿ у твоєму класі відбуватимутüсÿ у формі тренінãів. Òа коли
ні або ти çаõо÷еш ïросто ïо÷итати ïідру÷ник, моæеш виконувати
тренінãові вïрави самостіéно, раçом ç друçÿми ÷и батüками.

Коæен ïараãраф ïідру÷ника ïо÷инаєтüсÿ çі стартовоãо
çавданнÿ. Âиконуþ÷и éоãо, ти діçнаєшсÿ, ÿкіé темі ïри-
свÿ÷ено урок, ïриãадаєш, що ти вæе çнаєш ç öієї теми,
ç'ÿсуєш, ÷оãо ще õотів би нав÷итисÿ.
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У коæному ïараãрафі ти çнаéдеш ÷имало öікавиõ вïрав.
Òак ïоçна÷ено крос-тест, в ÿкому тобі çаïроïонуþтü роç-
ãлÿнути ситуаöії і моæливі варіанти твоїõ діé. Òи маєш
обрати ïравилüниé (на твоþ думку) варіант і ïереéти до
ïункту, номер ÿкоãо вкаçано в дуæкаõ ïіслÿ нüоãо.
Крос-тест — не лише öікава ãра, а é дæерело корисної
інформаöії. ßкщо у çви÷аéному тесті, відïовідаþ÷и ïра-
вилüно, ти виãраєш, то у крос-тесті корисно і ïомилÿти-
сÿ. Òому, долаþ÷и крос-тест, не õитруé, не ïідãлÿдаé у
відïовіді.

Áлок-сõеми ти çустрінеш, вив÷аþ÷и ïравила ïоведінки
у ситуаöіÿõ, наблиæениõ до реалüниõ, коли моæна в÷и-
нити ïо-ріçному, і обрати наéкращиé варіант нелеãко.
Âиконуþ÷и çавданнÿ çа доïомоãоþ блок-сõем, слід руõа-
тисü у вкаçаному стрілками наïрÿмку.

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

Çавданнÿ öієї рубрики ïриçна÷ено длÿ обãовореннÿ. Це
моæе бути моçковиé штурм, коли коæен ïроïонує власні
ідеї, обãовореннÿ в ãруïаõ, аналіç æиттєвиõ ситуаöіé,
дебати, бесіда ç батüками.

Уваæно ïоставсÿ до інформаöії öієї рубрики. Òак ïоçна-
÷ено çастереæеннÿ ïро особливо небеçïе÷ні ситуаöії, а
такоæ уміннÿ, ÿкі треба ретелüно відïраöþвати.

Òаким символом ïоçна÷ено іãри і вïрави, ÿкі доïомоæутü
вам роçім'ÿтисü і ïоліïшатü настріé.

Ïід öієþ рубрикоþ тобі моæутü çаïроïонувати виконати
ïроект самостіéно ÷и раçом ç друçÿми.

Цÿ рубрика ïроïонує ïро÷итати öікаву книæку, що сто-
суєтüсÿ теми.

А öÿ — ïодивитисÿ öікавиé філüм. Касету ÷и диск ç
філüмом моæна уçÿти в ïрокаті або ïридбати у склад÷ину
ç друçÿми.
ßкщо у тебе вдома ÷и в школі є ïідклþ÷ениé до Інтер-
нету комï’þтер, моæеш ïошукати додаткову інформаöіþ
çа наданими адресами.
Çустрівши слова, виділені òà êèì øðèô òîì, çвернисÿ до
словни÷ка на с. 196.
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ÂÑÒУÏ

ÆÈÒÒß І ÇÄÎÐÎÂ’ß ЛÞÄÈÍÈ

Про æèòòÿ

Усе æиве народæуєтüсÿ, щоб æити. Òа лише лþдина çдатна
осмислþвати é öінувати æиттÿ. Ми лþбимо æиттÿ. Áуваþтü миті,
коли öе від÷уттÿ особливо ãостре — від лаãідноãо дотику руки мате-
рі, ãолосів друçів, шуму дощу, щебету ïтаõів, коли від÷уваєш, ÿк
наïруæуþтüсÿ твої м'ÿçи, насолодæуєшсÿ мріÿми...

Ïоділітüсÿ своїми мріÿми і сïодіваннÿми ç друçÿми.
Ïо÷инаéте словами: «ß сïодіваþсÿ, що...».

Про áеçïекó ³ неáеçïекó

Безïеêà — öе відсутністü çаãроçи твоєму æиттþ, çдоров'þ ÷и
добробуту. ßкщо комусü çаãроæує небеçïека, öе виводитü éоãо ç
рівноваãи, бентеæитü, нервує, æаõає, ïоçбавлÿє сну é аïетиту.
Áеçïека налеæитü до баçовиõ лþдсüкиõ ïотреб. Коæне настуïне

ïоколіннÿ усïадковує від ïоïереднüоãо нави÷ки ïодоланнÿ
небеçïек. У ïрадавні ÷аси öе були уміннÿ çаõиститисÿ від õиæиõ
çвірів, несïриÿтливиõ ïоãодниõ умов. Çãодом — від çаãроç,
ïов'ÿçаниõ іç діÿлüністþ самиõ лþдеé: небеçïеки на дороãаõ, у
ïобуті, на виробниöтві. Òому в наш ÷ас ãоворÿтü не лише ïро
беçïеку æиттÿ, а é ïро áезïеêó æèòòºд³ÿлüíîñò³ лþдини.

Çаïлþщітü о÷і é уÿвітü себе там, де ви ïо÷уваєтесü у öіл-
ковитіé беçïеöі. Це моæе бути ваша кімната або ÿкасü
малüовни÷а місöевістü. Íамаãаéтесü усе добре роçдиви-
тисÿ, ïо÷ути çвуки і від÷ути çаïаõи. Ïосидüте õвилинку,
а ïотім роçкаæітü ïро öе місöе та свої ïо÷уттÿ (сïокіé,
радістü, теïло, çадоволеннÿ, роçслабленнÿ...).

Ó âñòóï³ òè:  

 ïовториш, що таке беçïека i çдоров'ÿ;

 сïробуєш уÿвити вiд÷уттÿ блаãоïолу÷ної лþдини;

 діçнаєшсÿ, ÿк досÿãти високоãо рівнÿ блаãоïолу÷÷ÿ і
длÿ ÷оãо ïотрібні æиттєві нави÷ки.



7

Про çäоров'ÿ

Колисü лþди ïотерïали від баãатüоõ õвороб, і їõнє æиттÿ було
набаãато коротшим, ніæ теïер. Òоді çдоровим вваæали коæноãо, õто
не був õворим. Çãодом çдоров'ÿ ïо÷али ототоæнþвати ç фіçи÷ним
блаãоïолу÷÷ÿм лþдини.
Ç середини ÕÕ ст. Âсесвітнÿ орãаніçаöіÿ оõорони çдоров'ÿ

(ÂÎÎÇ) ïроãолосила, що здîðîâ'ÿ — öе стан ïовноãо фіçи÷ноãо,
ïсиõолоãі÷ноãо і соöіалüноãо блаãоïолу÷÷ÿ.
Âідтоді çдоров'ÿ лþдини ïов'ÿçуþтü не лише ç тим, ÿк вона дбає

ïро своє тіло, а é ç усіма іншими вимірами її блаãоïолу÷÷ÿ: рівнем
дуõовності і моралüності, вміннÿм у÷итисü і ïриéмати рішеннÿ,
сïілкуватисü і дбати ïро іншиõ лþдеé, роçуміти і виÿвлÿти ïо÷уттÿ,
долати невда÷і та стреси (мал. 1).

Що ти
наéбілüше öіну-

єш і ÷оãо ïраãнеш,
ÿк ставишсÿ до себе та

іншиõ лþдеé.

ßк ти
руõаєшсÿ,

õар÷уєшсÿ, відïо-
÷иваєш і доãлÿдаєш

çа своїм тілом.

ßк
ти роçумієш
свої ïо÷уттÿ і
виÿвлÿєш їõ, ÿк
долаєш невда÷і та

стреси.

Мал. 1. Ï'ÿтивимірна моделü — «квітка çдоров’ÿ»

ßк
ти ладнаєш ç

ріçними лþдüми,
умієш друæити і ïра-
öþвати в команді.

ßк
ти набуваєш

і çастосовуєш свої
çнаннÿ, ÿк умієш
ïриéмати виваæені

рішеннÿ.
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Про в³ä÷óòòÿ áëаãоïоëó÷÷ÿ

Що æ оçна÷ає бути блаãоïолу÷ним? Ñïробуé ïриãадати öе
від÷уттÿ. Âранöі ти ïрокидаєшсÿ бадüорим, сïовненим сили і
ïеред÷уттÿ, що в тебе ïоïереду ÷удовиé денü.

У школі тобі öікаво. Íавітü коли ïредмет даєтüсÿ нелеãко, öе
лише ïосилþє баæаннÿ çасвоїти éоãо.

Ïо обіді у тебе тренуваннÿ або çанÿттÿ в õудоæніé ÷и муçи÷ніé
школі. Òи стараєшсÿ не ïроïускати їõ, адæе вони тобі ïодобаþтüсÿ.
Çвісно, ти моæеш мати é інші інтереси, але намаãаєшсÿ не марнува-
ти ÷асу, æити öікавим і сïовненим ïодіÿми æиттÿм. Уве÷ері, коли
все ïороблено, ãотові уроки, ти радо сïілкуєшсÿ ç батüками. Âони
роçïитуþтü тебе ïро друçів і школу, а ти — ïро їõні сïрави. Âи
ïлануєте виõідні. Коли настає ÷ас, ти сïокіéно çасинаєш.

Îïиши один денü своãо æиттÿ, коли ти ïо÷увавсÿ не лише
фіçи÷но, а é соöіалüно та ïсиõолоãі÷но блаãоïолу÷ним.

ßк äоñÿãòè вèñокоãо р³внÿ áëаãоïоëó÷÷ÿ

Çвісно, коæному õотілосÿ б мати
öікаве æиттÿ, добриõ друçів, коæен
ïраãне çаéматисÿ улþбленоþ сïравоþ
і досÿãти у ніé усïіõу. Âисокиé
рівенü блаãоïолу÷÷ÿ çалеæитü від
баãатüоõ обставин.

Äеÿкі ç ниõ ïеребуваþтü ïоçа нашим контролем (наïриклад,
ïоãана сïадковістü ÷и çабруднене довкіллÿ). Але наше блаãоïолу÷÷ÿ
насамïеред çалеæитü від нашої ïоведінки. ßкщо лþдина увесü
÷ас ïереæиває стреси, має шкідливі çви÷ки і сõилüністü до
невиïравданиõ риçиків, її çдоров'ÿ ïоãіршуєтüсÿ. А коли дбає ïро
себе і æиве в ãармонії ç навколишнім світом, то çаçви÷аé досÿãає
високоãо рівнÿ блаãоïолу÷÷ÿ.

Про æèòòºв³ навè÷кè 

У народі каæутü: «Æиттÿ ïроæити — не ïоле ïереéти». Це
тому, що на своєму віку коæен çустрі÷аєтüсÿ ç викликами і
ïереïонами, ÿкі çдатні вивести éоãо ç рівноваãи і неãативно вïли-
нути на çдоров'ÿ. Уміннÿ, що доïомаãаþтü лþдині адаïтуватисÿ,
долати труднощі щоденноãо æиттÿ і ïідтримувати високиé рівенü
блаãоïолу÷÷ÿ, наçиваþтü сïриÿтливими длÿ çдоров'ÿ æèòòºâèìè 
íàâè÷êàìè. 

Блàãîïîлó÷÷ÿ — öе
çадоволеннÿ від
öікавоãо і наси÷еноãо
ïодіÿми æиттÿ.
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Äо ниõ налеæатü нави÷ки, ÿкі доïомаãаþтü лþдині ладнати
ñàì³é ³з ñîáîþ (нави÷ки роçбудови самооöінки, керуваннÿ стресами,
ïостановки мети і досÿãненнÿ усïіõу тощо), а такоæ ті, що сïри-
ÿþтü ïороçуміннþ ç ³íøèìè лþдüìè (нави÷ки самоконтролþ, ãідної
ïоведінки, ефективноãо сïілкуваннÿ, колективної роботи, лідерства,
роçв'ÿçаннÿ конфліктів, ïротидії насиллþ та неãативному вïливу
ото÷еннÿ).
Áілüшістü лþдеé набуваþтü öиõ нави÷ок ç власноãо досвіду,

ïереваæно «методом ïроб і ïомилок». Але ти налеæиш до ïершоãо
ïоколіннÿ українсüкиõ школÿрів, ÿкі маþтü çмоãу відïраöüовувати
їõ на урокаõ çдоров'ÿ, тобто набаãато ïовніше та ефективніше ãоту-
вати себе до беçïе÷ноãо é ïовноöінноãо æиттÿ.

1*. Ïриãадаé і роçшифруé формулу беçïе÷ної æиттєді-
ÿлüності: «Уникати. Çаïобіãати. Äіÿти».

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

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

Підсумêè

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

Ñу÷асне уÿвленнÿ ïро беçïеку і çдоров'ÿ відмінне від тиõ,
ÿкі були раніше.

Íині лþдÿм треба дбати ïро беçïеку не лише æиттÿ, а é
своєї діÿлüності, тобто ïро беçïеку æиттєдіÿлüності.

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

Äосÿãненнÿ блаãоïолу÷÷ÿ наéбілüшоþ міроþ çалеæитü від
самої лþдини, її ïоведінки і сïособу æиттÿ.

Æиттєві нави÷ки доïомаãаþтü лþдÿм ïідтримувати високиé
рівенü дієçдатності та блаãоïолу÷÷ÿ навітü у складниõ æиттє-
виõ обставинаõ.



ÐÎÇÄІЛ 1

ЛÞÄÈÍА І ÄÎÂКІЛЛß
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§ 1. СВ²Т ÍÀВÊÎËÎ ТÅÁÅ

Äовк³ëëÿ

Усе, що тебе ото÷ує — ґрунти, ïовітрÿ, вода, рослини, тварини,
лþди і те, що вони створили, — наçиваþтü íà âêî лèøí³ì ñе ðе дî âè
ùеì, або дîâê³ллÿì. Åлементи довкіллÿ моæутü бути ïриродними
або шту÷ними (створеними лþдüми).

Ïо ÷ерçі наçвітü ïо одному ïриродному і шту÷ному еле-
менту довкіллÿ.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, що таке довкіллÿ;

 нав÷ишсÿ роçріçнÿти ïриродне, теõноãенне та соöіалüне
середовища;

 ïроаналіçуєш ïоçитивниé і неãативниé вïливи соöіалü-
ноãо середовища на çдоров'ÿ лþдини;

 ïриãадаєш çасоби çаõисту від криміналüниõ небеçïек.

Мал. 2. ßкі ç öиõ елементів довкіллÿ є ïриродними, а ÿкі — шту÷ними?
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Прèроäне, òехноãенне ³ ñоц³аëüне ñереäовèùа

ßкщо в довкіллі ïереваæаþтü ïриродні складові, éоãо наçиваþтü
ïðè ðîд íèì ñе ðе дî âè ùеì. Це, наïриклад, ліс, стеï ÷и болото.
Òа ïриродне середовище ÷асто çаçнає çмін. Ñтеï ïеретворþþтü

на родþ÷у ниву, луки çабудовуþтü. І тоді ïриродне середовище
стає òеõ íî ãеí íèì. Çвісно, не слід вваæати, що õатинка лісника
ïеретворитü ліс на теõноãенне середовище. Âона істотно не вïливає
на довкіллÿ. Інша рі÷ ãреблÿ, ÿка не лише утворþє водоéму, а é
çмінþє ïриродне середовище на теõноãенне.
Лþдина не моæе æити сама ïо собі. ¯ї çавæди ото÷уþтü рідні,

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

1. Ïроаналіçуé мал. 3 (а, б, в). Íаçви види довкіллÿ,
çобраæені на ниõ. Ïоÿсни свої відïовіді.

2. Íаведи ïриклади ïриродноãо і теõноãенноãо довкіллÿ
там, де ти æивеш.

Мал. 3

а
в

б
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Скëаäов³ ñоц³аëüноãо ñереäовèùа

Ñïробуé уÿвити, що ти — ÿк у фантасти÷ному філü-
мі — останнÿ лþдина на Çемлі і що в öілому світі немає
нікоãо, крім тебе. ßкі öе моæе мати наслідки (тобі ні ç
ким буде ïоãоворити, немає в коãо сïитати ïоради, ÿкщо
ç тобоþ щосü траïитüсÿ, нікому буде доïомоãти...)?

Âимушена самотністü — одне ç наéваæ÷иõ виïробуванü длÿ
лþдини. Íа щастÿ, коæен іç нас æиве серед лþдеé, і твоє
соöіалüне середовище є дæерелом баãатüоõ блаã.

Îб'єднаéтесü у ãруïи і çа доïомоãоþ мал. 4 наçвітü:

ãðóïà 1: що вам дає родина?

ãðóïà 2: ÷оãо вас нав÷ає школа?

ãðóïà 3: длÿ ÷оãо ïотрібні друçі?

ãðóïà 4: ïро що дбаþтü дерæава і місöева ãромада?

ãðóïà 5: ÿка користü лþдÿм від радіо, телеба÷еннÿ,
Інтернету, ïреси?

Мал. 4. Åлементи соöіалüноãо середовища

ÇÌ²:

ті, ç ÿкиõ ти
діçнаєшсÿ ïро
ріçні ïодії.

Äерæавн³ орãанè: 

ті, õто ïриéмає
çакони і çабеçïе÷ує
дотриманнÿ твоїõ
ïрав.

Ì³ñцева 
ãромаäа:

ті, õто дбає
ïро добробут
у вашому місті
або селі.

Шкоëа:

ті, õто тебе
нав÷ає і
в÷итüсÿ раçом
ç тобоþ.

Äрóç³:

ті, ç ким
тобі ïриємно
ïроводити
вілüниé ÷ас.

Ðоäèна:

ті, õто дбає
ïро твоє æиттÿ
і çдоров'ÿ.
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Мал. 5. Криміналüні небеçïеки соöіалüноãо середовища

Ïîãðàáóâàííÿ 
êâàðòèð, 
îô³ñ³â, áàíê³â.

Çдèðíèцòâî.
Âимаãаннÿ ãрошеé,
ре÷еé — çло÷ин,
æертвами ÿкоãо
нерідко стаþтü діти
твоãо віку.

Êðàд³æêè.
Äоволі ïоширеними
є крадіæки
велосиïедів, мобілü-
ниõ телефонів,
ãрошеé, ре÷еé,
домашніõ тварин,
дрібні крадіæки
у маãаçинаõ.

Øàõðàéñòâî.
Âиманþваннÿ ãрошеé
не÷есним сïособом (вули÷ні
лотереї, вороæіннÿ).

 Âèêðàдеííÿ, 
зàìàõè íà æèòòÿ. 

Õóл³ãàíñòâî, 
âàíдàл³зì. 
Íаé÷астіше їõ
скоþþтü лþди у
стані алкоãолüноãо
сï'ÿніннÿ.
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Õо÷а çаãалом соöіалüне середовище сïриÿє твоєму çдоров'þ та
блаãоïолу÷÷þ, однак воно моæе бути і дæерелом небеçïек, çокрема
êðèì³íàлüíèõ (мал. 5).

1. ßкі іç çобраæениõ на мал. 5 небеçïек наéбілüше çаãро-
æуþтü ïідліткам?

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

ãðóïà 1: ÿк ïравилüно ïоводитисÿ, коли çалишаєшсÿ
вдома сам;
ãðóïà 2: ÿк ïоводитисÿ беç дорослиõ надворі;
ãðóïà 3: ÿк і до коãо моæна çвернутисÿ ïо доïомоãу в
раçі ïотреби.

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

4*. Ïро що іç наçваноãо вами має ïіклуватисÿ дерæава,
школа, ваші батüки, а ïро що — ви самі?

5*. Îбãовори ç батüками çасоби çаõисту особистоãо
маéна:
а) квартири ÷и ïриватноãо будинку (укріïлþþтü двері,
встановлþþтü çамки, ві÷ка, тримаþтü собаку...);
б) автомобілÿ (ãараæ, ïротиуãонна сиãналіçаöіÿ...);
в) велосиïеда (не çалишаþтü беç наãлÿду, використо-
вуþтü сïеöіалüниé çамок, çберіãаþтü ïід çамком...).

Підсумêè

Усе, що тебе ото÷ує, є навколишнім середовищем, або
довкіллÿм. Âиділÿþтü три види довкіллÿ: ïриродне, теõноãенне
і соöіалüне.

Äовкіллÿ дає тобі все необõідне длÿ æиттÿ. Але водно÷ас
воно є дæерелом баãатüоõ небеçïек.

Òвоє соöіалüне середовище (родина, друçі, в÷ителі,
телеба÷еннÿ та інші çасоби масової інформаöії) беçïосереднüо
÷и оïосередковано вïливаþтü на твоє çдоров'ÿ, ïоведінку і
сïосіб æиттÿ.
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§ 2. ПÐÈÐÎÄÀ ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Прèроäне ñереäовèùе ³ çäоров'ÿ

Ïрирода — дæерело æиттÿ на Çемлі. Íемоæливо уÿвити себе
ïоçа ïриродним середовищем. Адæе öе — ïовітрÿ, ÿким диõаємо;
вода, ÿку ï'ємо; çемлÿ, ÿка ãодує нас, на ÿкіé çводимо æитло і ÿка
дає все інше длÿ æиттÿ.

1. Çа доïомоãоþ ãодинника іç секундноþ стрілкоþ
вимірÿé ÷ас, на ÿкиé моæеш çатримати диõаннÿ. Ñкілüки
витримуєш? 30 секунд, 1 õвилину ÷и, ÿк досвід÷ениé
ïірналüник, 2—3 або навітü 4 õвилини? Òа в будü-ÿко-
му раçі беç ïовітрÿ ти не витримаєш і ï’ÿти õвилин.
Áеç води лþдина моæе ïроæити лише кілüка днів, а беç
їæі — кілüка тиæнів.

2. У 5-му класі ти вив÷ав ïроöедури оçдоровленнÿ і
çаãартовуваннÿ сонöем, ïовітрÿм і водоþ. Ïðèãàдàé, ÿê³ 
ñàìе. 

3. Іноді æиттþ і çдоров'þ лþдини моæутü çаãроæувати
ïриродні небеçïеки (мал. 6). Ïðèãàдàé,  ÿê³ з цèõ íеáез
ïеê òè âèâ÷àâ ó 5ìó êлàñ³.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïроаналіçуєш ïоçитивниé вïлив ïриродноãо
середовища на çдоров'ÿ лþдини та її самоïо÷уттÿ;

 ïриãадаєш і ïоïовниш свої çнаннÿ ïро небеçïеки
ïриродноãо середовища;

 діçнаєшсÿ, ÿк доïомоãти орãаніçму ïристосуватисÿ
до çміни ïриродниõ умов;

 нав÷ишсÿ добирати одÿã відïовідно до ïоãоди.
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Мал. 6. Íебеçïеки ïриродноãо середовища

Ñòèõ³éí³ лèõà.
ßк і в давні ÷аси,
лþдÿм çаãроæуþтü
стиõіéні лиõа:
çемлетруси, öунамі,
ураãани, лісові
ïоæеæі, виверæеннÿ
вулканів.

Ãеîãðàô³÷íе 
ïîлîæеííÿ 
òà ðелüºô 
òеðèòîð³¿.
Æителÿм ãір
çаãроæуþтü
сніãові лавини,
на уçбереææі
океану моæе
статисÿ öунамі,
у долинаõ рі÷ок
буваþтü ïовені.

Òâàðèííèé ñâ³ò.
Æиттþ і çдоров'þ
лþдеé моæутü
çаãроæувати
дикі çвірі, çмії,
комаõи, çбудники
інфекöіéниõ õвороб.

¥ðóíòè. Íебеçïеку
длÿ лþдеé моæутü
становити çсуви і
ïровали ґрунтів.
Íиçüка родþ÷істü
ґрунтів (наïриклад,
у ïустелі) сïри÷инÿє
ãолод у деÿкиõ
країнаõ світу.

Ïîãîдí³ óìîâè. Çаãроçу çдоров'þ
лþдини становлÿтü несïриÿтливі
ïоãодні умови або навітü ïросто
ïереїçд до іншоãо клімати÷ноãо
ïоÿсу. Лþди ïоõилоãо віку і
ті, õто має слабкиé імунітет,
страæдаþтü на метео÷утливістü.

Рîñлèííèé ñâ³ò, ãðèáè.
Äеÿкі рослини і ãриби є
отруéними.
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Àáеòка манäр³внèка

Ïриïустімо, ти маєш наãоду на çимовиõ канікулаõ ïобувати в
Австралії. Òам у öеé ÷ас наéсïекотніша ïора року. Ïереїõавши іç
çими в літо, ти ïотраïиш у çовсім інші ïриродні умови.

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

то триваліша і складніша акліматиçаöіÿ.
Уникнути баãатüоõ ïроблем моæна, ÿкщо ïідібрати відïовідниé
одÿã, ïравилüно орãаніçувати свіé ïобут, õар÷уваннÿ, реæим днÿ та
обмеæити навантаæеннÿ ïід ÷ас акліматиçаöії на новому місöі.
Äіçнаéсÿ білüше ïро çви÷ки і ïобут місöевиõ æителів. Адæе вони

вïродовæ тисÿ÷олітü ïристосовувалисÿ до своїõ клімати÷ниõ умов.
Íаïриклад, у країнаõ іç æарким кліматом ïоширена традиöіÿ

сієсти: у наéсïекотніші ãодини днÿ ніõто не виõодитü ç дому, не
ïраöþþтü офіси і маãаçини. Місöеві æителі носÿтü ïросториé одÿã
і ãоловні убори ç натуралüниõ тканин, ÿкі надіéно çаõищаþтü їõ від
ïалþ÷оãо сонöÿ. Âиõодÿ÷и ç дому, вони берутü іç собоþ ïлÿшку
води або соку. Òрадиöіéні страви ãотуþтü ïереваæно ç ово÷ів і
фруктів. Усе öе — оçнаки ïристосуваннÿ до місöевиõ клімати÷ниõ
умов.
Âирушаþ÷и до іншої країни, ïоöікавсÿ її кулüтурними та

реліãіéними традиöіÿми. Адæе çви÷ниé длÿ нас курортниé одÿã
(шорти, сарафани, тоïіки) моæе бути неãативно сïриéнÿтиé,
наïриклад, мусулüмансüкоþ ãромадоþ. А в сукні ÷и в соро÷öі ç
рукавами ти виÿвиш ïоваãу до реліãіéниõ ïо÷уттів місöевиõ æите-
лів і уникнеш неãативноãо ставленнÿ ç їõнüоãо боку.

1*. Чи моæна обãоріти, коли небо çатÿãнуте õмарами?

2*. Õто білüше риçикує обãоріти на сонöі: блондин іç
світлоþ шкіроþ ÷и смаãлÿвиé брþнет?

ßкùо çáèраºøñÿ в ãорè

Âирушаþ÷и в ãори, маєш ïам'ÿтати ïро деÿкі особливості
акліматиçаöії. Адæе в ãораõ çниæуєтüсÿ атмосферниé тиск, у ïовітрі
çменшуєтüсÿ конöентраöіÿ киснþ, çбілüшуєтüсÿ інтенсивністü
сонÿ÷ноãо виïромінþваннÿ, особливо улüтрафіолетовоãо.

Аêл³ìàòèзàц³ÿ — 
ïристосуваннÿ
орãаніçму до çмін
у навколишнüому
середовищі.
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У нетренованої лþдини öе моæе сïри÷инити ãірсüку õворобу.
Ïерші її оçнаки — кисневе ãолодуваннÿ: ç'ÿвлÿþтüсÿ слабкістü,
çаïаморо÷еннÿ, ãоловні болі, ïорушуєтüсÿ координаöіÿ, виникаþтü
çадишка, серöебиттÿ. Лþдина стає надміру çбудæеноþ або, нав-
ïаки, çаãалüмованоþ, моæе несïодівано çнеïритомніти.
Ïід ÷ас адаïтаöії до ãірсüкиõ умов треба добре õар÷уватисÿ,

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

Мал. 7. ßкі особливості одÿãу, æитла, трансïорту
õарактерні длÿ ріçниõ клімати÷ниõ умов?
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Пракòè÷на роáоòа № 1
Äоá³р оäÿãó çа ñеçоном ³ ïоãоäоþ

Уÿви на õвилинку, що ти ïотраïлÿєш у сïекотну ïустелþ, де
темïература ïовітрÿ сÿãає 50°Ñ у тіні. Âæе ïіслÿ кілüкоõ õвилин
ïеребуваннÿ на сонöі стає ваæко диõати, тіло вкриваєтüсÿ ïотом,
відкриті ділÿнки шкіри обãорÿþтü і болÿтü.
А теïер ïеренесімосü у криæану ïустелþ Антарктики — одне іç

наéõолоднішиõ місöü ïланети. Ñтовï÷ик термометра ïокаçує тут
–65°Ñ. Âід õолоду çабиває ïодиõ, швидко ïо÷инаþтü мерçнути
щоки, вуõа, ноãи. Âід диõаннÿ утворþєтüсÿ ïара, що вкриває інеєм
обли÷÷ÿ.

1. Ïроведітü у класніé кімнаті умовну лініþ, ÿка
символіçує ставленнÿ до сïекотної ïоãоди. Íа одному
кінöі лінії стаþтü ті, кому ïодобаєтüсÿ сïека, а на
друãому — ті, õто її не лþбитü. Ðешта обираþтü собі
місöе блиæ÷е до тоãо ÷и іншоãо краþ. Òак само виçна÷те
своє ставленнÿ до õолодної ïоãоди. Áаæаþ÷і моæутü
висловитисÿ, ÷ому вони обрали саме таке місöе.

2. Îб'єднаéтесü у 4 ãруïи (літо, осінü, çима, весна).
Íаçвітü õарактерні длÿ öиõ сеçонів несïриÿтливі ïоãодні
умови (çливи, оæеледиöÿ, туман, õуртовина...).

3. ßкі небеçïеки длÿ æиттÿ і çдоров'ÿ лþдеé вони
становлÿтü? Íаïриклад, ÷ереç õолодну і дощову ïоãоду
ïоширþþтüсÿ çастуда і ãриï.

4. ßкиé одÿã і вçуттÿ доïомаãаþтü çменшити вïлив
несïриÿтливої ïоãоди на çдоров'ÿ?

Підсумêè

Ïриродне середовище — необõідна умова існуваннÿ лþдини
і çбереæеннÿ її çдоров'ÿ. Âодно÷ас воно є дæерелом небеçïек,
çокрема тиõ, що сïри÷инені кліматом і ïоãодоþ.

Ïереїçд до іншої клімати÷ної çони ïов'ÿçаниé іç ïристо-
суваннÿм орãаніçму до новиõ умов. Òому слід оçнаéомитисÿ ç
особливостÿми клімату, релüєфу, місöевими традиöіÿми.

Íесïриÿтливі ïоãодні умови маþтü ïереваæно сеçонниé
õарактер. Äіþ сïеки, õолоду, вітру, волоãи моæна çменшити,
ïідібравши відïовідниé одÿã.
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§ 3. ÇÄÎÐÎВ'ß ² ТÅХÍ²ЧÍÈÉ ПÐÎГÐÅС 

Уÿви куто÷ок ïрироди — ïрекрасне місöе, де тобі доводилосÿ
бувати раніше ÷и ба÷ити ïо телевіçору або ÷итати ïро нüоãо в
книæöі. Ñïробуé виçна÷ити, що робитü öе місöе особливим. Îïиши,
ÿкиé воно має виãлÿд, éоãо çвуки і çаïаõи. А такоæ ïо÷уттÿ, що
виникаþтü, коли ти ïотраïлÿєш туди або уÿвлÿєш éоãо.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи ïо 5—6 осіб і коротко оïишітü
одне одному те, що ви уÿвили.

2. Ïоміркуéте, що моæе çіïсувати красу і сïокіé öиõ ïре-
красниõ куто÷ків ïрироди (стиõіéне лиõо, çабрудненнÿ
ïобутовим сміттÿм, вирубуваннÿ лісу...).

3. Ðоçïоділітü öі фактори на ті, що ïіддаþтüсÿ контролþ
ç боку лþдеé, і ті, що не çалеæатü від ниõ.

Мал. 8

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 усвідомиш, ÿк çмінилосÿ теõноãенне середовище лþдини
вïродовæ останнüоãо століттÿ;

 дослідиш ïоçитивні та неãативні наслідки теõні÷ноãо
ïроãресу;

 діçнаєшсÿ ïро деÿкі еколоãі÷ні ïроблеми довкіллÿ.
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Техн³÷нèй ïроãреñ ³ çäоров'ÿ ëþäèнè

Íа відміну від решти æивиõ істот, лþдеé не öілком çадоволüнÿє
те, що моæе дати ïрирода. Â усі ÷аси вони намаãалисÿ çробити
своє æиттÿ çру÷нішим, комфортнішим, створþþ÷и своє теõноãенне
середовище. Але маéæе всі досÿãненнÿ лþдства маþтü свіé çворот-
ниé бік. Це леãко довести.

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

ãðóïà 1: трансïорту;
ãðóïà 2: æитла;
ãðóïà 3: çасобів çв'ÿçку;
ãðóïà 4: ïобутовиõ ïриладів.

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

3. Íаçвітü досÿãненнÿ теõні÷ноãо ïроãресу, що доïома-
ãаþтü рÿтувати æиттÿ і çдоров'ÿ лþдеé.

4. Ïриãадаéте ïереваãи і недоліки комï'þтера, Інтернету.

5. Ç'ÿсуéте «ïлþси» і «мінуси» длÿ лþдини і довкіллÿ
ïобутової теõніки (наïриклад, õолодилüника).

Ðоçвèòок òехноëоã³й

У давнину теõнолоãії роçвивалисÿ надçви÷аéно ïовілüно.
Íаïриклад, ç ÷асів винаéденнÿ колеса лþди баãато віків користува-
лисÿ воçами.

У наші дні теõні÷ниé ïроãрес стрімко набирає темï. Íе минуло é
століттÿ ç ÷асу створеннÿ ïершиõ самоõідниõ екіïаæів (автомобілів),
ÿк лþдина виéшла в космос і ïобувала на Місÿöі.

1*. Âиконаé дослідæеннÿ ïро роçвиток теõнолоãіé у ÕÕ
столітті. Äлÿ öüоãо:

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

б) роçïитаé ïро öе і своїõ батüків;

в) ïорівнÿé су÷асні теõнолоãії ç тими, ïро ÿкі тобі
роçïовіли, і наïиши ïро öе ÷и намалþé.
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Мал. 9. Íебеçïеки теõноãенноãо середовища

Íеáезïеêè íà дîðîãàõ 
³ òðàíñïîðò³.
У çв'ÿçку іç невïинним
çбілüшеннÿм кілüкості
автомобілів на дороãаõ щороку
çростає ÷исло дороæнüо-
трансïортниõ ïриãод.

Ïîæеæ³. Ïобутові ïоæеæі
наé÷астіше траïлÿþтüсÿ ç вини
лþдеé — ÷ереç необереæне
ïоводæеннÿ ç відкритим
воãнем та електроïриладами.

Óðàæеííÿ елеêòðè÷íèì 
ñòðóìîì. Ïорушеннÿ ïравил
користуваннÿ електроïриладами
моæе ïриçвести до ураæеннÿ
електри÷ним струмом.

Õ³ì³÷í³ îï³êè, îòðóºííÿ.
Çаãроçу æиттþ і çдоров'þ
лþдини становлÿтü ліки і çасоби
ïобутової õімії, ÿкщо ними
неïравилüно користуватисÿ.

Аâàð³¿ íà ïðîìèñлîâèõ 
ï³дïðèºìñòâàõ çаãроæуþтü
æиттþ і çдоров'þ ïраöівників та
мешканöів ïрилеãлиõ територіé,
а такоæ моæутü сïри÷инити
çабрудненнÿ довкіллÿ.
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Åкоëоã³÷н³ ïроáëемè äовк³ëëÿ

Òи, наïевно, ÷асто ÷уєш слова «еколоãіÿ», «еколоãі÷на ситуаöіÿ»,
«еколоãі÷ні ïроблеми». ßкі асоöіаöії виникаþтü у çв'ÿçку ç ними?

Еêîлîã³ÿ сïершу була ãалуççþ біолоãії, що вив÷ає вçаємоçв'ÿçок
æивиõ орãаніçмів і ïриродноãо середовища. У наш ÷ас öим терміном
ïоçна÷аþтü науку ïро вçаємовïлив лþдини і довкіллÿ та ïро çасади
раöіоналüноãо ïриродокористуваннÿ.
Âïлив лþдини на ïриродне середовище стає дедалі від÷утнішим.

Йоãо вæе моæна ïорівнÿти ç іншими ãлобалüними ïриродними
силами. Íаïриклад, лþдство щороку видобуває ç надр çемлі 5 км3
ïороди. Це лише втри÷і менше від тоãо, що виносÿтü в океан усі
рі÷ки ïланети. Äуæе небеçïе÷ним є вïлив лþдини на атмосферу.

У÷ені вваæаþтü, що беçконтролüні викиди в атмосферу ïро-
дуктів çãорÿннÿ, що çдіéснþвалисÿ ïротÿãом останнüоãо століттÿ,
сïри÷инили ïотеïліннÿ на всіé ïланеті. Це моæе ïриçвести до ïере-
твореннÿ стеïів на ïустелþ, таненнÿ криãи на ïолþсаõ, ïідвищеннÿ
рівнÿ океану, çатоïленнÿ ниçин та баãатüоõ іншиõ неïередба÷уваниõ
наслідків.

Ðадимо ïереãлÿнути кінострі÷ку «Ïіслÿçавтра» (реæисер
Ðоланд Åммеріõ, кіностудіÿ 20th Century Fox, 2004 р.,
ÑША). У ніé çобраæено один іç моæливиõ сöенаріїв
катастрофи, ÿку çдатниé сïри÷инити ïарниковиé ефект.

×è зíàºø òè, ùî...

Îдне ç наéкрасивішиõ міст Америки — Лос-Андæелес —
роçташоване в котловині, ото÷еніé ç трüоõ боків ãорами. Òут
ïереваæно буває теïла, сонÿ÷на і беçвітрÿна ïоãода. Äесÿтки
тисÿ÷ автомобілів щоднÿ викидаþтü у ïовітрÿ ïонад тисÿ÷у
тонн токси÷ниõ ре÷овин.

У місті ÷асто утворþєтüсÿ смоã, що роç’їдає о÷і. Цеé
туман æовто-сіроãо колüору так і наçвали — лос-андæелесü-
киé смоã.

Âлітку 1954 року, коли отруéниé туман висів над містом
ïонад три тиæні, від нüоãо çаãинуло білüш ÿк 300 лþдеé. А
çаõворіли тисÿ÷і.
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Мал. 10.

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

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

Òак, туристи÷ні çаãони
ïрибрали уçбереææÿ у раéо-
ні мису Аÿ. Áуõту Îмеãа
о÷истили у÷ні школи № 32 і
ãімнаçії № 2 м. Ñевастоïолÿ.
Áалаклавсüкі школÿрі ïос-
тіéно доãлÿдаþтü береãи ïри-
леãлої буõти.

Çібране сміттÿ відïрав-
лÿþтü на ïереробку ÷и çаõо-
роненнÿ. Ïерероблÿþтü виро-
би ç ÷орниõ і колüоровиõ мета-
лів, ãан÷ір'ÿ, ïаïір.

У баãатüоõ раéонаõ міс-
та встановлено сïеöіалüні
контеéнери длÿ çбору ïлас-
тиковиõ ïлÿшок і уïаковок.
Адæе ïластик є öінноþ сиро-
виноþ, ç ÿкої виãотовлÿþтü
ïобутові ïредмети та іçолÿ-
öіéні матеріали.

Ã. Ñ. Беðеæíÿê

ßк ïрèáèраþòü ï³ñëÿ кóрорòноãо ñеçонó

Ïро÷итаéте наведене на мал. 10 ïовідомленнÿ. Îбãово-
рітü, що ви моæете çробити длÿ çаõисту ïрироди у
вашому населеному ïункті.

Підсумêè

Òеõні÷ниé ïроãрес робитü æиттÿ лþдини комфортнішим,
сïриÿє çбілüшеннþ éоãо тривалості та ÿкості.

Âін çвілüнÿє лþдину від ваæкої та одноманітної фіçи÷ної
ïраöі, дає çмоãу роçвиватисÿ інтелектуалüно і дуõовно, сïриÿє
ïідтриманнþ високоãо рівнÿ блаãоïолу÷÷ÿ.

Ïроте теõні÷ниé ïроãрес ïородæує нові небеçïеки ÿк длÿ
окремої лþдини, так і длÿ лþдства çаãалом. Âïлив лþдини на
атмосферу Çемлі моæе мати неïередба÷увані наслідки.



ÐÎÇÄІЛ 2

ÇÄÎÐÎÂ'ß І ÐÎÇÂÈÒÎК
ÏІÄЛІÒКА
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§ 4. ÐÎÇВÈТÎÊ П²ÄË²ТÊÀ

Ðоçвèòок ëþäèнè

Äеÿкі істоти народæуþтüсÿ маленüкими коïіÿми дорослиõ і
відраçу æ даþтü собі раду — літаþтü, біãаþтü, ïлаваþтü, ïовçаþтü,
шукаþтü корм. Що ïримітивнішоþ є ïсиõі÷на орãаніçаöіÿ тварини,
то коротшиé ïеріод її роçвитку.
І навïаки, високоорãаніçовані істоти, ïоведінка ÿкиõ çалеæитü

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

необõідно аæ 18 років. Але é ïіслÿ тоãо, ÿк її ïо÷инаþтü вваæати
дорослоþ, роçвиток не ïриïинÿєтüсÿ. Адæе лþди ростутü ïриблиçно
до 23—25 років, а їõніé ïсиõолоãі÷ниé і соöіалüниé роçвиток триває
усе æиттÿ.
ßк æе діçнатисÿ, що ти ростеш і роçвиваєшсÿ? Моæе, çа один рік

ти виріс ç усüоãо своãо одÿãу, ÷и тобі скаçала ïро öе бабусÿ, ÿка не
ба÷ила тебе ç минулоãо літа, ÷и, моæе, теïер ти çнаєш або вмієш
те, ÷оãо не çнав і не вмів раніше, а моæе, ïерестав боÿтисÿ темрÿви
÷и білüше не соромишсÿ куïувати щосü у маãаçині?

1. Îбмінÿéтесÿ ç ïриводу öüоãо своїми думками ç друçÿми.
Ïо÷инаéте словами: «ß думаþ, що росту (роçвиваþсÿ),
тому що...».

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

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, ÷им роçвиток лþдини відмінниé від
роçвитку іншиõ æивиõ істот;

 усвідомиш, що çміни — öе нормалüне ÿвище, і коæна
лþдина має власниé біолоãі÷ниé «календар çмін»;

 дослідиш роçвиток лþдсüкиõ ïотреб.
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Ô³çè÷нèй ³ ïñèхоëоã³÷нèй роçвèòок ï³äë³òка

Фіçи÷ниé роçвиток — öе çміни у çрості лþдини, її ваçі,
ïроïорöіÿõ та функöіÿõ тіла. Ïеріод від 10 до 13 років наçиваþтü
раннім ïідлітковим віком. У õлоï÷иків він ïо÷инаєтüсÿ на один-два
роки ïіçніше, ніæ у дів÷аток.

Ïо÷аток öüоãо ïеріоду õарактериçуєтüсÿ деÿким çбілüшеннÿм маси
тіла. Íе варто ïереæивати ÷ереç öе — так твіé орãаніçм ãотуєтüсÿ
до «стрибка çросту», ïід ÷ас ÿкоãо витра÷аþтüсÿ накоïи÷ені çаïаси.
Адæе çа рік ти моæеш інколи вирости на 8—10 сантиметрів.

Ðіст тіла відбуваєтüсÿ нерівномірно. Íе ïанікуé, ÿкщо в 11 ро-
ків роçмір твоãо вçуттÿ стане маéæе таким, ÿк у мами ÷и тата. Це
öілком нормалüно. Íевдовçі стоïи ïерестанутü рости, а натомістü
«стартуþтü» інші ÷астини тіла. Але вони такоæ ростутü нерівномірно.
Çаçви÷аé кінöівки видовæуþтüсÿ швидше çа тулуб. Òому ïідлітки
нерідко маþтü неïроïорöіéно довãі ноãи та деÿкі ïорушеннÿ коор-
динаöії руõів. Це влу÷но оïисано в романі відомоãо українсüкоãо
ïисüменника Âсеволода Íестаéка «Òореадори ç Âасþківки», уривок
ç ÿкоãо наведено ниæ÷е (мал. 11).

Âалüка ïо÷ала танöþ-
вати. І сталасÿ дивна çміна.
Íеçãрабна öибата Âалüка
вмитü ïеретвориласÿ на
стрімку летþ÷у ïташину,
коæен руõ ÿкої çливавсÿ ç
муçикоþ.

І öиби її, оті самі тонкі
öиби, на ÿкиõ, çдавалосÿ,
не моæна навітü встоÿти
(от-от уïадеш), оті öиби,
ледü торкаþ÷исü çемлі, на÷е
весü ÷ас були у ïовітрі, у
ïолüоті — стрункі, міöні é
ïруæинисті.

Мал. 11
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Îтæе, ти встуïаєш у ïеріод швидкиõ çмін. Çмінþþтüсÿ не лише
çріст, ïроïорöії і форма твоãо тіла. Çмінþєтüсÿ стан шкіри і волоссÿ,
ÿкі теïер ïотребуватимутü особливо ретелüноãо доãлÿду.

Òи від÷уєш çміни і своãо емоöіéноãо стану. Äеõто ç ïідлітків
ïотерïає від тривоãи, інші — від ïереïадів настроþ. Áілüшістü твоїõ
однолітків турбує ïроблема їõнüої «нормалüності». Îдні думаþтü,
що ростутü надто швидко, друãі — що надто ïовілüно, треті — що
в ниõ уçаãалі все не ÿк у лþдеé.

Ïам'ÿтаé, що öі фіçіолоãі÷ні та емоöіéні çміни є öілком
нормалüними і ïриродними. А те, що відбуваþтüсÿ вони ïо-ріçному,
не ïривід, щоб ïереæивати або насміõатисÿ ç тиõ, õто роçвиваєтüсÿ
швидше ÷и ïовілüніше çа іншиõ.

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

Íа мал. 12 наведено ïокаçники фіçи÷ноãо роçвитку твоїõ
однолітків. Ïорівнþþ÷и їõ çі своїми, не ïереæиваé, ÿкщо твої
ïокаçники дещо відріçнÿþтüсÿ. Íасïравді коæен має власниé
біолоãі÷ниé «календар роçвитку». Âін çаïроãрамованиé ãенети÷-
но, і öим «календарем» ти білüше сõоæиé на своїõ батüків, ніæ на
однокласників ÷и іншиõ однолітків.

Ðоçïитаé маму, тата, іншиõ роди÷ів, ÿк вони роçвивалисü
у ïідлітковому віöі. Íа коãо ç ниõ ти наéбілüше сõоæиé?
ßк вони ïо÷увалисÿ, коли були ïідлітками, що їõ наé-
білüше öікавило і турбувало?

Мал. 12. Ñереднüостатисти÷ні ïокаçники фіçи÷ноãо роçвитку
дів÷ат і õлоïöів 11 — 12 років

Äів÷ата

Çріст 140 — 161 см

Âаãа 32,2 — 50,8 кã

Õлоïöі

Çріст 140 — 157 см

Âаãа 31,3 — 51,7 кã
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Тво¿ ïоòреáè

Òеïер ïоãоворимо ïро твої
ïотреби. Щоб çроçуміти, ïро що
éдетüсÿ, роçãлÿнü малþнок 13, на
ÿкому çобраæено ïіраміду ïотреб.

Äлÿ ïо÷атку çауваæимо, що
÷имало лþдеé і досі ïереконані,
що ïро власні ïотреби дбаþтü
тілüки еãоїсти. А добра лþдина,
мовлÿв, ïовинна ïіклуватисÿ лише
ïро іншиõ.

Моæливо, так думає і õтосü
іç твоїõ çнаéомиõ. Але öе велика
ïомилка. Адæе тоé, õто неõтує
своїми ïотребами, ніколи не
ïо÷уватиметüсÿ фіçи÷но і ïсиõоло-
ãі÷но блаãоïолу÷ним.

Мал. 13. Áаçові лþдсüкі ïотреби (çа А. Маслоу)

Фіçіолоãі÷ні ïотреби:
у õар÷уванні, одÿçі, æитлі та беçïеöі.

Ñоöіалüні ïотреби:
у сïілкуванні і налаãодæенні

стосунків ç іншими лþдüми, лþбові,
друæбі, налеæності до ãруïи, усïіõу, виçнанні.

Ïіçнавалüні,
естети÷ні ïотреби,

ïотреба у
самореаліçаöії.

Чомó òреáа 
äáаòè ïро вëаñн³ ïоòреáè

 Òи нав÷ишсÿ роçуміти
сïравæні ïри÷ини своїõ
баæанü.

 Çмоæеш краще ïоÿснити
свої ïо÷уттÿ.

 Ïо÷неш краще роçуміти
ïо÷уттÿ і баæаннÿ
іншиõ.

 ßкщо міæ тобоþ
та іншоþ лþдиноþ
виникне конфлікт,
тобі леãше буде
çаïроïонувати рішеннÿ,
ïриéнÿтне длÿ вас
обоõ.
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Ðоçвèòок ïоòреá

Ïотреби лþдини çмінþþтüсÿ ç віком, тому що на ріçниõ етаïаõ
своãо æиттÿ вона ïотребує ріçноãо õар÷уваннÿ, відïо÷инку, іãрашок,
çнарÿдü ïраöі тощо. Çмінþþтüсÿ і її соöіалüні ïотреби.
У ïевні ïеріоди æиттÿ деÿкі ïотреби вимаãаþтü çадоволеннÿ

у ïершу ÷ерãу. Òак, длÿ немовлÿти ваæливо, щоб éоãо добре
ãодували і доãлÿдали, лþбили. Òоді воно ïо÷уваєтüсÿ у беçïеöі é
роçвиваєтüсÿ нормалüно.
Çãодом дитину ïо÷инає öікавити навколишніé світ, вона дослідæує

дім, іãрашки é те, що ç ними моæна робити.
Ïриблиçно у 6 років діти вæе маþтü ïотребу в÷итисÿ — вони

öікавлÿтüсÿ книæками, олівöÿми та іншим шкілüним ïриладдÿм,
õо÷утü іти до школи. У школі ïраãнутü досÿãти усïіõу, отримати
õорошу оöінку, ïоõвалу в÷ителÿ.
У ïідлітковому віöі нав÷аннÿ, ÿк і раніше, є ваæливим, але

ç'ÿвлÿєтüсÿ ще одна ïотреба — мати друçів, сïілкуватисÿ ç ними,
çаслуæити їõнþ ïоваãу і виçнаннÿ.

1. Ðаçом іç батüками виçна÷ клþ÷ові ïодії своãо æиттÿ.
Çаïиши, коли ти ïо÷ав õодити, ãоворити, ÿким було твоє
ïерше слово. Ïриãадаéте моменти, коли çмінþвалисÿ
твої ïотреби.

2*. А ÿкі ïотреби маþтü інші ÷лени твоєї родини — батü-
ки, брати, сестри?

3*. ßкі особливі ïотреби маþтü лþди ïоõилоãо віку,
наïриклад, твої дідусü і бабусÿ? Чи моæеш ти доïомоãти
çадоволüнити їõ?

4*. Ïоміркуé, ÷и ïотреби і баæаннÿ — öе çавæди одне
é те саме?

Підсумêè

Ïідлітковиé вік ïо÷инаєтüсÿ çі швидкоãо «стрибка çросту»,
ïід ÷ас ÿкоãо çмінþþтüсÿ ïроïорöії тіла, стан шкіри і
волоссÿ.

Âідбуваþтüсÿ çміни емоöіéноãо стану, ç'ÿвлÿþтüсÿ нові
ïотреби, çокрема ïотреба у сïілкуванні ç друçÿми.

Усі фіçіолоãі÷ні та ïсиõолоãі÷ні çміни, що відбуваþтüсÿ ç
тобоþ, є öілком ïриродними і нормалüними.
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§ 5. СÀÌÎÎЦ²ÍÊÀ ² ÇÄÎÐÎВ'ß ËÞÄÈÍÈ

Самооц³нка

Îдноãо раçу в÷ителüка ïринесла до класу скринüку і скаçала:
«Çаçирнувши до öієї скринüки, ви ïоба÷ите своãо наéкращоãо
друãа». ßк ти думаєш, що у ніé було? Книæка, іãрашка, фото
ïреçидента...? Íі, там леæало лþстерко. Òому, çаçирнувши всере-
дину, коæен ïоба÷ив себе. «Лþбітü і шануéте своãо наéкращоãо
друãа», — скаçала в÷ителüка. Îдна у÷ениöÿ çаïитала: «Õіба ми
не ïовинні шанувати іншиõ, а лише себе?» Â÷ителüка ïоÿснила:
«Щира ïоваãа до іншиõ лþдеé çавæди баçуєтüсÿ на ïоваçі до само-
ãо себе».

У 5-му класі ти вæе діçнавсÿ, що таке самооöінка, і в÷ивсÿ ста-
витисÿ до себе ÿк до унікалüної осо-
бистості. Але öüоãо не доситü. Адæе
ïоваãу (навітü до самоãо себе) треба
çаслуæити. Òому в öüому ïараãрафі ти
діçнаєшсÿ, від ÷оãо çалеæитü твоÿ само-
оöінка і ÿк моæна її ïідвищити.

Ç ÷оãо ñкëаäаºòüñÿ ñамооц³нка       

Íаша самооöінка складаєтüсÿ ç тоãо, ÿк ми оöінþємо себе у
ріçниõ ситуаöіÿõ: у нав÷анні, сïорті, у сïілкуванні ç друçÿми.
Íаïриклад, ми моæемо вваæати себе õорошим сïортсменом, але не
доситü вïравним декламатором.

Ïоãраéте ç друçÿми в ãру «Õто ÿ?». Âона доïомоæе не лише
білüше діçнатисÿ одне ïро одноãо, а é краще усвідомити та оöінити
самиõ себе, ïоба÷ити, ÿк у дçеркалі, свої силüні і слабкі сторони.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, що таке самооöінка;

 діçнаєшсÿ, ÿк формуєтüсÿ самооöінка, ÿк вона вïливає на
ïоведінку лþдини та її çдоров'ÿ;

 тренуватимеш æиттєві нави÷ки ïостановки і досÿãненнÿ
мети.

Ñàìîîц³íêà — öе
ставленнÿ лþдини
до самої себе
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Íа аркушаõ ïаïеру çаïишітü öифри від 1 до 5 і
ï'ÿтü раçів даéте відïовідü на çаïитаннÿ: «Õто ÿ?».
Âіçüмітü до уваãи риси õарактеру, свої інтереси, вміннÿ.
Íаïриклад:
1. ß веселиé.
2. ß лþблþ ÷итати.
3. ß добре ïлаваþ.
4. ß вміþ куõоварити.
5. ß не дуæе силüниé у математиöі.

Âідтак ïришïилітü аркуші собі на ãруди і ïо÷инаéте
õодити і ÷итати, що наïисали ïро себе інші діти.

ßк формóºòüñÿ ñамооц³нка  

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

Çãодом ти ïо÷ав робити висновки
самостіéно, ïорівнþþ÷и себе ç іншими
дітüми, такоæ ïід вïливом власноãо
досвіду — твоїõ усïіõів і невда÷.

Ñамооöінка буває çавищеноþ,
çаниæеноþ і адекватноþ. Òоé, коãо неçаслуæено çаõвалþþтü, кому
доçволÿþтü робити, що çаманетüсÿ, моæе мати çавищену самооöінку,
беçïідставно вваæати себе наéкращим, ïриниæувати ото÷уþ÷иõ
çверõнім ставленнÿм. Іншому, навïаки, ïриділÿþтü мало уваãи
÷и ставлÿтüсÿ до нüоãо çанадто вимоãливо. Це моæе ïриçвести до
формуваннÿ çаниæеної самооöінки. А тоé, õто ïоваæає і реалüно
оöінþє себе, має адекватну самооöінку.

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

2. Ïро÷итаéте давнüоãреöüку леãенду ïро þнака Íарöиса,
ÿкиé çакоõавсÿ у самоãо себе. ßку самооöінку мав öеé
ïерсонаæ — çавищену, çаниæену ÷и адекватну?

 Ñамооöінка
формуєтüсÿ на
основі досвіду —
усïіõів і невда÷.

 Âона çалеæитü і від
тоãо, ÿк до тебе
ставлÿтüсÿ інші
лþди.
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ßк ñамооц³нка вïëèваº на ïовеä³нкó ³ çäоров'ÿ ëþäèнè

Âæе давно ïомі÷ено: ÿк лþдина ставитüсÿ до себе, так вона і
ïоводитüсÿ. Îтæе, самооöінка вïливає на те, що ми робимо і ÿк ми
öе робимо. Ïовернімосÿ до ситуаöії ç Ñерãіéком. Òе, що він не віритü
у себе, моæе вïлинути на éоãо ïоведінку. Âін міркує: «Äлÿ ÷оãо
старатисÿ, все одно в мене ні÷оãо не виéде». А ÿкщо не тренуватисü
і налаштовуватисÿ на ïровал, шансів на ïеремоãу набаãато менше.
Îтæе, ÷ереç своþ çаниæену самооöінку õлоï÷ик риçикує остато÷но
роç÷аруватисÿ в собі.

Трен³нã æèòòºвèх навè÷ок: ïроекò ñамовäоñконаëеннÿ 

Îскілüки самооöінка çалеæитü від усïіõів і невда÷ у ваæливиõ
длÿ нас ситуаöіÿõ, ми моæемо ïідвищити її, оволодівши æиттєвими
нави÷ками ïостановки і досÿãненнÿ мети.

У 5-му класі ти вæе в÷ивсÿ ставити ïеред собоþ öілі і
досÿãати їõ. Ïриãадаé, ÷и вдалосÿ çдіéснити те, що ти
тоді çаïланував?

Ïоãраéте у ãру «Òи — молодеöü». Ñтанüте в коло.
Коæен ïо ÷ерçі ãоворитü ïро те, що він нав÷ивсÿ
робити, або ïро свіé усïіõ, наïриклад: «ß нещодавно
нав÷иласÿ їçдити на велосиïеді». А всі õором: «ÒÈ —
МÎЛÎÄÅЦÜ!» і ïіднімаþтü уãору великиé ïалеöü.

×è зíàºø òè, ùî...

 Äіти, ÿкі добре ставлÿтüсÿ до себе, ïо÷уваþтüсÿ сïокіé-
нішими, ніæ ті, õто çосередæениé на своїõ вадаõ і
неãараçдаõ.

 Âони çнаþтü собі öіну і тому менше ïереæиваþтü ÷ереç
критику і невда÷і.

 Âони ставлÿтü ïеред собоþ реалісти÷ні öілі і çаçви÷аé
досÿãаþтü мети.

 Òакі діти ïоводÿтüсÿ доброçи÷ливо, краще ладнаþтü ç
дорослими та однолітками.

 Ïідлітки, ÿкі маþтü çдорову самооöінку, менше сõилü-
ні до невиïравданиõ риçиків — ïаліннÿ, вæиваннÿ алко-
ãолþ, ïротиïравниõ діé.
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Òеïер ти маєш наãоду роçïо÷ати новиé ïроект самовдосконален-
нÿ. Âін складатиметüсÿ ç однієї або кілüкоõ öілеé, ÿкі ти обереш длÿ
себе. Íаведені ниæ÷е ïоради доïомоæутü тобі у виконанні ïроекту,
над ÿким ïраöþватимеш ïротÿãом семестру або до кінöÿ року.

1. Íа аркуші ïаïеру çаïиши те, що тобі ïодобаєтüсÿ в
собі, і те, що не ïодобаєтüсÿ (мал. 14, а).
2. Îбери те, що õо÷еш у собі çмінити ïовністþ або
÷астково.
3. Âиçна÷ мету і склади ïлан етаïів її досÿãненнÿ
(мал. 14, б).

ßк оáраòè меòó

Îáеðè òе, ùî õî÷еø зì³íèòè ó ñîá³ â íàéáлèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó, 
à íе âзàãàл³ ³ êîлèñü. Íе став собі çа мету стати ïреçидентом України
або олімïіéсüким ÷емïіоном — вона досÿæна, але çанадто далека.

Îáеðè òе, длÿ ÷îãî òè ìàºø â³дïî â³дí³ ðеñóðñè (çдібності, ÷ас,
місöе, доïомоãу дорослиõ). Íе варто ïраãнути тоãо, що надто дороãо
коштує ÷и ïотребує баãато ÷асу.

Мал. 14

ба
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Îáеðè òе, ÷îãî ìîæíà дîñÿãòè 
ïîеòàïíî. Адæе наéкращиé сïо-
сіб — руõатисÿ вïеред маленü-
кими кроками, від однієї ïере-
моãи до іншої.

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

Îáеðè òе, ÷îãî òè íàñïðàâд³ 
õî÷еø, що ïринесе тобі çадово-
леннÿ і ïідвищитü самооöінку.

Íа øëÿхó äо ñвоº¿ меòè

Íалаштуéсÿ на усïіõ. Ïовір, що тобі öе ïід силу. Äлÿ öüоãо1.
уÿви, ÿк буде добре, коли досÿãнеш мети.

Ïодумаé, від коãо моæеш отримати ïораду і доïомоãу (батüки,2.
друçі, лікар). Çвернисÿ до ниõ.

Щоднÿ оöінþé свої реçулüтати.3.

Íе біéсÿ ïомилок і невда÷. ßкщо у тебе щосü не виõодитü,4.
сïриéми öе ÿк наãоду çмінити свої ïлани і сïробуé ще раç.

Âітаé себе ç коæним усïіõом. Ñïриéмаé öе ÿк налеæну вина-5.
ãороду çа своþ ïраöþ, терïіннÿ і силу волі. Лþдина, ÿка не
лþбитü себе, сõилüна ïрименшувати свої досÿãненнÿ, вваæа-
ти їõ виïадковими. Òому, тілüки-но ïодумаєш ïро себе ïоãа-
но, çãадаé те, що вдалосÿ тобі, çа що тебе ïоõвалили.

Підсумêè

Ñамооöінка — ставленнÿ лþдини до самої себе. Âона
формуєтüсÿ на основі власноãо досвіду — усïіõів і невда÷, а
такоæ çалеæитü від ставленнÿ до тебе іншиõ лþдеé.

Çдатністü реалüно оöінþвати себе і ïоçитивно ставитисÿ до
себе та своїõ æиттєвиõ ïерсïектив дуæе ваæлива длÿ çдоров'ÿ
лþдини, її добриõ стосунків ç ото÷уþ÷ими та æиттєвоãо
усïіõу.

Äлÿ ïідвищеннÿ самоïоваãи роçïо÷ни ïроект самовдоско-
наленнÿ.

Прèкëаäè ц³ëей

 Âтратити ÷и набрати ваãу.
 Îтримати 10 балів çа

семестр ç анãліéсüкої.
 Ðоçу÷ити кілüка ïісенü

на ãітарі.
 Ïро÷итати обсÿãову

книæку.
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§ 6. ПÐÎÄÓÊТÈ ХÀÐЧÓВÀÍÍß ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Хар÷óваннÿ ³ çäоров'ÿ

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

1. Íаведітü ïри÷ини, длÿ ÷оãо лþди їдÿтü (щоб втамува-
ти ãолод, нормалüно роçвиватисÿ, отримати çадоволеннÿ,
çарÿд енерãії, ïідтримати комïаніþ, ïосïілкуватисÿ,
çіãрітисÿ, вилікуватисÿ...).

2. Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи. Íаçвітü свої фіçи÷ні від÷уттÿ,
емоöії, çдатністü до нав÷аннÿ та іншої ïраöі, коли ви:

ãðóïà 1: страшенно ãолодні;

ãðóïà 2: ç'їли надто баãато;

ãðóïà 3: сма÷но і в міру ïоïоїли.

Âід ïравилüноãо õар÷уваннÿ çалеæитü стан çдоров'ÿ окремої
лþдини і öілиõ народів. Ще é нині у деÿкиõ африкансüкиõ країнаõ
лþди ïомираþтü від ãолоду.
І навïаки, æителі економі÷но роçвинениõ країн дедалі білüше

ïотерïаþтü від так çваниõ «õвороб öивіліçаöії», ïов'ÿçаниõ іç
ïереїданнÿм і неïравилüним õар÷уваннÿм.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, ÷ому лþди маþтü ïотребу у õар÷уванні;

 діçнаєшсÿ ïро основні ïоæивні ре÷овини;

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

 оçнаéомишсÿ ç особливостÿми õар÷уваннÿ ïідлітків.
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Воäа ³ ïоæèвн³ ре÷овèнè

Îрãаніçм лþдини на 75% складаєтüсÿ ç води і ïостіéно її
виводитü. Äлÿ ïоновленнÿ çаïасів води треба щоднÿ виïивати
6—8 склÿнок рідини. Áеç води лþдина не моæе ïроæити і кілüкоõ
днів. Щоб æити, руõатисÿ, рости і роçвиватисÿ, лþди ïотребуþтü
і ïоæивниõ ре÷овин — вуãлеводів, білків, æирів, вітамінів і
мінералüниõ ре÷овин.

1. Îб'єднаéтесü у 5 ãруï (вуãлеводи, білки, æири, вітаміни
і мінералüні ре÷овини). Ïоïраöþéте ç таблиöÿми 1 і 2 çа
таким ïланом:
• У ÿкиõ ïродуктаõ містÿтüсÿ öі ïоæивні ре÷овини?

• ßке çна÷еннÿ вони маþтü длÿ орãаніçму?

2. Íамалþéте ïлакати ïро ïоæивні ре÷овини і ïреçентуéте
їõ класові.

Поæèвн³ñòü ³ каëор³йн³ñòü ïроäóкò³в хар÷óваннÿ

Âаæливі õарактеристики ïродуктів — їõ õар÷ова та енерãети÷на
öінністü. Õàð÷îâà ц³íí³ñòü (ïîæèâí³ñòü) — сïіввідношеннÿ білків,
æирів, вуãлеводів, вітамінів та мінералüниõ ре÷овин, що містÿтüсÿ
у 100 ã ïродукту. Лþдÿм необõідне çбалансоване õар÷уваннÿ, ÿке
çабеçïе÷ує орãаніçм усіма ïоæивними ре÷овинами.

Еíеðãеòè÷íà ц³íí³ñòü (êàлîð³éí³ñòü) — õарактеристика, що
вкаçує на енерãети÷ні властивості ïродукту. Âона вимірþєтüсÿ в
калоріÿõ (кал) або кілокалоріÿõ (ккал). Äеÿкі ïродукти, наïриклад
öукор, маþтü високу калоріéністü і ниçüку ïоæивну öінністü. Інші,
навïаки, є ниçüкокалоріéними, але такими, що маþтü високу õар÷ову
öінністü. Це, наïриклад, свіæі ово÷і, фрукти, мореïродукти.

×è зíàºø òè, ùî...

 Âóãлеâîдè наéкраще çабеçïе÷уþтü орãаніçм енерãієþ.

 Б³лêè (ïðîòе¿íè) є будівелüним матеріалом длÿ клітин.

 Æèðè утворþþтü в орãаніçмі çаïаси, що використовуþтü-
сÿ ïід ÷ас нетривалоãо ãолоду.

 Â³òàì³íè ³ ì³íе ðàлü í³ ðе ÷î âè íè ваæливі длÿ нормалüної
роботи орãаніçму.
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Òàáлèцÿ 1

Çна÷еннÿ 
äëÿ орãан³çмó

Äæереëа  наäхоäæеннÿ

корèñн³ äëÿ çäоров’ÿ äоäаòков³

В
ó
ãë

ев
оä

è

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

Äеÿкі доïомаãаþтü2.
швидко втамувати
ãолод і ïодолати вто-
му (фрукти, мед,
öукор).

Ñïриÿþтü нормалі3. -
çаöії ïроöесів трав-
леннÿ.

Á
³ë

кè

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

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

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

Æ
èр

è

Æири — наéбаãат-1.
ше дæерело енерãії
длÿ орãаніçму.

Çаõищаþтü внут-2.
рішні орãани від
ïереоõолодæеннÿ.

Âаæливідлÿçасвоєн-3.
нÿ деÿкиõ вітамінів.

Ïоліïшуþтü смак4.
ïродуктів.

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

Íаçва
Çна÷еннÿ 

äëÿ орãан³çмó
Äæереëа наäхоäæеннÿ

В
²Т

À
Ì

²Í
È

A

Íеобõідниé длÿ çдо-
ров’ÿ шкіри, волоссÿ,
слиçовиõ оболонок,
нормаліçує çір (особ-
ливо ні÷ниé).

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

D

Íеобõідниé длÿ рос-
ту і ïідтриманнÿ çдо-
ров’ÿ скелета.

Æирна риба, ÿéöÿ, сир;
утворþєтüсÿ в орãаніçмі
ïід дієþ сонÿ÷ноãо
світла.

E

Íеéтраліçує діþ
шкідливиõ длÿ
çдоров’ÿ факторів
довкіллÿ.

Горіõи, насіннÿ, çародки
ïшениöі, оліÿ.

C
Ñïриÿє росту,
ïідвищує імунітет
орãаніçму.

Аïелüсини, лимони,
÷орна смородина, шиïши-
на, болãарсüкиé ïереöü,
каïуста.

В³òам³нè

ãрóïè B

Äоïомаãаþтü
вивілüнÿти енерãіþ
ç усіõ ïродуктів, що
містÿтü калорії.

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

Ì
²Í

Å
Ð
À

Ë
Ь
Í

² 
Ð
Å
Ч

Î
В

È
Í

È

Êаëüц³й

Íеобõідниé длÿ фор-
муваннÿ кісток і
çубів.

Молоко, твердиé і
м’ÿкиé сири, ïродукти
ç сої, рибні консерви ç
кісто÷ками.

Êаë³й

³

наòр³й

Каліé сïриÿє виве-
деннþ води ç
орãаніçму, а натріé,
навïаки, çатримує її.

Абрикоси, кураãа,
каба÷ки, картоïлÿ,
колüрабі, боби, томати,
банани.
Õлібобуло÷ні вироби,
÷асник, квашені ово÷і,
куõонна сілü, консерви,
коï÷еності.

Çаë³çо
Âідіãрає ваæливу
ролü у кровотво-
ренні.

Ïе÷інка і нирки, õліб ç
висівками, квасолÿ, соÿ,
кураãа, абрикоси, ïе÷ені
ÿблука, ÷ервоне м’ÿсо.

Éоä

Ñïриÿє роçвитку
роçумовиõ çдібнос-
теé, реãулþє функöії
щитовидної çалоçи.

Йодована куõонна сілü,
мореïродукти.
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ßкщолþдинасïоæиваєнедостатнüо
калоріé, вона ïо÷инає втра÷ати ваãу.
І навïаки, надмірна калоріéністü
õар÷овоãо раöіону сïриÿє çбілüшеннþ
маси тіла. Òому ваæливо сïоæивати
стілüки калоріé, скілüки витра÷аєш.

Îñоáëèвоñò³ хар÷óваннÿ ï³äë³òк³в 

У ïідлітковому віöі ти моæеш мати особливиé аïетит. Іноді
батüки æартома каæутü: «Íаша дитина скоро і нас ç’їстü». І öе не
дивно, адæе çа рік ти моæеш вирости на 8—10 см, і твіé орãаніçм
ïотребує щораçу білüше їæі. Òому від калоріéності, а ãоловне —
від ïоæивності õар÷уваннÿ наéбілüше çалеæатü твоє самоïо÷уттÿ і
çовнішніé виãлÿд.
Íаïриклад, çаõоïленнÿ ãамбурãерами, ÷іïсами, колоþ або

слабоалкоãолüними наïоÿми моæе сïри÷инити çаéву ваãу, ïрищі,
луïу é баãато іншиõ ïроблем. Íе думаé, що öе дрібниöі. У деÿ-
киõ країнаõ саме ÷ереç масове çаõоïленнÿ такоþ їæеþ і наïоÿми
оæиріннÿ ïідлітків стало наöіоналüноþ ïроблемоþ, що çаãроæує
çдоров’þ маéбутніõ ïоколінü. Òак, у Íüþ-Йорку (ÑША) ç 2003
року öі ïродукти вилу÷или ç менþ всіõ шкілüниõ їдаленü.
Îсобливості õар÷уваннÿ çалеæатü і від сïособу æиттÿ. Òі,

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

Підсумêè

Ïотреби в їæі та воді налеæатü до баçовиõ лþдсüкиõ ïотреб.
Õар÷уваннÿ вïливає на фіçи÷не, ïсиõолоãі÷не і соöіалüне
блаãоïолу÷÷ÿ лþдини.
Щоб рости, роçвиватисÿ, добре в÷итисü і ïо÷уватисÿ çдо-

ровим, ти ïотребуєш ïродуктів, ÿкі çабеçïе÷уþтü орãаніçм
вуãлеводами, білками, æирами, вітамінами і мінералüними
ре÷овинами.
Ñïортивні тренуваннÿ та інші фіçи÷ні навантаæеннÿ вима-

ãаþтü ïідвищеннÿ калоріéності õар÷овоãо раöіону та вæиван-
нÿ білüшої кілüкості води.

Êаëор³йн³ñòü

1 ã æирів — 9 ккал
1 ã білків — 4 ккал
1 ã вуãлеводів — 4 ккал
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§ 7. ХÀÐ ЧÎВÈÉ ÐÀЦ²ÎÍ

Хар÷ов³ çвè÷кè

Лþди ріçнÿтüсÿ õар÷овими çви÷ками і смаковими уïодобаннÿми.
Îдним ïодобаєтüсÿ домашнÿ їæа, інші ïосïішаþтü ïоїсти в кафе.
Îдні надаþтü ïереваãу çдоровому õар÷уваннþ, інші çалþбки
вæиваþтü усе, що ãу÷но роçрекламовано і має ÿскраву уïаковку.

1. Íаçвітü ïо ÷ерçі одну страву, ÿка вам ïодобаєтüсÿ, і
одну — ÿка не ïодобаєтüсÿ. ßк ви вваæаєте, ÷и çавæди
те, що ïодобаєтüсÿ, є корисним длÿ çдоров'ÿ?

2. Çви÷ка до ïевної їæі формуєтüсÿ ç дитинства. Çа доïо-
моãоþ мал. 15 наçвітü ÷инники, ÿкі наéбілüше вïлинули
на формуваннÿ вашиõ õар÷овиõ çви÷ок.

Мал. 15. Чинники, що вïливаþтü на формуваннÿ õар÷овиõ çви÷ок

традиöії
(наöіоналüні,
родинні)

матеріалüні
моæливості

реклама, ÇМІ

роçуміннÿ тоãо,
що є корисним

і що є шкідливим
длÿ çдоров'ÿ

стан çдоров'ÿ

смакові уïодобаннÿ

Õар÷ові
çви÷ки

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, що вïливає на формуваннÿ õар÷овиõ çви÷ок;

 оçнаéомишсÿ ç ïринöиïами раöіоналüноãо õар÷уваннÿ;

 виçна÷атимеш калоріéністü своãо раöіону;

 ïотренуєшсÿ ïравилüно обирати страви, коли обідаєш не
вдома.
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Ðац³онаëüне хар÷óваннÿ 

Òоé, õто дбає ïро своє çдоров'ÿ, має дотримуватисÿ трüоõ
ïринöиïів раöіоналüноãо õар÷уваннÿ: ïомірністü, ріçноманітністü і
çбалансованістü.

Ïîì³ðí³ñòü• вимаãає, щоб калоріéністü раöіону не
ïеревищувала енерãети÷ниõ çатрат орãаніçму.
Р³зíîìàí³òí³ñòü• ïередба÷ає сïоæиваннÿ ïродуктів усіõ
основниõ ãруï (õліб і круïи; ово÷і і фрукти; м'ÿсо-моло÷ні
вироби, ласощі).
Çáàлàíñîâàí³ñòü• оçна÷ає ïравилüне сïіввідношеннÿ öиõ
ãруï ïродуктів.

Щоб виçна÷ити, скілüки і ÷оãо тобі треба їсти щоднÿ, моæна
скористатисÿ так çваноþ õар÷овоþ ïірамідоþ (мал. 16). Âона ïока-
çує, скілüки ïорöіé ріçниõ ïродуктів має бути у денному раöіоні
ïідлітка. Òак, ïродуктів ç наéширшої ÷астини ïіраміди треба сïо-
æивати білüше, а ç вуæ÷иõ її ÷астин — менше. Ïорöії ïродуктів
наведено у таблиöі 3 на настуïніé сторінöі.

Мал. 16. Äенна норма сïоæиваннÿ
ïродуктів відïовідно до õар÷ової ïіраміди

Масло, оліþ та соло-
дощі вæивати у неве-
ликиõ кілüкостÿõ.

3—5 ïорöіé
ово÷ів.

3—4 ïорöії
фруктів.

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

Моло÷ні ïродукти —
2—3 ïорöії.

Õлібобуло÷ні вироби і круïи —
від 6 до 11 ïорöіé.
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Òàáлèцÿ 3 

Порц³¿ ïроäóкò³в Прèкëаäè ïорц³й

Хë³áо áó ëо÷н³ вè ро áè ³ крó ïè:
шматок õліба;•
0,5 ÷ашки варениõ макаронів або каші;•
30 ã вівсÿниõ, æитніõ ÷и ÿ÷мінниõ ïла-•
стівöів;
ïоловинка було÷ки (роãалика ÷и буб-•
лика).

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

Ôрóк òè:
одне ÿблуко, ãруша, аïелüсин ÷и банан•
середнüоãо роçміру;
0,5 склÿнки фруктовоãо ïþре або фрук-•
товоãо десерту;
0,5 склÿнки фруктовоãо соку.•

Ìо ëо÷н³ ïро äóк òè:
1 склÿнка молока;•
1 склÿнка кефіру, рÿæанки ÷и éоãурту;•
40—60 ã твердоãо сиру;•
100—150 ã м’ÿкоãо сиру.•

Ì’ÿñо, рè áа, ÿй цÿ, áо áè ³ ãор³хè:
2—3 шмато÷ки неæирноãо м’ÿса, ïтиöі,•
риби;
1 котлета або сосиска;•
1 ÿéöе.•



45

ßк ïра вèëü но оá³äа òè, ко ëè òè не вäо ма

ßкщо таке траïлÿєтüсÿ не ÷астіш ÿк один раç на тиæденü, öе не
çашкодитü твоєму çдоров’þ çа умови, що ти вæиваєш свіæі ïродук-
ти. Òа коли öе відбуваєтüсÿ реãулÿрно, ваæливо нав÷итисÿ ïравилü-
но добирати страви.

Çа доïомоãоþ блок-сõеми склади ïоради длÿ тиõ, õто
÷асто обідає не вдома.

Мал. 17

Калоріéністü:

ãамбурãер — 400—600 ккал
картоïлÿ фрі (велика ïорöіÿ) — 450 ккал
моло÷ниé коктеéлü (маленüкиé)— 360 ккал

Çаçви÷аé ти обі-
даєш бутербродами
або ïиріæками, ÿкі
береш ç дому?

У білüшості такиõ çакладів обмеæениé
вибір корисниõ длÿ çдоров’ÿ страв.
Гамбурãери, ÷іçбурãери, ïиріæки, кок-
теéлі містÿтü çабаãато æиру, солі або
öукру (мал. 17).
ßкщо немає іншої моæливості, ïід
÷ас ве÷ері çбалансуé денниé раöіон
свіæими ово÷ами, фруктами і моло÷ни-
ми ïродуктами.

ні

так

так

Маєш моæливістü
обідати у шкілüніé
їдалüні?

Îбід у шкілüніé їдалüні буде ïовно-
öінним, ÿкщо віçüмеш максимум свіæиõ
ово÷ів і фруктів, кілüка шмато÷ків
÷орноãо ÷и сіроãо õліба, одну-дві ãарÿ÷і
страви ç варениõ або тушкованиõ ово-
÷ів, м’ÿса, риби, макаронниõ виробів.
Íа десерт виïиé сік або уçвар іç суõо-
фруктів.ні

так

Íадаваé ïереваãу бутербродам ç сиром,
обов’ÿçково доïовни їõ свіæими ово-
÷ами і фруктами, соком, молоком або
кефіром. Ïід ÷ас ве÷ері намаãаéсÿ çба-
лансувати своє õар÷уваннÿ відïовідно
до õар÷ової ïіраміди.

Òи обідаєш у
çакладаõ швидкоãо
обслуãовуваннÿ?
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Пракòè÷на роáоòа № 3
Вèçна÷еннÿ каëор³йноñò³ хар÷овоãо рац³онó

У твоєму віöі лише на ïідтриманнÿ диõаннÿ та іншиõ функöіé
орãаніçму необõідно на добу дів÷аткам не менш ÿк 1310 ккал,
õлоï÷икам — не менш ÿк 1440 ккал. Ïомірна активністü додає
ïотребу ïриблиçно у 1000 ккал.
Інтенсивні çанÿттÿ сïортом моæутü çбілüшити її у 1,5 — 2 раçи.

Òак, ïідліток-баскетболіст у çви÷аéниé денü витра÷ає ïриблиçно
2500 ккал, а в денü тренуваннÿ — до 4000 ккал. Âитра÷ену енерãіþ
моæна швидко ïоновити çа раõунок їæі.

1. Çа доïомоãоþ õар÷ової ïіраміди і таблиöі 3 склади
свіé раöіон длÿ днів, коли ти не çаéмаєшсÿ сïортом.

2. Çа доïомоãоþ таблиöі 4 додаé до öüоãо раöіону стра-
ви достатнüої калоріéності длÿ днів, коли ти çаéмаєшсÿ
сïортом ÷и фіçи÷ноþ ïраöеþ.

Òàáлèцÿ 4

Підсумêè

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

ріçноманітністü і çбалансованістü.
Õар÷ова ïіраміда доïомаãає виçна÷ити, скілüки і ÷оãо треба

сïоæивати щоднÿ.
Калоріéністü õар÷овоãо раöіону має відïовідати енерãети÷-

ним витратам твоãо орãаніçму.

 Õодüба 60 õв
 Áіã 20 õв
 Аеробіка 40 õв

 Õодüба 25 õв
 Áіã 8 õв
 Аеробіка 15 õв

 ïорöіÿ борщу
 смаæена картоïлÿ, 70 ã
 шоколадне тісте÷ко
 було÷ка ç маслом

 один млинеöü
 çефір, 2 шт.
 бублики (суõе ïе÷иво), 30 ã

Вèä акòèвноñò³

250 ккаë

Порц³¿ ïроäóкò³в ç в³äïов³äноþ каëор³йн³ñòþ

100 ккаë
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§ 8. ПÐÎÁËÅÌÈ ÍÅПÐÀВÈËЬÍÎГÎ 
ХÀÐЧÓВÀÍÍß

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

2. Ïоміркуéте, до ÿкиõ ïроблем моæе ïриçвести неïра-
вилüне õар÷уваннÿ (çаéва ваãа, õар÷ове отруєннÿ...).

Правäа ïро ä³ºòè

Áаæаþ÷и сõуднути ÷и набрати ваãу, деÿкі ïідлітки самі ïриçна-
÷аþтü собі дієти çа ïорадами друçів ÷и модниõ æурналів. Ці ïора-
ди моæутü бути небеçïе÷ними, адæе нерідко вони рекомендуþтü
вилу÷ити ç раöіону öілі ãруïи ïродуктів, наïриклад õліб.
Коли твоÿ ваãа білüша ÷и менша çа норму, моæливо, лікар ïоре-

комендує тобі сïеöіалüну дієту і ïорадитü çаéнÿтисÿ сïортом. ßкщо
ти çанадто õудиé, фіçи÷ні вïрави додадутü тобі аïетиту і çбілüшатü
масу тіла çа раõунок м’ÿçів. ßкщо у тебе çаéва ваãа — сïорт доïо-
моæе тобі сõуднути (мал. 18).

Мал. 18

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ ïравду ïро дієти;

 оçнаéомишсÿ ç ïроблемоþ éододефіöиту;

 в÷итимешсÿ вибирати õар÷ові ïродукти і діÿти ïри çаãроçі
õар÷овоãо отруєннÿ.
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Проáëема йоäоäеф³цèòó

Йод — öе мікроелемент, необõідниé длÿ нормалüноãо фіçи÷ноãо
і ïсиõі÷ноãо роçвитку та ïраöеçдатності лþдини. Äефіöит éоду в
орãаніçмі моæе ïриçвести до баãатüоõ роçладів: виникненнÿ çобу
(çаõворþваннÿ щитовидної çалоçи), ïорушеннÿ обміну ре÷овин,
втрати слуõу, çатримки фіçи÷ноãо і роçумовоãо роçвитку.
У менш ваæкиõ виïадкаõ éододефіöит сïри÷инÿє аïатіþ, çни-

æеннÿ роçумової активності, ïам'ÿті, çдатності до конöентраöії.
Òому éододефіöит є дерæавноþ ïроблемоþ, роçв'ÿçаннÿ ÿкої
доïомоæе çбереãти інтелект наöії.
Â Україні сïостеріãаєтüсÿ ïриродниé дефіöит éоду. Щоб çаïо-

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

треба çбілüшувати кілüкістü солі, ÿку ти сïоæиваєш. Íеобõідно
дотримуватисÿ лише кілüкоõ ïростиõ ïравил.

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

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

ßê ñïîæèâàòè? Ïри високиõ темïе-
ратураõ éод швидко вивітрþєтüсÿ. Òому
додаваé éодовану сілü у страви ïеред
тим, ÿк ïодати їõ до столу.

Ùо моæе ïрèçвеñòè äо хар ÷овоãо оò рóºннÿ

ßкістü ïродуктів у коæніé дерæаві контролþþтü сïеöіалüні слуæ-
би. Â маãаçинаõ, на ринкаõ та на сïеöіалüно обладнаниõ торãовелü-
ниõ маéдан÷икаõ усі ïродукти маþтü сертифікати, що çасвід÷уþтü
ÿкістü. А от куïуþ÷и їõ на вулиöі, ми дуæе риçикуємо. Çа ÿкиõ
умов ïродукти моæутü сïри÷инити õар÷ові отруєннÿ?

Проäóкòè, 
ÿк³ м³ñòÿòü йоä:

 морсüка риба;
 морсüка каïуста;
 креветки;
 калüмари;
 мідії;
 інші

мореïродукти.

Йодована сілü —
наéкращиé вибір.
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Íаé÷астіше таке траïлÿєтüсÿ, коли вæиваþтü:
ïродукти, термін реаліçаöії ÿкиõ минув;•
ïродукти, ÿкі неïравилüно çберіãали ÷и оброблÿли;•
ïродукти, куïлені на стиõіéниõ ринкаõ;•
ïродукти ç ïошкодæеноþ уïаковкоþ, ураæені ãниллþ ÷и•
ïліснÿвоþ;
отруéні ãриби, ÿãоди;•
консерви çі çдутими кришками ÷и ïомутнілим вмістом;•
алкоãолüні наïої.•

Íаéтÿæ÷і õар÷ові отруєннÿ сïри÷инÿþтü отруéні ãриби. Ñмер-
телüно небеçïе÷ними такоæ моæутü бути старі ãриби і ãриби, що
çмінили свої властивості é стали отруéними. Îстанніõ ÷ереç çабруд-
неннÿ довкіллÿ ç'ÿвлÿєтüсÿ дедалі білüше в нашиõ лісаõ. Íавітü наé-
кращі ãриби не є неçамінним ïродуктом õар÷уваннÿ. Òому лікарі
çастеріãаþтü: «Гриби — öе не їæа длÿ дітеé!»
А ÷и çнаєш ти, що моæна çаõворіти від вæиваннÿ високоÿкісниõ

ïродуктів, ÿкщо їõ неïравилüно оброблÿти або çберіãати? Ïри÷и-
ноþ такиõ çаõворþванü є õвороботворні мікроорãаніçми. Çаïам’ÿтаé
÷отири дії, що доïомоæутü тобі уникнути мікробноãо çабрудненнÿ
ïродуктів: мити, роçділÿти, оõолодæувати і наãрівати (мал. 19).

Мал. 19. Ïравила
обробки і çберіãаннÿ õар÷овиõ ïродуктів

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

Çберіãати окремо і на-
ріçати на окремиõ до-
ще÷каõ ті ïродукти,
ÿкі їдÿтü сирими, і
ті, що ïіддаþтü ку-
лінарніé обробöі.

Çберіãати в õо-
лодилüнику або
мороçилüнику
моло÷ні, м’ÿсні,
рибні ïродукти,
ãотові страви і від-
криті консерви.

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

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

Шестикласник Максим çнаéшов на ïідвіконні в туалеті ÿскравиé
ïакетик і уçÿв éоãо собі. Íа ïерерві õлоï÷ик ïриãостив однокласни-
ків кулüками, що були в ïакетику, і ïриãостивсÿ сам. Кілüка дітеé
встиãли ïроковтнути їõ, ïерш ніæ çроçуміли, що то не солодощі. Це
був çасіб длÿ о÷ищеннÿ каналіçаöії — «Кріт». Òі, õто ïриãостивсÿ,
отримали оïіки стравоõоду і шлунка.

Íаïевно, і тобі не раç доводилосÿ ба÷ити ïродукти в уïаковкаõ:
öукерки, ïе÷иво, мороçиво. Òо що æ треба çробити, ïерш ніæ куïи-
ти öеé ïродукт ÷и ïриãоститисÿ ним? Òреба уваæно роçãлÿнути
уïаковку і çнаéти на ніé усі необõідні відомості (мал. 20).

Âідсутністü будü-ÿкої обов'ÿçкової інформаöії моæе свід÷ити ïро
те, що öеé ïродукт ïідробниé або неÿкісниé. Âæивати éоãо небеç-
ïе÷но, оскілüки öе моæе ïриçвести до õар÷овоãо отруєннÿ.

Íà зâà ïðî дóê òó

Ñêлàд ïðî дóê òó. Çверни уваãу на ïерелік
складовиõ. Моæливо, в öüому ïродукті є
шту÷ні барвники ÷и ароматиçатори. Òакиé
ïродукт не варто вæивати щоднÿ.

Ìà ñà (îá’ºì) ïðî дóê òó. Маса нетто — ваãа
беç уïаковки, маса брутто — в уïаковöі.

Òеðì³í зáеð³ãàí íÿ. Íа уïаковöі çаçна÷аþтü
кінöевиé термін реаліçаöії або дату виãотов-
леннÿ і термін çберіãаннÿ ïродукту.

Óìî âè зáеð³ãàí íÿ: ïри ÿкіé темïературі
і волоãості ïовітрÿ çберіãати ïродукт.

Õàð÷îâà òà еíеðãеòè÷íà ц³íí³ñòü

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

Íà зâà òà àд ðе ñà âè ðîá íè êà

Мал. 20. Îбов'ÿçкові відомості,
ÿкі çаçна÷аþтü на уïаковöі õар÷овиõ ïродуктів
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ßк ä³ÿòè ïрè хар ÷о во мó оò рóºнн³

Íудота, блþваннÿ, білü у æивоті, ïронос, раïтова слабкістü, çа-
ïаморо÷еннÿ, ïідвищеннÿ темïератури тіла, що ç’ÿвлÿþтüсÿ ÷ереç
1—4 ãодини ïіслÿ вæиваннÿ неÿкісноãо õар÷овоãо ïродукту, моæутü
бути оçнаками õар÷овоãо отруєннÿ.

Çа доïомоãоþ крос-тесту нав÷исü ïравилüно надавати
ïершу доïомоãу ïри õар÷овому отруєнні.

1. ßкщо ïіслÿ їди комусü стало ïоãано, ти викли÷еш «швидку
доïомоãу» (4) ÷и сïодіватимешсÿ, що само минетüсÿ (5)?
2. Äо ïрибуттÿ «швидкої доïомоãи» сïробуєш ïромити ïостраæ-

далому шлунок (6) або ÷екатимеш, ïоки ïриїдутü лікарі (7)?
3. Òи ïоïередиш ïро õар÷ове отруєннÿ всіõ, õто вæивав ті самі

ïродукти (8), ÷и вваæаєш, що öüоãо не треба робити (9)?
4. Ïравилüно. Ñеред õар÷овиõ отруєнü траïлÿþтüсÿ такі, що çа-

ãроæуþтü æиттþ лþдини. Âони ваæко ïіддаþтüсÿ лікуваннþ. Òому
доïомоãти таким õворим моæна лише в лікарні (2).
5. Îтруєннÿ õар÷овим ïродуктом, особливо ãрибами, моæе бути

смертелüно небеçïе÷ним. Òому çволіканнÿ неïриïустиме (1).
6. Òреба дати õворому виïити 5—6 склÿнок киï’ÿ÷еної води або

блідо-роæевоãо роç÷ину марãанöівки і викликати блþваннÿ. Ïідсо-
лена вода, несолодкиé ÷аé ïіслÿ ïромиваннÿ шлунка çаïобіãаþтü
çневодненнþ орãаніçму (3).
7. ßкщо ні÷оãо не робити, отрута всмоктуватиметüсÿ у кров, і

стан õвороãо ïоãіршитüсÿ (2).
8. Îçнаки õар÷овоãо отруєннÿ у деÿкиõ лþдеé моæутü виÿвитисÿ

çãодом. Òому вæити ïрофілакти÷ниõ çаõодів слід усім, õто кушту-
вав сумнівну страву (10).
9. Çалеæно від особливостеé орãаніçму та властивостеé їæі отру-

та моæе всмоктуватисü у кров ïовілüно, а оçнаки отруєннÿ виÿвлÿ-
тимутüсÿ çãодом. Òому ïрофілакти÷ниõ çаõодів маþтü вæити всі,
õто куштував страву, що сïри÷инила отруєннÿ (3).
10. Молодеöü, ти діставсÿ кінöÿ. ßкщо çіéшов ç ïравилüноãо мар-

шруту, ïоãраé у крос-тест ще раç.

1. Чому çа ïідоçри на õар÷ове отруєннÿ треба викликати
лікарÿ або «швидку доïомоãу»?

2. Чому у виïадку õар÷овоãо отруєннÿ треба ïоïередити
всіõ, õто вæивав тоé самиé ïродукт?
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Äоïовни ре÷еннÿ і çаïам’ÿтаé ïравила раöіоналüноãо
õар÷уваннÿ:

Îснову õар÷уваннÿ маþтü становити... .•

Кілüка раçів на денü намаãаéсÿ їсти... . Частину•
ç ниõ сïоæиваé сирими.

Íе çабуваé ïро ... ïродукти, ÿкі çабеçïе÷уþтü•
орãаніçм білками.

Íе çаõоïлþéсÿ ïродуктами, що містÿтü надмір•
солі, öукру та æиру, наïриклад... .

Íе вæиваé алкоãолüниõ... .•

Підсумêè

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

Äлÿ çаïобіãаннÿ ïроблемам éододефіöиту нав÷исü ïравилü-
но куïувати, çберіãати і сïоæивати éодовану сілü.

Гриби моæутü сïри÷инити наéтÿæ÷і õар÷ові отруєннÿ.

Çа ïершиõ оçнак õар÷овоãо отруєннÿ треба çвернутисÿ до
лікарÿ або викликати «швидку доïомоãу».

ßкщо є ïідоçра, що отруєннÿ сïри÷инили ãриби, — коæна
õвилина дороãа. Äо ïрибуттÿ лікарів баæано ïромити õворому
шлунок, а ïотім дати води або несолодкоãо ÷аþ.
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§ 9. ÎСÎÁÈСТÀ Г²Г²ªÍÀ  

Ïриãадаé ситуаöії та оïиши свої від÷уттÿ, коли ти був:
абсолþтно ÷истим: щоéно вимивсÿ, ïомив ãолову,•
ïо÷истив çуби, вдÿãнув усе ÷исте;
сïравді брудним: ïіслÿ ãри у футбол, роботи на•
ãороді, ïодороæі в ïотÿãу тощо.

Áути ÷истим набаãато ïриємніше, ÷и не так? І не лише длÿ
самоãо себе, а é длÿ твоїõ рідниõ, друçів, у÷ителів. Адæе тому, õто
оõаéниé, ÷астіше роблÿтü комïліменти, ç ним оõо÷іше сïілкуþтüсÿ.
Це сïриÿє ïідвищеннþ éоãо самооöінки, робитü ïоïулÿрнішим
серед однолітків. А ще — öе корисно длÿ çдоров'ÿ.

Чèñòоòа ³ çäоров'ÿ

Íас ото÷уþтü мілüÿрди мікроорãаніçмів. Áілüшістü іç ниõ не
шкідливі длÿ лþдеé, але деÿкі моæутü сïри÷инити çаõворþваннÿ.
Колисü лþди ні÷оãо не çнали ïро öе і тому страæдали від баãатüоõ
інфекöіéниõ õвороб, еïідемії ÿкиõ сïустошували міста, країни і
навітü континенти.
Ç винаéденнÿм мікроскоïа лþди усвідомили, що баãатüом

небеçïекам ç невидимоãо світу моæна çаïобіãти çа доïомоãоþ води
і мила. Òоді é виникла ãалуçü медиöини, ÿка має наçву «ãіãієна».
Áуло роçроблено ïравила, що суттєво çменшили ïоширеннÿ

інфекöіéниõ õвороб у лікарнÿõ, а такоæ рекомендаöії, ÿк çаõистити
себе у щоденному æитті. Це — ïравила особистої ãіãієни, ÿкі
ïовинна çнати і ÿкиõ має дотримуватисÿ коæна лþдина.
Крім ïравил, було роçроблено беçлі÷ çасобів ãіãієни, що

доïомаãаþтü ïідтримувати ÷истоту тіла.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, ÷ому ãіãієна ваæлива длÿ çдоров'ÿ;

 ç'ÿсуєш, в ÿкиõ ситуаöіÿõ треба мити руки;

 діçнаєшсÿ ïро особливості особистої ãіãієни ïід ÷ас çанÿтü
сïортом;

 в÷итимешсÿ ïравилüно доãлÿдати çа ротовоþ ïороæниноþ.
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Пракòè÷на роáоòа № 4
Вèá³р çаñоá³в оñоáèñòо¿ ã³ã³ºнè

Ðоçãлÿнü мал. 21 і наçви ïредмети і çасоби ãіãієни, ïриçна÷ені1.
длÿ доãлÿду çа: а) обли÷÷ÿм; б) волоссÿм; в) усім тілом;
ã) ïороæниноþ рота; ґ) ніãтÿми.
Ç'ÿсуé, ÿкі ç ниõ є çасобами особистої ãіãієни, а ÿкими моæна2.
ïоділитисÿ ç друãом. Чому?
Çа доïомоãоþ батüків обери çасоби ãіãієни, ÿкі наéкраще ïідõо-3.
дÿтü саме тобі.

Äоãëÿä çа рóкамè

Òи, наïевно, ÷ув ïро õвороби брудниõ рук — роçлади шлунку,
диçентеріþ, ãеïатит А (æовтÿниöþ) та інші. Òак їõ наçиваþтü тому,
що інфекöіÿ çаçви÷аé ïотраïлÿє в орãаніçм ÷ереç руки. Адæе наші
руки çа денü торкаþтüсÿ баãатüоõ ре÷еé, на ÿкиõ моæутü бути
çбудники õвороби.

Мал. 21. Ïредмети і çасоби особистої ãіãієни
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1. Îб'єднаéтесü у ïари і сïробуéте оïисати один денü ç
æиттÿ вашиõ рук. Çаïишітü ситуаöії, коли на ниõ моãла
ïотраïити інфекöіÿ.
2. Ïо ÷ерçі наçиваéте ïо одніé ситуаöії і çаïисуéте їõ на
дошöі. Íамаãаéтесü не ïовторþватисÿ.
3. Ïорівнÿéте те, що у вас виéшло, ç мал. 22.
4. Ïродемонструéте, ÿк ïравилüно мити руки. Ïорівнÿéте
ваші дії ç ïравилами миттÿ рук.

Мал. 22. Ñитуаöії, в ÿкиõ треба мити руки

Правèëа мèòòÿ рóк

çмо÷и руки водоþ;•
старанно намилü їõ;•
не çабуваé ïро тилüні сторони рук•
та ïро місöÿ міæ ïалüöÿми;
добре ïромиé руки водоþ;•
витри ÷истим рушником.•
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Äоãëÿä çа øк³роþ

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

ïідтримувати сталу темïературу тіла. ßкщо уваæно роçдивишсÿ
своþ шкіру (краще ïід луïоþ), то ïоба÷иш маленüкі волосинки.
Коли тобі õолодно, волосинки настовбур÷уþтüсÿ, ç'ÿвлÿєтüсÿ
«ãусÿ÷а шкіра». Íаші ïращури були вкриті ãустоþ шерстþ,
її настовбур÷уваннÿ доïомаãало çбереãти теïло. Çãодом лþди
ïо÷али носити одÿã, і шерстü çникла, çалишилисÿ тілüки маленüкі
волосинки, ÿкі çбереãли çдатністü настовбур÷уватисÿ від õолоду.

Уÿвітü себе ÿкоþсü твариноþ і ïротÿãом õвилини імітуéте
її руõи (стрибаéте, біãаéте). Ðоçіãрілисü і сïітніли? Òак
ви ïродемонстрували çдатністü шкіри до оõолодæеннÿ.
Ïід ÷ас фіçи÷ниõ вïрав темïература тіла ïідвищуєтüсÿ, і
орãаніçм ÷ереç шкіру виділÿє ïіт, щоб оõолодитисÿ.

Мікроби наéкраще ïо÷уваþтüсÿ в теïлому і волоãому середовищі.
Íа сïітнілиõ ділÿнкаõ тіла вони швидко роçмноæуþтüсÿ і, ÿкщо
їõ в÷асно не видалити, моæутü сïри÷инити çаïаленнÿ. Іноді на
шкірі роçмноæуþтüсÿ мікроскоïі÷ні ãрибки, що ïриçводитü до
виникненнÿ луïи та іншиõ ïроблем. Щоб уникнути öüоãо, треба
нав÷итисÿ ïравилüно доãлÿдати çа шкіроþ.

Ïоãовори ç мамоþ (татом) ïро особливості особистої
ãіãієни дів÷аток (õлоï÷иків) у ïідлітковому віöі.

Îñоáèñòа ã³ã³ºна ï³ä ÷аñ çанÿòü ñïорòом

Òоé, õто çаéмаєтüсÿ сïортом, ÷асто ïітніє і тому має набути
додатковиõ нави÷ок ãіãієни. Ðоçãлÿнемо два виïадки: коли є çмоãа
ïриéнÿти душ і коли такої çмоãи немає.
Çаçви÷аé у басеéні ÷и в сïортивному çалі є душ, однак не çабу-

ваé ïро небеçïеку çараæеннÿ ãрибком. Òому обов'ÿçково çаõодü
у душ у ãумовиõ каïöÿõ. Ïам'ÿтаé, що митисÿ і витиратисÿ слід
çãори дониçу. Òак ти не çанесеш інфекöіþ ç ніã в о÷і або на інші
÷астини тіла.
Äлÿ витираннÿ тіла і ніã краще мати окремі рушники (щораçу

÷исті). ßкщо в тебе лише один рушник, ноãи витираé насамкінеöü.
Ðетелüно висушуé шкіру міæ ïалüöÿми ніã.
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ßкщо не вдалосÿ уникнути
çараæеннÿ ãрибком і на ноãаõ
шкіра ïо÷ервоніла é лущитüсÿ,
неãаéно çвернисÿ до лікарÿ, тому
що ãрибок моæе ïерекинутисÿ
на інші ÷астини тіла та іншиõ
лþдеé.
ßкщо ïіслÿ фіçкулüтури ÷и

сïортивноãо тренуваннÿ немає
моæливості ïриéнÿти душ,
моæна тим÷асово скористатисÿ
волоãими серветками. Îбираé ті,
що ïриçна÷ені длÿ всüоãо тіла.
Ñерветки доïомоæутü тобі і в
ïодороæі. Çбираþ÷исü у дороãу,
віçüми ç собоþ велику уïаковку
серветок, адæе невідомо, ÷и çав-
æди матимеш çмоãу ïомитисÿ.

 Г³ã³ºна роòово¿ ïороæнèнè

Âаæливим елементом особистої ãіãієни є доãлÿд çа çубами, ÿсна-
ми і всієþ ротовоþ ïороæниноþ. Чому? Òому що:

Íаéбілüшоþ ïроблемоþ є наліт у роті. Âін міститü бактерії, ÿкі
виділÿþтü кислоту щораçу ïіслÿ їæі. Кислота ïошкодæує емалü
çубів і сïри÷инÿє карієс.

Щоб çаïобіãти öüому, треба ÷истити çуби дві÷і на денü, а такоæ
щоднÿ видалÿти наліт міæ çубами çа доïомоãоþ çубної нитки
(флосу) та ÷истити ÿçик, на ÿкому міститüсÿ до 90% бактеріалüноãо
налüоту (мал. 23).

• ти матимеш ïривабливу усмішку, ÿка додастü тобі
вïевненості у сïілкуванні;

• отримуватимеш білüше çадоволеннÿ від їæі. Адæе
тим, у коãо õворі çуби, ваæко їсти ÿблука, інші тверді
ïродукти;

• öе доïомоæе ïравилüно вимовлÿти усі çвуки;
• öе доïомоæе уникнути витрат на лікуваннÿ, ÿке до

тоãо æ не ïриноситü çадоволеннÿ.

ßк ïравèëüно 
мèòèñÿ

 Ñïо÷атку відкриваé õолод-
ну воду, а ïотім ãарÿ÷у.

 Çакриваé у çворотному ïо-
рÿдку.

 Çавæди намилþéсÿ çãори
дониçу: сïо÷атку обли÷÷ÿ,
відтак руки і тулуб, а на-
самкінеöü ноãи.

 Âаæливо добре вимити
÷астини тіла, де çбираþтü-
сÿ мікроби унаслідок
ïітніннÿ і ïіслÿ туалету.



58

Мал. 23. Äоãлÿд çа ротовоþ ïороæниноþ

Ðетелüно ïроïолощи рот, сïолосни çубну щітку.

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

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

Çовнішнþ і внутрішнþ ïоверõні
çубів слід ÷истити руõами в наïрÿмку
від ÿсен ïо 5 раçів білÿ коæної ïари
çубів.

Ñïолосни щітку і витисни на неї
стілüки çубної ïасти, щоб вона
ïокрила всþ щетину.

Âідірви блиçüко 15 см çубної нитки і
намотаé її кін÷ики на середні ïалüöі.
Âстав нитку в ïроміæок міæ çубами
і о÷истü éоãо руõами вãору—вниç.
Íамаãаéсÿ не ïошкодити ÿсна.

Ïереміщуé щітку від бі÷ниõ çубів
до öентралüниõ.

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

Âæиваé достатнþ кілüкістü сириõ ово÷ів і фруктів, неæирноãо1.
м'ÿса, сиру і молока, ÿкі çабеçïе÷уþтü çуби усіма необõідни-
ми ïоæивними ре÷овинами.

Íе çаõоïлþéсÿ солодощами, çокрема тими, що çастрÿþтü у2.
çубаõ та ïрилиïаþтü до ниõ.

Ïостараéсÿ не їсти водно÷ас õолодну і ãарÿ÷у їæу, наïриклад,3.
мороçиво ç ÷аєм.

Íе роçãриçаé çубами ãоріõи, кістки, олівöі та інші тверді4.
ïредмети. Òак ти моæеш ïошкодити емалü ÷и навітü çламати
çуб.

Çаõищаé çуби ïід ÷ас çанÿтü контактними видами сïорту.5.

Íе ïали. Ïід дієþ тþтþну çуби æовтіþтü, руéнуєтüсÿ емалü,6.
виникаþтü õвороби ÿсен.

Щоднÿ ÷истü çуби ïіслÿ сніданку та вве÷ері çубноþ ïастоþ,7.
ÿку тобі ïорекомендував стоматолоã.

Çубну щітку треба мінÿти раç на три місÿöі.8.

Îдин раç на денü користуéсÿ çубноþ ниткоþ.9.

Äві÷і на рік відвідуé стоматолоãа. Çвертаéсÿ до нüоãо çа10.
ïершиõ оçнак çаõворþваннÿ çубів ÷и ÿсен.

Підсумêè

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

Áрудні руки моæутü сïри÷инити небеçïе÷ні çаõворþваннÿ.
Òому їõ треба ÿкомоãа ÷астіше мити.

Çанÿттÿ сïортом ïотребуþтü додатковиõ нави÷ок ãіãієни,
çокрема длÿ çаïобіãаннÿ çараæеннþ ãрибком.

Ðотова ïороæнина моæе стати воротами длÿ інфекöіé і тому
ïотребує ïостіéноãо доãлÿду.



ÐÎÇÄІЛ 3

ÁÅÇÏÅКА І ÇÄÎÐÎÂ'ß
Глава 1. Ïрофілактика риçикованої

ïоведінки
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§ 10. ÇВÈЧÊÈ ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Íавè÷кè ³ çвè÷кè

Íемовлÿта не çдатні діÿти самостіéно. Îднак ïротÿãом ïершиõ
років æиттÿ вони набуваþтü баãато ваæливиõ умінü і нави÷ок:
сидіти, стоÿти, õодити, ãоворити, ïисати, ÷итати, користуватисÿ
столовими ïриборами тощо.

Íàâè÷êà — öе çдатністü робити щосü маéæе автомати÷но, не
çамислþþ÷исü, ßК ти öе робиш. Коли ïишеш, то не çамислþєшсÿ,
ÿк ïисати літеру, коли õодиш — не думаєш, ç ÿкої ноãи стуïати і
ÿк утримувати рівноваãу. Уÿви, що б ти робив, ÿкби раïтом у тебе
стало стілüки ніã, ÿк у стоніæки (мал. 24)?

Çâè÷êà — öе сïосіб ïоводитисÿ, не çамислþþ÷исü, ЧÎМУ ти öе
робиш. Íаïриклад, ÿкщо маєш çви÷ку щоранку робити çарÿдку,
то вæе не вирішуєш щораçу, робити її ÷и ні. Äеÿкі наші çви÷ки
корисні длÿ çдоров'ÿ, а деÿкі — шкідливі.

1. Íаçвітü ÿкнаéбілüше ріçниõ çви÷ок.
2. ßкі ç ниõ корисні длÿ çдоров'ÿ, а ÿкі — шкідливі?

Мал. 24. Ç ÿкої ноãи ïо÷ати руõ? ßкоþ стуïати ïотім?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ç'ÿсуєш, що таке нави÷ки і çви÷ки;
 çроçумієш, ÷ому ваæливо нав÷итисÿ ïравилüно

çадоволüнÿти ïотреби;
 ïроаналіçуєш ïроöес формуваннÿ çви÷ок;
 діçнаєшсÿ, ÿкі æиттєві нави÷ки çаïобіãаþтü виникненнþ

шкідливиõ çви÷ок.
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 ßк çвè÷кè вïëèваþòü на наøе áëаãоïоëó÷÷ÿ

Íаше çдоров'ÿ (фіçи÷не, ïсиõолоãі÷не і соöіалüне блаãоïолу÷÷ÿ)
çалеæитü від тоãо, ÿк ми çадоволüнÿємо свої ïотреби (дивисü
мал. 13 на с. 30). Ïідлітковиé вік ÷асто наçиваþтü складним і
навітü небеçïе÷ним. Це тому, що у твоєму віöі ç'ÿвлÿєтüсÿ баãато
новиõ ïотреб і моæна обрати неïравилüниé сïосіб їõ çадоволеннÿ та
набути шкідливиõ çви÷ок.

У таблиöі 5 наведено õарактерні длÿ твоãо віку ïотреби,
а такоæ çдорові і шкідливі сïособи їõ çадоволеннÿ.
Îб'єднаéтесü у 8 ãруï і роçіãраéте сöенки відïовідниõ
корисниõ і шкідливиõ çви÷ок.

Òàáлèцÿ 5

Поòреáè
Сïоñоáè çаäовоëеннÿ ïоòреá

çäоров³ øк³äëèв³

Õар÷уваннÿ

надавати•
ïереваãу свіæим
і корисним
ïродуктам

надавати ïереваãу•
їæі ç ріçними
домішками;
їсти ïоõаïöем;•
ïереїдати•

Âідïо÷инок

сïати достатнüо•
÷асу;
÷ерãувати ïраöþ•
і відïо÷инок;
активно•
руõатисÿ;
беçïе÷но•
роçваæатисÿ

надмірно•
çаõоïлþватисÿ
комï'þтером;
ãратисü у•
небеçïе÷ниõ місöÿõ;
ïалити і вæивати•
алкоãолü длÿ
роçваãи

Ñïілкуваннÿ,
друæба,

налеæністü
до ãруïи,
виçнаннÿ

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

наслідувати•
неãативниé ïриклад
(çа комïаніþ
вæивати тþтþн,
алкоãолü);
ïіддаватисÿ тиску;•
ïоводитисü•
аãресивно
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Поòреáè
Сïоñоáè çаäовоëеннÿ ïоòреá

çäоров³ øк³äëèв³

Ñамоïоваãа

ïоçитивно•
ставитисÿ до
себе;
намаãатисÿ•
робити все добре;
öінувати свої•
досÿãненнÿ

ïоводитисÿ•
çверõнüо;
вваæати себе•
наéкращим

Ïоваãа
ç боку

дорослиõ

дотримувати•
своãо слова;
брати на себе•
відïовідалüністü;
ïроïонувати•
доïомоãу;
відстоþвати себе•
ç ïоваãоþ до
іншиõ

обманþвати;•
«ка÷ати» ïрава;•
ïалити і ïити,•
щоб çдаватисÿ
дорослішим

Ïіçнавалüні
ïотреби

шукати•
достовірну
інформаöіþ;
робити•
ïоінформованиé
вибір

в÷итисÿ тілüки на•
власниõ ïомилкаõ;
риçикувати•
ç öікавості
(ïробувати сиãарети
÷и алкоãолü)

Åстети÷ні
ïотреби

çаéматисÿ õудоæ-•
нüоþ твор÷істþ;
роçвивати смак;•
доãлÿдати çа•
собоþ

«çаöиклþватисÿ»•
на çовнішності;
ïостіéно ïраãнути•
новиõ ре÷еé, одÿãу;
друæити лише ç•
баãатими і модними

Ïотреба у
самореаліçаöії

наïолеãливо•
в÷итисÿ;
роçвивати твор÷і•
çдібності;
вірити у власні•
сили;
ãартувати волþ•

ні÷оãо не робити;•
о÷ікувати дива;•
сïодіватисÿ, що•
õтосü çробитü усе
çа тебе
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ßк формóþòüñÿ наø³ çвè÷кè

Íаé÷астіше öе відбуваєтüсÿ несвідомо, íàñл³дóâàííÿì ïîâед³íêè 
³íøèõ. ßкщо сïостеріãати çа кошенÿтами або кур÷атами, то моæна
ïомітити, що баãато ÷оãо вони ïереéмаþтü від своєї мами. Òак, ÿкосü
киöüку нав÷или ïросити їæу, сидÿ÷и «стовï÷иком». Коли вона
ïривела кошенÿт, то ÷ереç місÿöü ïорÿд ç киöüкоþ вæе сиділо троє
«стовï÷иків».

У лþдини такоæ наéбілüше çви÷ок формуєтüсÿ в родині. Ñаме
тому ÷лени однієї родини маþтü баãато ïодібниõ çви÷ок.

Іншиé сïосіб формуваннÿ çви÷ки — ñâ³дîìèé. Äлÿ öüоãо
сïо÷атку усвідомлþþтü, ЧÎМУ öе треба робити, відтак в÷атüсÿ, ßК
öе робити, çатим відïраöüовуþтü öе уміннÿ до автоматиçму. Ñаме
так ми в÷имосÿ ÷истити çуби, щоранку çастелÿти ліæко, виконувати
домашні çавданнÿ.

1. Íаçви кілüка çви÷ок, ÿкиõ ти набув, наслідуþ÷и маму,
тата, сестру ÷и брата.

2. Íаçви кілüка çви÷ок, ÿкиõ набуваþтü свідомо.

Лþдина сõилüна ïовторþвати дії, що ïриносÿтü їé çадоволеннÿ або
сõваленнÿ іншиõ лþдеé. І навïаки, уникає в÷инків, ÿкі викликаþтü
неïриємні від÷уттÿ і çасудæуþтüсÿ ото÷уþ÷ими. Але, неçваæаþ÷и
на ïриємні від÷уттÿ, деÿкі çви÷ки моæутü бути шкідливими.
Íаïриклад, ïереїдати або вæивати ïродукти ç домішками ïриємно,
але небеçïе÷но длÿ çдоров'ÿ.

Чè ваæко çм³нèòè çвè÷кó?

Íа æалü, так. Щоб çмінити çви÷ку, треба докласти неабиÿкиõ
çусилü. Ñïо÷атку слід усвідомити її недоліки і çабаæати ïоçбутисÿ.
Ïотім вирішити, що саме треба çмінити і ÿк öе çробити. Âідтак
відïраöþвати нове уміннÿ до автоматиçму, тобто сформувати нову
çви÷ку.

Íаéваæ÷е ïоçбутисÿ çви÷ки, що сïри÷инÿє çалеæністü. Íаïрик-
лад, вæиваннÿ тþтþну ïриçводитü до нікотинової çалеæності, ÿку
дуæе ваæко çдолати. Адæе орãаніçм у такому раçі ïостіéно вимаãає
нікотину. Це баæаннÿ сõоæе на силüниé ãолод. А ти æ çнаєш, ÿк
неïриємно від÷увати ãолод.

Òе, що ïоçбутисÿ çви÷ки нелеãко, не оçна÷ає, що не варто öüоãо
робити. Користü відмови від шкідливиõ çви÷ок надçви÷аéно ваãома.
Ïо-ïерше, ти від÷уваєш себе ãосïодарем своєї долі. Ïо-друãе,
ãартуєш волþ, а öе доïомоæе досÿãти усïіõу в æитті.
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Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи і наçвітü користü від çміни çви÷ки
длÿ ïерсонаæів наведениõ ситуаöіé:

ãðóïà 1. Щоранку Äаринка ïіçно ïрокидаєтüсÿ é
тому çбираєтüсÿ ïоõаïöем і ïоãано ïо÷уваєтüсÿ. Мама
ïорадила їé в÷асно лÿãати сïати і вставати на 20
õвилин раніше, щоб встиãнути çробити çарÿдку і
ïриéнÿти душ.
ãðóïà 2. Іванко увесü свіé вілüниé ÷ас ïроводитü у
комï'þтерному клубі. Череç öе він ïо÷ав ãірше в÷итисÿ
і ïо÷уваєтüсÿ ïеревтомленим. Класниé керівник
радитü éому надавати ïереваãу відïо÷инку на свіæому
ïовітрі.
ãðóïà 3. Антонові 20 років. Âін витра÷ає на öиãарки
ïоловину своєї стиïендії. Ïаліннÿ уæе ïоçна÷илосü
на éоãо çдоров'ї — щоранку він силüно кашлÿє,
а нещодавно лікар çаборонив éому ïалити ÷ереç
ïроблеми ç серöем.

ßк çаïоá³ãòè ïоÿв³ øк³äëèвèх çвè÷ок

Æодна лþдина не баæає собі çла. Íіõто не ïо÷инає ïалити, щоб
набути нікотинової çалеæності, мати æовті çуби ÷и çаõворіти на
рак леãенü. Коли лþдина бере до рук сиãарету, вона намаãаєтüсÿ
çадоволüнити своþ öікавістü або наслідує тиõ, õто їé ïодобаєтüсÿ.
Часто öе відбуваєтüсÿ ïід вïливом улþбленоãо кіноãероÿ або ïід
тиском однолітків: «Ñïробуé, ти вæе дорослиé», «Òи що, боїшсÿ?»,
«Íіõто не діçнаєтüсÿ ïро öе».

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

1. Îáèðàòè ïîзèòèâí³ зðàзêè длÿ íàñл³дóâàííÿ. Òреба крити÷но
ставитисÿ навітü до тиõ, õто тобі ïодобаєтüсÿ, на коãо õо÷еш бути
сõоæим (акторів, сïіваків, сïортсменів, друçів). Äеÿкі їõні риси
варто наслідувати, а деÿкі, моæливо, ні. Íедаремно в Áіблії скаçано:
«Íе сотвори собі кумира».

2. Íàâ÷èòèñÿ ïðàâèлüíî, ðîзóìíî зàдîâîлüíÿòè ñâî¿ ïîòðеáè. У
öüому тобі доïомоæутü æиттєві нави÷ки — формуваннÿ самооöінки,
сïілкуваннÿ, крити÷ноãо мисленнÿ, ïриéнÿттÿ рішенü.

3. Óì³òè ïðîòèд³ÿòè ñîц³àлüíîìó òèñêó. Äеÿкі çви÷ки
формуþтüсÿ ïід вïливом (іноді аãресивним) комерöіéної реклами та
однолітків. Уміннÿ скаçати «ÍІ» небеçïе÷ним ïроïоçиöіÿм — одна
ç наéваæливішиõ нави÷ок, ÿка доïомоæе тобі в æитті.
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1. Ïовернисÿ до своãо ïроекту самовдосконаленнÿ (с. 35,
§ 5). ßкої çви÷ки ти намаãаєшсÿ ïоçбутисÿ або ÿку
çви÷ку ïраãнеш виробити?
2*. Îïиши дорослу лþдину, ÿка тобі ïодобаєтüсÿ і на
ÿку ти õотів би стати сõоæим, коли виростеш. ßкиõ
çнанü, умінü ÷и особистиõ ÿкостеé тобі ïоки що бракує?
Âиïиши кроки, ÿкі необõідно çдіéснити, щоб досÿãти
такоãо æ усïіõу в æитті.
3*. Íаïиши есе (невелике оïовіданнÿ) ïро те, ÿк ти
роçумієш народну мудрістü: «Ïосієш в÷инок — çбереш
çви÷ку, ïосієш çви÷ку — çбереш õарактер, ïосієш
õарактер — çбереш долþ».

Підсумêè

У ïроöесі æиттÿ лþдина набуває баãатüоõ нави÷ок і çви÷ок.
Âони моæутü бути корисними або шкідливими длÿ çдоров'ÿ.

У ïідлітковому віöі ç'ÿвлÿєтüсÿ баãато новиõ ïотреб. Òому
ваæливо нав÷итисÿ ïравилüно çадоволüнÿти їõ.

Çви÷ки набуваþтü несвідомо (наслідуваннÿм) або свідомо,
наïриклад, çви÷ку робити ранкову çарÿдку.

Ïоçбутисÿ çви÷ки неïросто, особливо тієї, що сïри÷и-
нÿє çалеæністü. Òому обираé ãідні çраçки длÿ наслідуваннÿ,
у÷исü ïриéмати виваæені рішеннÿ і ïротидіÿти неãативному
соöіалüному тиску.
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§ 11. ВЧÈÌÎСß ПÐÈÉÌÀТÈ Ð²ШÅÍÍß

ßкèмè áóваþòü р³øеннÿ

Коли ти був маленüким, білü-
шістü рішенü ïриéмали çа тебе
дорослі. Òеïер тобі дедалі ÷астіше
доводитüсÿ ïриéмати рішеннÿ
самостіéно. Іноді öе дуæе складно.
Щоб çробити ïравилüниé вибір,
ваæливо добре усвідомлþвати, õто
і що вïливає на тебе, і нав÷итисÿ
ефективниõ методів ïриéнÿттÿ
рішенü.

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

Îдні рішеннÿ є ïðîñòèìè і не ïотребуþтü роçмірковуваннÿ,
наïриклад, ÿке мороçиво куïити, ÿкиé філüм ïодивитисÿ.

Інші рішеннÿ такоæ є çви÷ними (що сüоãодні вдÿãнути, в÷ити
уроки ÷и éти ãулÿти). Щоднÿ ми ïриéмаємо десÿтки такиõ рішенü.
Òому їõ наçиваþтü ùîдеííèìè. 

Ðішеннÿ, ÿкі моæутü мати серéоçні наслідки, наçиваþтü
ñêлàдíèìè. Äеÿкі ç ниõ, наïриклад, ÿку сïеöіаліçаöіþ у нав÷анні
обрати, моæутü вïлинути на твоþ ïодалüшу долþ.

Ïриéмаþ÷и ïрості рішеннÿ, ми çаçви÷аé ïокладаємосÿ на свіé
смак, ÷иþсü ïораду, робимо так, ÿк раніше, ÿк ÷инÿтü інші. Адæе
öіна такоãо рішеннÿ невисока. У краéнüому раçі, нам не сïодоба-
єтüсÿ смак мороçива ÷и філüм, ÿкиé ми вибрали.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, ÷ому треба в÷итисÿ ïриéмати рішеннÿ;
 нав÷ишсÿ роçріçнÿти ïрості, щоденні та складні рішеннÿ;
 ç'ÿсуєш, õто і що вïливає на твої рішеннÿ;
 в÷итимешсÿ ïриéмати виваæені рішеннÿ çа доïомоãоþ

«ïравила світлофора».

Óм³ннÿ ïрèймаòè 
р³øеннÿ äоïомаãаº:

 робити кращиé вибір;
 çаïобіãти виникненнþ

ïроблем і шкідливиõ
çви÷ок;

 ïідвищити самоïоваãу
é çдобути авторитет.
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Äеõто çвик так роçв'ÿçувати всі свої ïроблеми. Але у білüшості
виïадків краще діÿти не імïулüсивно, а добре усвідомлþþ÷и
наслідки своїõ в÷инків (що станетüсÿ, ÿкщо ïідеш ãулÿти çамістü
тоãо, щоб виконувати домашнє çавданнÿ). Адæе öіноþ неïравилü-
ноãо рішеннÿ моæе бути ïоãана оöінка, çіïсованиé настріé і навітü
твоÿ реïутаöіÿ, ÿкщо тебе раніше вваæали старанним у÷нем.

Îсобливої виваæеності ïотребуþтü рішеннÿ, ÿкі моæутü вïлинути
на æиттÿ і çдоров'ÿ лþдеé. Але все у твоїõ рукаõ, çовсім ÿк у
китаéсüкіé леãенді.

Íаçвітü ïриклади рішенü, ÿкі моæутü вïлинути на æиттÿ,
çдоров'ÿ і долþ лþдеé (сісти çа кермо у нетвереçому
стані, обрати ïрофесіþ до душі...).

Ëеãенäа ïро ïèхаòоãо манäарèна

Колисü давно у Китаї æив роçумниé, але ïиõатиé
мандарин (çнатниé велüмоæа). Цілиé денü він тілüки те é
робив, що ïримірÿв баãате вбраннÿ та виõвалÿвсÿ ïеред
ïідданими своїм роçумом. Òак минали дні çа днÿми, роки
çа роками... Аæ осü країну облетіла çвістка, що неïодалік
оселивсÿ ÷ернеöü, роçумнішиé çа самоãо мандарина.

Ðоçлþтивсÿ мандарин, ïо÷увши ïро öе. Âирішив
він оãолосити ïоєдинок і відстоÿти славу наéмудрішоãо
не÷есним сïособом: «Âіçüму ÿ в руки метелика, сõоваþ éоãо
çа сïиноþ і çаïитаþ, що у мене в рукаõ — æиве ÷и мертве?
ßкщо ÷ернеöü скаæе, що æиве, ÿ роçдушу метелика, а ÿкщо
мертве — ÿ виïущу éоãо».

І осü настав денü ïоєдинку. Чимало лþдеé çібралосü
у ïишніé çалі, щоб ïоба÷ити çмаãаннÿ наéроçумнішиõ у
світі ÷оловіків. Мандарин сидів на високому троні, тримав
çа сïиноþ метелика і ç нетерïіннÿм ÷екав ïриõоду ÷енöÿ.
Аæ осü двері від÷инилисÿ, і до çали увіéшов невисокиé
õудорлÿвиé ÷оловік. Âін ïідіéшов, ïривітавсÿ і скаçав, що
ãотовиé відïовісти на будü-ÿке çаïитаннÿ. Òоді мандарин
мовив: «Ñкаæи-но мені, що ÿ тримаþ в рукаõ — æиве ÷и
мертве?»

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

Íа ïриéнÿттÿ рішенü вïливаþтü баãато ÷инників (мал. 25). Ïо-
ïерше, öе наші внутрішні ïотреби, öінності та уïодобаннÿ. Òут має
çна÷еннÿ, ÷оãо ми õо÷емо, що нам ïодобаєтüсÿ, що нам необõідно,
що ми öінуємо.

Ïо-друãе, öе çовнішні ÷инники: ÿкі ïравила і çакони ми мусимо
виконувати, що о÷ікуþтü від нас батüки, ÷оãо õо÷утü друçі, ÿкі
öінності ïроïаãуþтüсÿ філüмами і рекламоþ, ÿкі öе моæе мати
наслідки длÿ нас та іншиõ лþдеé. Іноді ми ïриéмаємо рішеннÿ
тілüки тому, що не õо÷емо сïравити ïоãане враæеннÿ, наïриклад,
щоб нас вваæали нетоварисüкими або дивними.

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

2. Çаçна÷, що наéбілüше вïливає на коæне ç öиõ рішенü:
власна думка, думка батüків, у÷ителів, друçів, ÇМІ.

3*. Íаçви ïриклади ïоçитивноãо і неãативноãо вïливу на
твої рішеннÿ однолітків, телеба÷еннÿ і реклами.

Що ÿ õо÷у?
Що мені ïодобаєтüсÿ?
Що мені необõідно?

Що ÿ öінуþ?
Кому довірÿþ?

ßкі ïравила ÿ мушу
виконувати?

ßкі наслідки моїõ рішенü
длÿ мене та іншиõ?

Що вимаãаþтü батüки?

Що є модним
і су÷асним?

Що о÷ікуþтü друçі?

Мал. 25
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Трè крокè äëÿ ïрèйнÿòòÿ р³øенü

Íав÷итисÿ ïриéмати виваæені рішеннÿ у складниõ ситуаöіÿõ
тобі доïомоæе «ïравило світлофора», що складаєтüсÿ ç трüоõ кроків
(мал. 26).

Çасïокоéсÿ.•

Çосередüсÿ.•

Поäóмай

Вèáерè

Çóïèнèñü

Ðоçãлÿнü•
моæливі варіанти.

Îöіни наслідки.•

Âіçüми на себе•
відïовідалüністü.

Ñïриéмаé•
неãативниé
реçулüтат ÿк
корисниé досвід.

Мал. 26
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Кроê 1. Çуïèíèсü

Ç'ÿсуé, ÷и маєш çмоãу неãаéно
ïриéнÿти рішеннÿ. Íе ïриéмаé
рішенü ïід вïливом силüниõ емоöіé.
ßкщо нервуєшсÿ або ãніваєшсÿ,
ïостараéсÿ çасïокоїтисü. Òакоæ
намаãаéсÿ не ïриéмати ваæливі
рішеннÿ, коли ãолодниé або
втомлениé.

Íе доçволÿé іншим лþдÿм
ïідãанÿти тебе. Краще уçÿти
ïерерву, ніæ ïотім ïотерïати від
наслідків необдуманоãо рішеннÿ.

Íаéãірші рішеннÿ лþди ïриé-
маþтü у стані алкоãолüноãо ÷и
наркоти÷ноãо сï'ÿніннÿ. Âони не
çдатні твереçо мислити і моæутü
çаïодіÿти шкоду собі і тим, õто
оïинивсÿ ïору÷. Òому в такиõ виïа-
дкаõ тримаéсÿ ïодалі від ниõ.

1. ßкі ïриéоми длÿ вãамуваннÿ емоöіé ви çнаєте?
2. Íаçвітü ïриклади ситуаöіé, коли лþдина в÷инила
необдумано. ßкі öе мало наслідки?

Кроê 2. Подумаé

Ïерш ніæ ïриéнÿти рішеннÿ, çбери всþ необõідну інформаöіþ і
çвернисÿ çа ïорадоþ до тиõ, кому довірÿєш. Ðоçãлÿнü усі моæливі
варіанти своãо вибору (але не менш ÿк три) і ïодумаé ïро «ïлþси»
та «мінуси» коæноãо ç ниõ.

Äлÿ ïриéнÿттÿ ïевноãо рішеннÿ (наïриклад, çаïисатисÿ
у танöþвалüниé колектив ÷и театралüну студіþ) склади
ïерелік усіõ «çа» і «ïроти». Äлÿ öüоãо:

Ðоçïитаé тиõ, õто на öüому çнаєтüсÿ. Ïорадüсÿ ç•
батüками.
Âіçüми кілüка аркушів ïаïеру і вãорі на коæному•
ç ниõ наïиши варіант моæливоãо рішеннÿ. Ðоçділи
коæен аркуш навïіл. Ç одноãо боку çаïиши
арãументи «çа», ç друãоãо — «ïроти».
Ïорівнÿé реçулüтати, обери наéкращиé варіант.•

ßк çаñïоко¿òèñü

 Глибоко вдиõни і ïовілü-
но ïораõуé до 10 або,
ÿкщо маєш ÷ас, до 100.

 Äиõаé на÷е ÷ереç соло-
минку. Çосередüсÿ на
çвукаõ.

 Умиéсÿ, ïриéми душ.
 Çасïіваé ïіснþ або ïо-

слуõаé муçику.
 Ïроãулÿéсÿ або ïробі-

æисü, çроби кілüка
вïрав.

 Âідклади рішеннÿ до
ранку.
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Çвірÿé свіé вибір ç ïо÷уттÿми. У öüому тобі доïомоæе çдатністü
уÿвлÿти власні ïо÷уттÿ і ïо÷уттÿ ото÷уþ÷иõ (див. блок-сõему).

Уÿви, ÿк роçвиватимутüсÿ ïодії і що ти від÷уватимеш. ßкщо öі
ïо÷уттÿ неïриємні, слід сïробувати іншиé варіант.

Але уÿвлÿти власні ïо÷уттÿ çамало. Ïостав себе на місöе тиõ, на
коãо вïлине твоє рішеннÿ. Âміннÿ сïівïереæивати доïомоæе уника-
ти слів і в÷инків, ÿкі обраæаþтü лþдеé, віддалÿþтü їõ від тебе.

Уÿви ситуаöіþ і ïодумаé, ÿк краще в÷инити.
У твоєї мами неçабаром денü народæеннÿ. Òи наскла-
дав троõи ãрошеé на ïодарунок. Âдома çнаþтü, що
мама мріє ïро тостер, але тобі çдаєтüсÿ, що краще
куïити ïлеєр. Адæе тоді ти такоæ çмоæеш ним
користуватисÿ.

Кроê 3. Вèберè

Çробивши вибір, віçüми на себе відïовідалüністü çа éоãо наслідки.
Це оçна÷ає такоæ твоþ ãотовністü çаõищати своє рішеннÿ. ßкщо ти
вïевнениé у своїé ïравоті, çробити öе тобі буде леãше.

Ïам'ÿтаé, що маєш ïраво і ïередумати. ßкщо ïереконавсÿ, що
твіé вибір не наéкращиé, немає ні÷оãо ïоãаноãо в тому, щоб виçнати
öе і çмінити своє рішеннÿ. Ñïриéмаé неãативниé реçулüтат не ÿк
ïораçку, а ÿк корисниé досвід, що доïомоæе тобі уникати ïомилок
у маéбутнüому.

Îöіни свіé вибір çа
доïомоãоþ ïо÷уттів.
Òвої ïо÷уттÿ ïриємні?

ні

так
Уÿви, ÿк у öіé ситу-
аöії ïо÷уватимутüсÿ
інші лþди. Ці ïо÷уттÿ
ïриємні длÿ ниõ?

такні

1. Ïошукаé іншиé варіант.
2. Уÿви, ÿк у такому раçі
роçвиватимутüсÿ ïодії.

Це — виваæене
рішеннÿ. Òвіé

вибір ïриéнÿтниé
длÿ тебе і длÿ
ото÷еннÿ.
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1*. Ïотренуéтесü обирати ïравилüні рішеннÿ у наведениõ
ситуаöіÿõ. Ðоçіãраéте моæливі варіанти роçвитку ïодіé
та обãоворітü їõ наслідки.

Ñèòóàц³ÿ 1. Çавтра в Îлеãа темати÷на атестаöіÿ.
ßкщо він не ïідãотуєтüсÿ, то матиме ниçüку оöінку çа
семестр і ïроблеми ç батüками. Але друã кли÷е éоãо на
філüм, ÿкиé вони давно çбиралисÿ ïодивитисü.

Ñèòóàц³ÿ 2. Îлені куïили нову сукнþ, і вона õо÷е
вдÿãнути її настуïноãо днÿ до школи. Але у ниõ суворі
ïравила щодо носіннÿ форми. ßкщо Îлена öе çробитü,
їé çаïишутü çауваæеннÿ у щоденник, і весü клас буде
ïокарано.

2. Ðоçïитаé батüків, ÿк вони ïриéмаþтü ваæливі рішеннÿ
і ÿк робили öе у твоєму віöі.

3*. Ïідãотуéсÿ до настуïноãо уроку. Îбãовори ç батü-
ками ïри÷ини, ç ÿкиõ лþди ïалÿтü ÷и не роблÿтü öüоãо.

Підсумêè

Щоднÿ ми ïриéмаємо баãато рішенü. Äеÿкі ç ниõ є ïростими,
інші ïотребуþтü виваæеноãо ïідõоду.

Íа наш вибір вïливаþтü батüки, друçі, ÇМІ, реклама.

Ïриéмаþ÷и рішеннÿ, маємо уïевнитисÿ, що воно в нашиõ
інтересаõ і нікому не çашкодитü.

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

1. Îб'єднаéтесü у 2 ãруïи é обãоворітü ïри÷ини, ÷ому
деÿкі лþди ïалÿтü, а інші — ні.

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

3*. Ïроаналіçуéте öі арãументи і ïоміркуéте, ÿкі ç ниõ є
фактами, а ÿкі — міфами.

Ì³фè ³ факòè ïро òþòþн

Òþтþну нерідко ïриïисуþтü маãі÷ні моæливості é білüшу
ïоïулÿрністü, ніæ він має насïравді. Ðоçãлÿнемо кілüка ïоширениõ
у твоєму середовищі міфів.

Ì³ф. Áілüшістü ïідлітків і дорослиõ ïалÿтü.
Ôакò. Íавïаки, двоє ç трüоõ дорослиõ лþдеé не ïалÿтü. Курöі

налеæатü до меншості. Çа даними соöіолоãів, у віöі до 15 років
ïалÿтü лише 11% õлоïöів і 5% дів÷ат.

Ì³ф. Ïалити не так вæе é небеçïе÷но, ÿк ïро öе роçкаçуþтü.
Ôакò. Лікарі вваæаþтü ïаліннÿ однієþ ç наéбілüшиõ çаãроç

æиттþ і çдоров'þ лþдеé. Щороку в Україні від ïов'ÿçаниõ іç
ïаліннÿм õвороб ïомирає 110 тисÿ÷ осіб. Це — населеннÿ великоãо
міста. Щоднÿ у світі ç тієї æ ïри÷ини вмирає 10 тисÿ÷ лþдеé, а
щороку — блиçüко 3,5 мілüéона.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïроаналіçуєш міфи і факти ïро ïаліннÿ;

 діçнаєшсÿ ïро небеçïе÷ні складові тþтþновоãо диму;

 ç'ÿсуєш вïлив ïаліннÿ на роботу серöÿ;

 усвідомиш неãаéні та віддалені наслідки ïаліннÿ;

 çроçумієш, що тþтþновиé дим шкодитü не лише тим, õто
ïалитü;

 ïораõуєш вартістü öієї çви÷ки;

 усвідомиш сïравæнþ ïри÷ину, ÷ому лþди ïалÿтü.
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Ì³ф. Ïаліннÿ шкодитü тілüки старшим лþдÿм.
Ôакò. Õо÷ ваæкі çаõворþваннÿ ÷астіше ураæуþтü курöів çі

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

Ì³ф. Ç сиãаретоþ ÿ çдаþсÿ дорослішим.
Ôакò. Òілüки в тому раçі, ÿкщо вваæаєш оçнакоþ дорослості

çморшки і æовті çуби.

Ì³ф. Ç сиãаретоþ ÿ на÷е роçумнішиé.
Ôакò. Áернард Шоу скаçав: «Ñиãарета — öе ïали÷ка, ç одноãо

боку ÿкої воãник, а ç іншоãо — дурник».

Ì³ф. Ïалити — öе модно і су÷асно.
Ôакò. Коли лþди не çнали усіõ çãубниõ наслідків ïаліннÿ, то

так і думали. Але нині ïаліннÿ вваæаþтü ïереæитком, õарактерним
длÿ старшоãо ïоколіннÿ. Â усüому світі ведетüсÿ боротüба çа ïраво
на ÷исте ïовітрÿ.

У баãатüоõ євроïеéсüкиõ країнаõ çа ïаліннÿ на вулиöі ÷и в
іншому ãромадсüкому місöі стÿãуþтü штраф до 3 тисÿ÷ євро. Â
Україні нещодавно такоæ ïриéнÿто çакон ïро çаборону ïаліннÿ не
лише у слуæбовиõ ïриміщеннÿõ, а é у всіõ ãромадсüкиõ місöÿõ. Òо
÷и варто набувати такої неïоïулÿрної і шкідливої çви÷ки?

Ì³ф. ß моæу ïокинути, коли çаõо÷у.
Ôакò. Ïро ïаліннÿ каæутü: «Âõід — ãривнÿ, виõід — ï'ÿтü».

Âосüмеро ç десÿти курöів õотіли б кинути ïалити, а коæен друãиé
вæе намаãавсÿ çробити öе õо÷а б раç.

Ì³ф. Ñиãарета доïомаãає çасïокоїтисÿ.
Ôакò. Íікотин — öе стимулÿтор. Âін çбудæує, а не çасïокоþє.

Цеé ïоширениé міф моæна леãко сïростувати.

Çа доïомоãоþ дорослоãо, ÿкиé ïалитü, ïроведи ексïе-
римент. Ïораõуé у нüоãо ÷астоту ïулüсу, а ïотім ïоïроси
виéти і викурити сиãарету. Çнову ïораõуé ÷астоту ïулüсу.
Ïорівнÿé реçулüтати. ßкщо все çроблено ïравилüно, ÷ас-
тота ïулüсу ïіслÿ ексïерименту çросте. Îтæе, нікотин
çбудæує, а не çасïокоþє.

Ðаõувати ïулüс треба так: ïоклади два
ïалüöі на çаï'ÿсток і çосередüсÿ, щоб від÷ути
ïулüс (мал. 27). Ïораõуé кілüкістü ударів
серöÿ çа 20 сек і реçулüтат ïомноæ на три.
Îтримаєш ÷астоту ïулüсу çа 1 õвилину. Мал. 27
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Íеãайн³ наñë³äкè ïаë³ннÿ

Âідомо, що тþтþновиé дим міститü ïонад 4000 ріçниõ õімі÷ниõ
сïолук, серед ÿкиõ наéбілüш небеçïе÷ними є смоли, ÷адниé ãаç,
нікотин і радіоактивниé ïолоніé.

Ñìî лà—в’ÿçка ÷орна ре÷овина, ÿку використовуþтü у будівниöтві
доріã. Ïід ÷ас ïаліннÿ мікроскоïі÷ні краïелüки смоли ïотраïлÿþтü
у леãені. Активне ïаліннÿ сïри÷инÿє 85% виïадків çаõворþваннÿ
на рак леãенü.

×àд íèé ãàз — ãаç, ÿкиé утворþєтüсÿ ïри çãорÿнні. Âін небеç-
ïе÷ниé тому, що блокує судини і çаміщує кисенü у крові. Îтруїтисÿ
÷адним ãаçом (в÷адіти) моæна, ÿкщо ïерекрити димоõід ïе÷і або
колонки ÷и ïросто ïосидіти у накуреному ïриміщенні.

Í³êî òèí (у ÷истому виãлÿді) — надçви÷аéно силüна отрута. Âін
швидко всмоктуєтüсÿ в кров і çа 7 секунд роçноситüсÿ ïо всüому
тілу (мал. 28).

Чи çнаєш ти, що одна сиãарета міститü 0,2—2 мã
нікотину, а смертелüна длÿ лþдини однораçова доçа —
70 мã? Ïідраõуé, скілüки сиãарет містÿтü öþ доçу.

Мал. 28. Íеãаéні наслідки ïаліннÿ

Ïід дієþ нікотину серöе
ïо÷инає ïрискорено
ïерека÷увати кров. Äлÿ öüоãо
воно ïотребує білüше киснþ.
Але ÷астину киснþ в крові
çаміщено ÷адним ãаçом, ÿкиé
до тоãо æ блокує судини.
Òому серöе ïеренаïруæуєтüсÿ.

Òþтþновиé дим
ïотраïлÿє у леãені.
Ïри öüому нікотин
всмоктуєтüсÿ в
кров, а ÷адниé
ãаç çаміщує у ніé
кисенü.

Ç кровоносної сис-
теми нікотин леãко
ïотраïлÿє у моçок.
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Íаñë³äкè ïаë³ннÿ ïроòÿãом äвох рок³в

Áаãато ïідлітків думаþтü, що ïаліннÿ çаãроæує лише курöÿм
ç великим стаæем. Але насïравді навітü два роки ïаліннÿ у
ïідлітковому віöі моæутü çаïодіÿти шкоду çдоров'þ. Ïоãіршуþтüсÿ
ïокаçники крові, çниæуєтüсÿ çдатністü швидко видиõати (на÷е
çадувати сві÷ку), що свід÷итü ïро ïорушеннÿ функöії леãенü. Äеÿкі
інші наслідки наведено на мал. 29.

Мал. 29. Âïлив ïаліннÿ ïротÿãом двоõ років на орãаніçм

Âолоссÿ:
втра÷ає блиск і•
еласти÷ністü;
ïросÿкнуте неïриємним•
çаïаõом.

Î÷і:
втра÷аþтü блиск;•
білки ÷ервоніþтü• .

Моçок:
виникає нікотинова•
çалеæністü;
ïоãіршуєтüсÿ ïам'ÿтü.•

Шкіра:
ïеред÷асно старіє;•
блищитü і вкриваєтüсÿ•
çморшками.

Ðот:
ïоãіршуþтüсÿ смакові•
від÷уттÿ;
ç'ÿвлÿєтüсÿ•
неïриємниé çаïаõ;
çуби æовтіþтü;•
виникаþтü õвороби•
çубів і ÿсен.

Íіãті:
ïо÷инаþтü ламатисÿ•
і шаруватисÿ.

Леãені:
утруднþєтüсÿ диõаннÿ;•
÷ереç öе стає ваæ÷е біãа-•
ти, çниæуþтüсÿ фіçи÷ні
моæливості;
виникає «кашелü•
курöÿ».

Ñерöе:
утруднþєтüсÿ робота серöÿ (мал. 28);•
риçик• серöевиõ наïадів çбілüшуєтüсÿ
у сім раçів.
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В³ääаëен³ наñë³äкè ïаë³ннÿ

Курöÿм çі стаæем çаãроæуþтü тÿæкі çаõворþваннÿ: серöево-
судинної системи (інфаркт, інсулüт); çлоÿкісні ïуõлини (рак леãенü,
ãуби, ротової ïороæнини, ãортані); õроні÷ні çаõворþваннÿ леãенü;
вираçка шлунку.

Паñèвне ïаë³ннÿ

Ïаліннÿ çаãроæує не лише курöÿм. Òþтþновим димом çмушені
диõати всі, õто ïеребуває ïору÷. Äіти, ÿкі ÷ас від ÷асу диõаþтü
ïовітрÿм, наси÷еним тþтþновим димом, маþтü слабкиé імунітет,
÷астіше õворіþтü на ãриï та çастуду, у ниõ нерідко роçвиваþтüсÿ
тÿæкі çаõворþваннÿ орãанів диõаннÿ.

Íаéбілüше ïотерïаþтü ще не народæені діти, матері ÿкиõ
ïалÿтü ïід ÷ас ваãітності. Ïоширені наслідки öüоãо — викидні та
ïеред÷асні ïолоãи. Íемовлÿ моæе народитисÿ ç малоþ масоþ тіла
або навітü ç вадами.

Варò³ñòü øк³äëèво¿ çвè÷кè

Ïаліннÿ — недешева çви÷ка не лише длÿ самоãо курöÿ, а é
длÿ світової економіки. Щороку на меди÷ну доïомоãу курöÿм, ÿкі
добровілüно вкоро÷уþтü собі віку, витра÷аþтü ïонад 200 мілüÿрдів
доларів.

1. Îб'єднаéтесü у ÷отири ãруïи (тиæденü, місÿöü, рік,
десÿтиліттÿ). Ïідраõуéте, скілüки ãрошеé витра÷ає лþди-
на, щоднÿ куïуþ÷и ïо 2 ïа÷ки сиãарет çа середнüоþ
öіноþ (çа тиæденü, місÿöü, рік, десÿтü років).

2. Ïодумаéте, ÿк моæна було б витратити öі кошти, ÿкби
їõ не довелосÿ витра÷ати на сиãарети.

3*. Ïоміркуéте, ÷ому тþтþноïаліннÿ наéбілüш ïоши-
рене у бідниõ країнаõ і серед бідниõ лþдеé.

Îñновна ïрè÷èна ïаë³ннÿ 

Чому æ лþди ïалÿтü, не çваæаþ÷и на шкоду длÿ себе é ото-
÷уþ÷иõ? Це тому, що ÷ереç деÿкиé ÷ас у ниõ виникає нікотинова
çалеæністü. Íікотин, ÿкиé міститüсÿ в тþтþновому диму, ïриãні÷ує
çдатністü орãаніçму вироблÿти необõідну éому нікотинову кислоту.
Òак орãаніçм ïо÷инає çалеæати від ïаліннÿ.
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Áаãато ïідлітків, ÿкі сïробували
ïалити, стаþтü курöÿми. Ïідраõо-
вано, що 75% іç тиõ, õто кинув ïали-
ти, ïротÿãом ïівроку ïо÷инаþтü çнову.
Íавітü ÷ереç кілüка років ïіслÿ відмо-
ви від тþтþну öÿ çãубна çви÷ка моæе
відродитисÿ.

У курöÿ, ÿкиé вирішив кинути ïалити, нерідко виникаþтü три-
воãа ÷и дратівливістü, він ïотерïає від деïресіé, ãоловноãо болþ,
беçсоннÿ. Äуæе добре, ÿкщо в ïерші кілüка тиæнів éоãо моралüно
ïідтримаþтü друçі. ßкщо ти çнаєш коãосü, õто вирішив кинути ïали-
ти, доïомоæи éому, скаæи, що öе один іç éоãо ïравилüниõ виборів
у æитті.

Ç öüоãо ïараãрафа ви діçналисÿ, що нікотинова çалеæ-
ністü — єдина сïравæнÿ ïри÷ина ïаліннÿ. А теïер ïо
÷ерçі наçвітü своþ ïри÷ину (одну або декілüка), ç ÿкої
краще не ïалити.

Підсумêè

Òþтþновиé дим міститü до 4000 ріçниõ õімі÷ниõ сïолук.
Íаéнебеçïе÷нішими є нікотин, ÷адниé ãаç і смоли.

Ïаліннÿ ïриçводитü до ïорушеннÿ роботи серöÿ та іншиõ
орãанів, сïотворþє çовнішністü.

Ïаліннÿ моæе неãативно ïоçна÷итисÿ на çдоров'ї лþдини
вæе ÷ереç декілüка років.

Курöÿм çі стаæем наéбілüше çаãроæує небеçïека виникненнÿ
раковиõ, серöево-судинниõ, леãеневиõ і шлунковиõ çаõво-
рþванü.

Головноþ ïри÷иноþ ïаліннÿ є нікотинова çалеæністü.

Íікотинова çале-
æністü — основна
ïри÷ина ïаліннÿ.
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§ 13. ПÐÀВÄÀ ПÐÎ ÀËÊÎГÎËЬ ² ÍÀÐÊÎТÈÊÈ

Îкрім тþтþну, існуþтü інші ре÷овини, ÿкі сïри÷инÿþтü çалеæ-
ністü. Це — алкоãолüні наïої, ліки, òîêñè÷í³ ðе÷îâèíè та нелеãалüні
наркотики (мал. 30).

1. Íаçвітü ïриклади алкоãолüниõ наïоїв, ліків, наркоти-
ків і токси÷ниõ ре÷овин.

2. Ïоміркуéте, що моæутü і ÷оãо не моæутü çробити
алкоãолü і наркотики.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïроаналіçуєш міфи і факти ïро алкоãолü і наркотики;

 усвідомиш небеçïе÷ні наслідки вæиваннÿ алкоãолþ і
наркотиків;

 çастереæешсÿ від використаннÿ ліків і ïреïаратів
ïобутової õімії не çа ïриçна÷еннÿм.

Мал. 30

Алêîãîлüí³ íàïî¿
містÿтü етанол,
що утворþєтüсÿ у
ïроöесі бродіннÿ.

Òîêñè÷í³ 
ðе÷îâèíè — öе
ïереваæно
ïреïарати ïобутової
õімії, містÿтü
отруéні складові.

Íелеãàлüí³ 
íàðêîòèêè —
ре÷овини, çаборонені
çаконом.

Ë³êè — небеçïе÷ні беç
ïриçна÷еннÿ лікарÿ або çа
ïеревищеннÿ рекомендованої доçи.
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Ì³фè ³ факòè ïро аëкоãоëü ³ наркоòèкè

Ì³ф. Алкоãолü і наркотики роблÿтü мене модним.
Ôакò. Âідомі актори, муçиканти та інші çаконодавöі молодіæної

моди рішу÷е вистуïаþтü ïроти алкоãолþ é наркотиків. Íині,
навïаки, модно çаéматисÿ сïортом і вести çдоровиé сïосіб æиттÿ.

Ì³ф. Алкоãолü і наркотики доïомаãаþтü роçв'ÿçувати ïроблеми.
Ôакò. Íаéïоширенішиé самообман. Íавïаки, вони лише

ïоãлиблþþтü існуþ÷і ïроблеми і ïородæуþтü нові.

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

Ôакò. Íавïаки, він çменшує в орãаніçмі конöентраöіþ тестосте-
рону — ãормону, ÿкиé сïравді ïеретворþє õлоï÷ика на ÷оловіка.
Äів÷ата швидше çа õлоïöів çвикаþтü до алкоãолþ і, отæе, ставлÿтü
ïід çаãроçу своє çдоров'ÿ і æиттÿ маéбутніõ дітеé.

Ì³ф. Âиïивати — öе весело.
Ôакò. Âиïивати — öе вæивати алкоãолü, що міститüсÿ в наïоÿõ.

Ïодумаé ïро öе! Íевæе öе весело — нака÷атисÿ тим, від ÷оãо втра-
÷аєш çдатністü твереçо мислити?

Ì³ф. ß вçаãалі не ï'þ. Це лише ïиво.
Ôакò. Ñþрïриç! Âміст алкоãолþ в ïлÿше÷öі ïива (0,33 л) такиé,

ÿк у ÷арöі ãорілки.

Ì³ф. Алкоãолü ще нікоãо не вбив.
Ôакò. ßкраç навïаки. Áаãато лþдеé ïомираþтü від ïередоçу-

ваннÿ алкоãолþ, від вæиваннÿ неÿкісниõ алкоãолüниõ наïоїв, а ще
білüше — від õвороб, сïри÷инениõ õроні÷ним алкоãоліçмом, та не-
оба÷ниõ в÷инків, скоєниõ ïід вïливом алкоãолþ.

Ì³ф. Алкоãолü і наркотики не çашкодÿтü мені. Íаркоти÷на ÷и
алкоãолüна çалеæністü — öе õвороби дурнів і слабаків.

Ôакò. Äокаçом ïротилеæноãо є æертви серед відомиõ лþдеé.
Âони були роçумними і силüними, інакше не стали б тим, ким
стали. Òа ні їõні ãроші, ні наéкращі лікарі їм не доïомоãли.

Ì³ф. Ñлабоалкоãолüні наïої (ром-кола, шеéк) не шкідливі,
інакше б їõ не ïродавали неïовнолітнім.

Ôакò. Це — наслідок недосконалоãо çаконодавства. Алкоãолü іç
ãаçованиõ наïоїв çасвоþєтüсÿ швидше, ніæ ç вина ÷и ãорілки. Лікарі
вæе давно сïостеріãаþтü виïадки алкоãоліçму серед ïідлітків саме
ç öієї ïри÷ини.
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Вïëèв аëкоãоëþ на орãан³çм

Ïроникаþ÷и ÷ереç слиçові оболонки рота, стравоõоду, шлунку та
кише÷нику, алкоãолü ïотраïлÿє у кровоносні судини і роçноситüсÿ
ïо всüому орãаніçму. Íаéбілüше алкоãолü вïливає на моçок, він
діє на нüоãо ÿк деïресант — ïриãні÷ує функöіþ моçку. Òе, ÿк öе
вïлине на самоïо÷уттÿ та ïоведінку лþдини, çалеæитü від кілüкості
вæитоãо алкоãолþ (мал. 31).

Мал. 31

Ìàлà дîзà àлêîãîлþ діє на
ïереднþ ÷астину моçку і сïри÷инÿє:

çбудæеннÿ або роçслабленнÿ;•
ïослабленнÿ самоконтролþ;•
çниæеннÿ çдатності ïриéмати•
рішеннÿ;
сïовілüненнÿ реакöії, а öе•
ïосилþє риçики на дороçі,
на виробниöтві тощо.

Ñеðедíÿ дîзà àлêîãîлþ вïливає
на інші ÷астини моçку, сïри÷инÿþ÷и:

ще білüшу роçкутістü, ÿка моæе•
ïерерости у роçв'ÿçністü;
ïорушеннÿ координаöії руõів•
і çдатності тримати рівноваãу;
õвалüкуватістü і сõилüністü до ри-•
çикованої ïоведінки (ï'ÿному море
ïо коліна);
ріçкі çміни настроþ (від меланõолії•
до аãресії).

Âелèêà дîзà àлêîãîлþ моæе
ïриçвести до серéоçноãо ïорушеннÿ
моçкової функöії та:

отруєннÿ (нудоти, блþваннÿ);•
втрати çдатності çв'ÿçно ãоворити,•
триматисÿ на ноãаõ, контролþвати
своþ ïоведінку. Äеõто моæе çа-
снути ïросто на вулиöі, іншиé
ïо÷инає ãолосно лаÿтисÿ, ÷іïлÿтисÿ до ïереõоæиõ;
втратиконтролþçафункöіÿмиорãаніçму (наïриклад,моæе•
статисÿ мимовілüне виïороæненнÿ се÷овоãо міõура);
алкоãолüної коми.•
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ßка æ доçа алкоãолþ є малоþ, середнüоþ ÷и великоþ? Äлÿ
коæної лþдини вона ріçна і çалеæитü від її віку, маси тіла, статі
тощо.

Òак, на дітеé та ïідлітків алкоãолü вïливає особливо силüно і
çãубно. Що менша маса тіла, то менша доçа алкоãолþ сïри÷инÿє
сï'ÿніннÿ. Íа æінок алкоãолü діє силüніше, ніæ на ÷оловіків. Âïлив
алкоãолþ çалеæитü від тоãо, що лþдина їла ÷и ïила, ÿк вона сïала,
ÿкі ліки ïриéмала, і навітü від тоãо, в ÿкому вона настрої.

1. ßкі ïо÷уттÿ в ото÷уþ÷иõ викликає лþдина у стані
алкоãолüноãо сï'ÿніннÿ?
2. Îб'єднаéтесü у 4 ãруïи і наçвітü моæливі наслідки
çловæиваннÿ алкоãолем длÿ:

ãðóïà 1: самої лþдини;
ãðóïà 2: її родини;
ãðóïà 3: іншиõ лþдеé;
ãðóïà 4: сусïілüства.

ßк ëþäè вæèваþòü аëкоãоëüн³ наïо¿

Ïриблиçно третина дорослиõ âзàãàл³ íе âæèâàº àлêîãîлü ç ріçниõ
ïри÷ин:

їм не ïодобаєтüсÿ éоãо смак;•
вони не лþблÿтü втра÷ати над собоþ контролü;•
вони ïраãнутü бути ïрикладом длÿ своїõ дітеé;•
öе ваæливо длÿ їõнüої роботи;•
вони ïідтримуþтü õорошу фіçи÷ну форму, ÿк сïортсмени ÷и•
моделі;
öе çаборонено їõнüоþ реліãієþ;•
їм не моæна ïити çа станом çдоров'ÿ, наïриклад, ÷ереç•
алерãіþ.

Íаçви своþ ïри÷ину (одну або декілüка), ç ÿкої краще
не вæивати алкоãолü.

Áілüшістü дорослиõ âæèâàþòü àлêîãîлüí³ íàïî¿ ê³лüêà ðàз³â 
íà ð³ê. Òакиé сïосіб вæиваннÿ наçиваþтü соöіалüним. У öüому
раçі вæиваннÿ алкоãолþ є суто символі÷ним, адæе лþди ÷удово
вміþтü відïо÷ивати та роçваæатисÿ і беç «ïідіãріву». Âони такоæ
ïоваæаþтü ïраво іншиõ не ïити, і тому на їõнüому столі çавæди є
беçалкоãолüні наïої.



84

Лише 10% дорослиõ злîâæèâàþòü àлêîãîлеì. Áілüш ÿк ïоловина
страæдає на õроні÷ниé алкоãоліçм, тобто öілковиту çалеæністü від
алкоãолþ. Ðешта вæиває алкоãолü надто ÷асто або у надмірниõ кілü-
костÿõ ÷и у ситуаöіÿõ, що çаãроæуþтü æиттþ і çдоров'þ (мал. 32).

Íаñë³äкè çëовæèваннÿ аëкоãоëем

Áаãато дорослиõ, ÿкі маþтü досвід силüноãо сï'ÿніннÿ, не
ïишаþтüсÿ öим. Моæливо, колисü вони осоромилисÿ, втративши
контролü над собоþ. Або ïриéнÿли неïравилüне рішеннÿ і ïоставили
ïід çаãроçу ÷иєсü æиттÿ.

Òа наéбілüше лþди страæдаþтü від тривалоãо çловæиваннÿ
алкоãолем. У ниõ руéнуєтüсÿ ïе÷інка, çростає риçик інфарктів та
інсулüтів, сïотворþєтüсÿ çовнішністü. Червоне обли÷÷ÿ, ïотовщениé
кін÷ик носа та «ïивниé» æивіт — õарактерні оçнаки лþдини, ÿка
çловæиває алкоãолем.

Алкоãоліки ïотерïаþтü від ïоõмілüноãо синдрому, у ниõ буваþтü
ïровали в ïам'ÿті і ãалþöинаöії (біла ãарÿ÷ка). Âони стаþтü тÿãарем
длÿ своїõ родин. Çловæиваннÿ алкоãолем — ãоловна ïри÷ина
насиллÿ в сім'ї і роçлу÷енü. Алкоãоліка моæутü виклþ÷ити ç
нав÷алüноãо çакладу, çвілüнити ç роботи.

Ðоçïитаé батüків, ÷ому молодÿтам на весіллі не моæна
ïити та ÷ому не моæна вæивати алкоãолü ваãітним æін-
кам або ïід ÷ас ãрудноãо виãодовуваннÿ.

Мал. 32. Îçнаки çловæиваннÿ алкоãолем

Ïити у дитинстві
і молодому віöі
(до 21—22 років).

Âæивати алкоãолü
ïід ÷ас ваãітності
і виãодовуваннÿ
ãрудним молоком.

Ïити надто ÷асто
é у великиõ
кілüкостÿõ.

Керувати
трансïортом або
виконувати іншу

відïовідалüну роботу
у стані сï'ÿніннÿ.



85

Îáереæно: ë³кè ³ òокñè÷н³ ре÷овèнè!

Îб'єднаéтесü у 2 ãруïи: меди÷ні ïреïарати і ïреïарати
ïобутової õімії. Ïідãотуéте ïлакати ïро öі ре÷овини,
даéте відïовіді на çаïитаннÿ:

ßкі öе ре÷овини?•
Äе треба їõ çберіãати?•
ßкі існуþтü çастереæеннÿ щодо їõ використаннÿ?•

У твоєму віöі вæивати ліки моæна лише çа ïриçна÷еннÿм
лікарÿ або ïорадоþ батüків, але в æодному раçі не самостіéно.
Äеÿкі ïреïарати у раçі ïеревищеннÿ рекомендованої доçи моæутü
сïри÷инити çалеæністü. Íіколи не бери ïіãулок у тиõ, кому ти не
довірÿєш. Íавітü ÿкщо болитü çуб ÷и ãолова, а тобі ïроïонуþтü
çнеболþвалüне. ßкосü семикласниöÿ Íастÿ виïила на дискотеöі дві
такі ïіãулки, а çа ãодину çнеïритомніла. У лікарні ç'ÿсувалосÿ, що
вона вæила силüнодіþ÷иé наркотик.

Òîê ñè êî ìàí³ÿ — öе ріçновид наркоманії, коли вдиõаþтü ток-
си÷ні ре÷овини, що містÿтüсÿ у клеÿõ, фарбаõ, роç÷инникаõ. Ці
ре÷овини моæутü сïри÷инити набрÿк диõалüниõ шлÿõів. Äеÿкі клеї
містÿтü смертелüно небеçïе÷ні длÿ лþдсüкоãо æиттÿ домішки. У
токсикоманів роçвиваþтüсÿ тÿæкі õвороби. Íаéбілüше ураæуєтüсÿ
моçок — він ïостуïово відмирає.

Íерідко траïлÿєтüсÿ, що маленüкі діти, діставшисü до
ïлÿше÷ки ç ліками або õімі÷ноþ ре÷овиноþ, ïотраïлÿþтü
до реанімаöії ç наéтÿæ÷ими отруєннÿми. Òому ÿкщо у
тебе є молодшиé братик ÷и сестри÷ка, раçом ç батüками
ïеревір, ÷и не леæатü ïреïарати ïобутової õімії та ліки
(навітü вітаміни!) там, де малþки моæутü їõ дістати.

Підсумêè

Âæиваннÿ алкоãолþ é наркотиків çаãроæує æиттþ і çдоров'þ
лþдеé. Âони не доïомаãаþтü роçв'ÿçувати ïроблеми, а лише
ïоãлиблþþтü їõ і ïородæуþтü нові.

Çловæиваннÿ алкоãолем неãативно ïоçна÷аєтüсÿ на çдоров'ї,
çовнішнüому виãлÿді, кар'єрі та особистому æитті лþдеé.

Ліки і ïреïарати ïобутової õімії ïотребуþтü обереæності
ïри çберіãанні і çастосуванні.
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§ 14. ßÊ ÐÎÇП²ÇÍÀТÈ ÐÅÊËÀÌÍ² ХÈТÐÎÙ²

Вïëèвè

Ми æивемо серед лþдеé і ïостіéно ïеребуваємо ïід їõнім
вïливом. У своþ ÷ерãу, ми такоæ вïливаємо на ниõ. Îтæе,
вçаємовïливи — öе ÷астина нашоãо æиттÿ. Íа нас, наші рішеннÿ і
ïоведінку вïливаþтü батüки, друçі, в÷ителі, ріçні ïравила і çакони,
а такоæ çасоби масової інформаöії (ÇМІ).

Äеÿкі ç ниõ ïрÿмо вкаçуþтü нам, що ми ïовинні робити, а ÷оãо
робити не моæна. Íаïриклад, усі діти ïовинні õодити до школи,
ніõто не має ïрава ïорушувати Ïравила дороæнüоãо руõу. Це —
ïрÿмі вïливи.

Інші вïливи є оïосередкованими, коли лþди ÷и ÇМІ надаþтü
нам інформаöіþ, на основі ÿкої ми ïриéмаємо рішеннÿ. Âирішуþ÷и
щосü, маємо уïевнитисÿ, що öе в нашиõ інтересаõ і нікому не
çашкодитü. Òому треба нав÷итисÿ роçріçнÿти ïоçитивні і неãативні
вïливи, а такоæ ìàí³ïóлÿц³¿ — коли õтосü намаãаєтüсÿ çмусити нас
ïриéнÿти рішеннÿ ïід тиском ÷и обманом, надаþ÷и недостовірну
інформаöіþ.

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

2. ßкі рекламні дæерела маþтü наéбілüшиé вïлив? ßк ви
думаєте, ÷ому?

3. Íаçвітü ріçні види ïода÷і інформаöії, ÿкі викорис-
товуþтü ÇМІ (новини, філüми, роçваæалüні ïроãрами,
рекламні ролики, аналіти÷ні статті, друкована реклама,
інформаöіÿ ïро рекламні акöії...).

4. ßкі ç ниõ наéбілüше çаслуãовуþтü на довіру? Чому?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, ÿкими буваþтü вïливи і що таке маніïулÿöії;

 оöіниш вïлив реклами на твої рішеннÿ;

 çроçумієш, ÿк ïраöþє реклама;

 ïроаналіçуєш деÿкі рекламні õитрощі.
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Ðек ëама

Ðекламу наçиваþтü рушіéноþ силоþ торãівлі. ¯ї мета — çабеç-
ïе÷еннÿ виробникові ïрибутку. Інакше навіщо було б витра÷атисÿ
на неї? Щоднÿ ми ба÷имо і ÷уємо вели÷еçну кілüкістü реклами:
телевіçіéні ролики, рекламні щити на вулиöÿõ, ïовідомленнÿ ïо
радіо, друкована реклама в ãаçетаõ і æурналаõ, наïиси на стінаõ,
автомобілÿõ, уïаковкаõ тощо.

1. Ïриãадаéте і ïо ÷ерçі роçкаæітü ïро один виïадок,
коли на ваше рішеннÿ вïлинула реклама (ÿкиé мобілüниé
телефон обрати, ÿкиé éоãурт сïробувати, куди çаïросити
друçів на денü народæеннÿ...).

2. Îöінітü стуïінü вïливу реклами на ваші рішеннÿ.
Äлÿ öüоãо ïроведітü у класі умовну лініþ. Ç одноãо
кінöÿ станутü ті, õто маéæе усі свої рішеннÿ ïриéмає ïід
вïливом реклами, а ç іншоãо — ті, õто на неї вçаãалі не
çваæає. Ðешта çаéмаþтü місöÿ блиæ÷е до тоãо ÷и іншоãо
краþ.

Чè çавæäè варòо äов³рÿòè рекëам³

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

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

неïравдиву інформаöіþ, а такоæ рекламні õитрощі. ßкщо нав÷ишсÿ
öüоãо, то çмоæеш ïриéмати кращі і самостіéніші рішеннÿ. Â
іншому раçі ïостіéно куïуватимеш те, що тобі не ïотрібно або не
ïідõодитü, ÷и навітü те, що є длÿ тебе небеçïе÷ним.

ßк ïрацþº рекëама

Щоб ïродати білüше товарів, фаõівöі рекламноãо біçнесу
виçна÷аþтü öілüову ãруïу, наïриклад, ïенсіонери, батüки, біçнесмени
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або ïідлітки. Âідтак вони намаãаþтüсÿ çнаéти те, що є ваæливим
длÿ öиõ лþдеé (длÿ ïенсіонерів — öіна, длÿ батüків — користü
длÿ çдоров'ÿ дітеé, а длÿ ïідлітків — те, що вваæаєтüсÿ су÷асним,
«крутим» і доïомаãає ïо÷уватисÿ дорослішим).

ßкщотоваркорисниé(ÿкïралüниéïорошок÷иоліÿ), рекламодавöі
намаãаþтüсÿ ïривернути уваãу до тиõ ÿкостеé, що виãідно виріçнÿþтü
саме öþ торãову марку (öіна, ефективністü, смак). Коли æ лþдина
не має ïриродної ïотреби у éоãо вæиванні (наïриклад, алкоãолþ ÷и
тþтþну), то рекламодавöі використовуþтü інші ïотреби, щоб вона
ïо÷ала вæивати öеé ïродукт і стала çалеæноþ.

Òак, длÿ çалу÷еннÿ ïідлітків до ïаліннÿ ÷и вæиваннÿ алкоãолþ
наãолошуþтü, «тиснутü» на їõні ïотреби у сïілкуванні ç друçÿми,
налеæності до ãруïи, самостіéності, виçнанні. Це видно ç реклами
ïива і тþтþну, де наé÷астіше çобраæуþтü молодиõ лþдеé і ïроïаãуþтü
õарактерні длÿ молоді öінності — свободу, неçалеæністü, ïраãненнÿ
бути модним, су÷асним, мати дорослиé виãлÿд (мал. 33).

Мал. 33

Бàæàííÿ ï³дл³òêà:

бути су÷асним,•
модним;
мати друçів;•
ïриéмати дорослі•
рішеннÿ;
бути ïоïулÿрним;•
досÿãти усïіõу.•

Çì³ñò ïîâ³дîìлеíü:

«ß (такиé крутиé,
ïоïулÿрниé) öе лþблþ!»;
«Òи що — іноïланетÿнин?»;
«Це длÿ сïравæніõ
÷оловіків!»;
«Äів÷ата (õлоïöі) лþблÿтü
такиõ».

Бàæàííÿ âèðîáíèêà:

ïродати білüше•
товару;
роçширити ринок•
çбуту;
çабеçïе÷ити ïоïит•
у маéбутнüому.
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Ðекëамн³ ñòраòеã³¿ òþòþновèх ³ аëкоãоëüнèх комïан³й

Âиробники тþтþну та алкоãолþ отримуþтü вели÷еçні ïрибутки
і не маþтü наміру відмовлÿтисÿ від ниõ, õо÷ їõнÿ ïродукöіÿ шко-
дитü çдоров’þ лþдеé. Головне їõ çавданнÿ — çалу÷ити до ïаліннÿ
і вæиваннÿ алкоãолþ ÿкомоãа білüше молоді çамістü тиõ, õто кинув
ïалити (ïити) ÷и вæе ïомер.

Âони вдаþтüсÿ до ріçниõ õитрощів, щоб обіéти çакон ïро çабо-
рону ÷и обмеæеннÿ реклами і ïереконати всіõ у ïривабливості своãо
товару. Íаïриклад, будü-ÿкими сïособами намаãаþтüсÿ довести, що
лþдину ç сиãаретоþ неодмінно суïроводæує усïіõ, блаãоïолу÷÷ÿ,
що ïиво — öе су÷асниé стилü æиттÿ, а тоé, õто куритü і ï'є, нале-
æитü до особливоãо світовоãо товариства, кращої ÷астини лþдства.

Âласники тþтþновиõ комïаніé роçраõовуþтü (і недаремно!), що
молода лþдина сïробує сиãарету, çвикне роçваæатисÿ ç ïлÿшкоþ
ïива. Îтæе, неодмінно ïотраïитü у нікотинову та алкоãолüну
çалеæністü і ïоïовнитü рÿди тиõ, õто ïримноæує їõні ïрибутки.

Òþтþнові та алкоãолüні комïанії борþтüсÿ ç тими, õто ïроводитü
антинаркоти÷ну ïроïаãанду. Âони наçиваþтü їõ ïорушниками ïрав
і свобод лþдини. Ñïеöіалüно вистуïаþ÷и сïонсорами сïортивниõ
çмаãанü, особливо ç екстремалüниõ видів сïорту, вони використо-
вуþтü öе, аби лукаво çаÿвлÿти, що молодістü не моæе існувати беç
аçарту, риçику і çневаãи до небеçïек.

Ðоçãлÿнü будü-ÿкі реклами тþтþновиõ ÷и алкоãолüниõ
виробів. ßкі «ïастки» длÿ ïідлітків та молоді моæна у
ниõ роçïіçнати?

Підсумêè

Мета реклами — çбілüшити ïродаæ товарів. Іноді реклама
надає неïовну і навітü неïравдиву інформаöіþ.

Ïідлітки — ãоловна öілüова ãруïа длÿ реклами сиãарет і
алкоãолüниõ наïоїв.

Òþтþнові та алкоãолüні маãнати роçраõовуþтü на те, що у
молодиõ лþдеé виникне çалеæністü і вони çбаãа÷уватимутü їõ
до кінöÿ своãо æиттÿ.

У ïідлітковому віöі лþдина ïраãне білüшої свободи. Òо ÷и
варто ïотраïлÿти у рабство до виробників тþтþну і алкоãолþ,
ÿкиõ нерідко наçиваþтü торãівöÿми смертþ?
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§ 15. ßÊ ПÐÎТÈÄ²ßТÈ ТÈСÊÓ ÎÄÍÎË²ТÊ²В

ßк ти вæе çнаєш, на наші рішеннÿ і ïоведінку суттєво вïливаþтü
лþди, ÿким ми довірÿємо. У твоєму віöі öе насамïеред батüки і
в÷ителі. Але у всüому, що стосуєтüсÿ теõніки, муçики, моди і роçваã,
ти білüше ïокладаєшсÿ на думку друçів.

1. ßкі рішеннÿ діти наé÷астіше ïриéмаþтü ïід вïливом
дорослиõ (у ÿкіé школі нав÷атисÿ, де ïровести
канікули...)?

2. ßкі рішеннÿ діти ïриéмаþтü ïід вïливом однолітків
(у ÿкиé ãурток çаïисатисÿ, куди ïіти ïоãулÿти, в ÿку ãру
ïоãрати, ÿку муçику слуõати, ÿкиé мобілüниé телефон
обрати, ïробувати сиãарети (ïиво) ÷и ні...)?

3. Îöінітü стуïінü вïливу однолітків на те, ÿк ïроводити
доçвіллÿ. Äлÿ öüоãо ïроведітü у класі умовну лініþ. Ç
одноãо кінöÿ станутü ті, õто у всüому ïідтримує комïаніþ,
а ç іншоãо — ті, õто çавæди наïолÿãає на своєму. Ðешта
çаéмаþтü місöÿ блиæ÷е до тоãо ÷и іншоãо краþ.

Íаé÷астіше вïлив друçів є ïоçитивним. Âони моæутü
çаïроïонувати çаïисатисü у сïортивну секöіþ, нав÷ити танöþвати,
ïорадити ïро÷итати öікаву книæку або ïодивитисÿ õорошиé філüм,
дати баãато іншиõ корисниõ ïорад. Äруçі такоæ моæутü çастереãти
тебе від необа÷ноãо в÷инку або доïомоãти виïлутатисÿ çі скрутноãо
становища. Òа іноді ïідлітки çмушуþтü своїõ друçів до шкідливиõ
в÷инків, наïриклад, бреõати батüкам, ïроãулþвати уроки або навітü
виïивати, ïалити, коãосü ïобити, щосü украсти.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

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

 çамислишсÿ над тим, ÷ому деÿкі ïідлітки ïідбиваþтü своїõ
друçів сïробувати алкоãолü або ïо÷ати ïалити;

 в÷итимешсÿ роçïіçнавати маніïулÿöії і відмовлÿтисÿ від
небаæаниõ ïроïоçиöіé;

 ïотренуєшсÿ в орãаніçаöії доçвіллÿ беç тþтþну та
алкоãолþ.
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1*. Ïриãадаé і оïиши виïадок çі своãо æиттÿ, коли ти
ïід вïливом друçів çробив щосü таке, ïро що ïотім
шкодував:

Що сталосÿ?•
ßкі öе мало наслідки?•
Що ти від÷ував у çв'ÿçку ç öим?•
ßк би ти в÷инив теïер?•

1. Çаïитаé батüків, ÿк вони виõодÿтü іç ситуаöіé, коли
на ниõ ÷инÿтü тиск.

2. ßк вони ïоводилисü у твоєму віöі?

Вïëèв оäноë³òк³в ó наáóòò³ øк³äëèвèх çвè÷ок

У÷ениöÿ 10-ãо класу однієї ç українсüкиõ шкіл дослідæувала,
ÿк її однокласники ïо÷али ïалити. Âона ç'ÿсувала, що у білüшості
виïадків öе сталосÿ ïід тиском друçів. Íаïриклад, ти ïриéшов
на дискотеку. Õтосü ïриніс сиãарети. ßкщо ти відмовлÿєшсÿ, тобі
каæутü: «Òа ÷оãо ти! Íіõто æ не ïоба÷итü, мати не діçнаєтüсÿ». Òак
і ïоçвикали.

Ïротистоÿти вïливу однолітків нелеãко. Îсобливо
ÿкщо тебе вмовлÿє не одна лþдина, а декілüка. Щоб
ïереконатисÿ в öüому, ïоãраéте у таку ãру.

Îб'єднаéтесü у тріéки. Ðоçраõуéтесü на ïершиé,•
друãиé і третіé номери.
Ñïо÷атку друãі номери ïреконуватимутü ïерші•
в÷инити щосü (наïриклад, ç'їсти öукерку), а ті від-
мовлÿтимутüсÿ.
Ïотім друãі і треті номери раçом вмовлÿтимутü•
ïерші номери çробити öе.
Ïерші номери ділÿтüсÿ своїми від÷уттÿми. Коли•
ваæ÷е було ïротистоÿти тиску?

А ти ніколи не çамислþвавсÿ, ÷ому деÿкі ïідлітки наïолеãливо
ïроïонуþтü своїм друçÿм щосü небеçïе÷не, наïриклад, ïиво ÷и
сиãарети? Чи баæаþтü вони ïри öüому їм добра? А моæе, в ниõ
ïросто бідна уÿва, щоб виãадати кращі роçваãи? Чи, моæе, вони
намаãаþтüсÿ у такиé сïосіб виïравдати себе — мовлÿв, не ÿ один
такиé, а é міé друã (брат, сестра) такоæ ïалитü, що тут такоãо?

Íаçвітü інші моæливі ïри÷ини, ÷ому одна лþдина
ïроïонує щосü небеçïе÷не іншіé.
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ßк роçï³çнаòè ман³ïóëÿц³¿

Äлÿ уникненнÿ неãативноãо вïливу треба нав÷итисÿ роçïіçнавати
ïриéоми, до ÿкиõ вдаþтüсÿ лþди, çмушуþ÷и іншиõ çробити те, ÷оãо
ті не õо÷утü, або те, що є длÿ ниõ небеçïе÷ним. ßк ти вæе çнаєш ç
ïоïереднüоãо ïараãрафа, öе — маніïулÿöії.

ßк äоëаòè òèñк оäноë³òк³в

У 5-му класі ти вæе в÷ивсÿ відмовлÿтисü від небеçïе÷ниõ
ïроïоçиöіé і çнаєш баãато сïособів скаçати «Íі» (мал. 34). Äалі
сïробуємо ç'ÿсувати, ÿкі ç öиõ сïособів наéкраще ïідõодÿтü длÿ
відмови стороннім лþдÿм, твоїм добрим друçÿм або коли ти буваєш
у комïанії.

1. Ñòîðîíí³é лþдèí³ достатнüо ïросто скаçати «Íі» або «Âаша
ïроïоçиöіÿ мені не ïідõодитü». ßкщо õтосü ïродовæує наïолÿãати,
використаé метод «çаїæдæеної ïлатівки». Ïри öüому дивисü в о÷і
сïівроçмовнику, ãовори твердо і не виïравдовуéсÿ. ßкщо від тебе не
маþтü наміру від÷еïитисÿ, éди ãетü.

Сïоñоáè ман³ïóëÿц³й

1. Ëеñòîù³: ïідлещуватисÿ, домаãаþ÷исü своãо («Òи такиé
клüовиé, ç тобоþ так çавæди весело»).

2. Íàâîдèòè áðеõлèâ³ àáî ïñеâдîíàóêîâ³ àðãóìеíòè: наïриклад,
що алкоãолü у невеликиõ кілüкостÿõ корисниé длÿ çдоров'ÿ.

3. Ïîñèлàòèñÿ íà дóìêó àâòîðèòеò³â: наïриклад, ÿкщо в тебе
сïортивниé реæим, моæутü çãадати відомиõ сïортсменів, ÿкі
рекламуþтü ïиво.

4. Ñïîêóøóâàòè îá³цÿíêîþ ïîïóлÿðíîñò³: наïриклад, коли
у новіé комïанії ïоïередæуþтü, що не слід відмовлÿтисÿ від
виïивки, ÿкщо õо÷еш, аби тебе çаïросили настуïноãо раçу.

5. Ïîãðîæóâàòè â³длó÷еííÿì: «Ç такими ніõто не ïриÿтелþє»,
«Ïриєднуéсÿ або вимітаéсÿ».

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

7. Рîáèòè з òеáе âèííîãî: «Òи æ не ïсуватимеш мені свÿто?»



93

Мал. 34. ßк скаçати «Íі»

Ùо ñкаçаòè

Ïросто відмовсÿ: «Íі!»•

Метод «çаїæдæеної ïлатівки• » — відмовлÿéсÿ çнову і çнову:
«Íі!»
«Äÿкуþ, ні!»
«ß скаçав, що не õо÷у!»

Âідмовсÿ і éди ãетü: «ß не õо÷у. Мені треба додому».•

Âиба÷сÿ і відмовсÿ: «Âиба÷, ÿ öüоãо не робитиму».•

Âідмовсÿ і ïоÿсни ïри÷ину: «Íі, ÿ не ïалþ».•

Âідмовсÿ і çаïроïонуé алüтернативу: «Íе думаþ, що öе õороша•
ідеÿ! Äаваé краще...»

Âідмовсÿ і ïодÿкуé: «Íі, дÿкуþ».•

Âідмовсÿ і ïереведи роçмову на інше: «Íі! Краще ïослуõаé, що•
ÿ тобі роçкаæу».

Ïереведи на æарт: «Íе çнав, що ти самоãубеöü».•

Çвернисÿ çа ïідтримкоþ до іншиõ: «Краще öüоãо не робити. Чи•
не так, õлоïöі (дів÷ата)?»

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

ßк ñкаçаòè

²íòîíàц³ÿ, ãîлîñ• : не
ваãаéсÿ, ãовори твердо
і вïевнено.

Ïîãлÿд• : дивисü в о÷і
сïівроçмовнику.

Ì³ì³êà• : уïевнисü, що вираç
твоãо обли÷÷ÿ відïовідає
тому, що ти ãовориш.

Äèñòàíц³ÿ• : стіé на відстані
ïриблиçно 1 м. ßкщо õо÷еш
відмовитисÿ é ïіти, станü
далі. ßкщо відмовлÿєш
тому, ç ким маєш теïлі сто-
сунки, станü блиæ÷е.
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2. ßêùî òеáе âìîâлÿº дðóã (брат, сестра), ïоÿсни ïри÷ину відмови
і свої ïо÷уттÿ, але не виïравдовуéсÿ. Çаïроïонуé алüтернативу.
Íаïриклад: «ß не робитиму öüоãо і тобі не радæу. Мені çдаєтüсÿ,
що сиãарети і алкоãолü — öе не длÿ нас. Äаваé краще...»

3. Íаéваæ÷е ïðîòèñòîÿòè òèñêó â êîìïàí³¿. ßкщо öе моæливо,
ïроіãноруé ïроïоçиöіþ (на÷е é не ÷ув її) або çневаæливо відмаõнисü
і ïереведи роçмову на інше: «Õлоïöі, а ви ÷ули...»

Моæна відïовісти ç ãумором.
Íаïриклад, ÿкщо тебе сïитаþтü: «Õо÷еш
сиãарету?», скаæи: «Òілüки ÿкщо ти
ïоçи÷иш свої леãені». Çвернисÿ çа
ïідтримкоþ до іншиõ: «Чув? Âін думає,
ÿ дурниé». Çавæди ïідтримаé друãа:
«Чоãо ти ïри÷еïивсÿ? Âін не õо÷е!»

ßкщоïотраïив на ве÷ірку, де всі ïалÿтü
і виïиваþтü, а ти боїшсÿ çдаватисÿ білоþ
вороноþ, налиé собі у склÿнку кока-коли
ç лüодом і õоди ç неþ ÿк ç коктеéлем. Íа
ïроïоçиöії çаïалити çаãадково відïовідаé:
«Î, тілüки не сüоãодні!» або «Ç мене вæе
доситü», «Äÿкуþ, мені вæе é так добре».

ßкщо у твоїé комïанії õтосü ïо÷ав
ïалити, не будü стороннім сïостеріãа÷ем.

Ïоãовори ç іншими, і ïостараéтесü раçом умовити друãа кинути öе.
Адæе æиттÿ беç сиãарет і алкоãолþ набаãато краще. Âи çбереæете
çдоров'ÿ, уникнете ïроблем ç батüками, не треба буде витра÷ати на
сиãарети кишенüкові ãроші.

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

Íави÷ки відмови ïотребуþтü тренуваннÿ. Але не обов'ÿç-
ково у реалüному æитті. Òи моæеш уÿвити себе на місöі
лþдини, ÿкіé ïроïонуþтü щосü небеçïе÷не. Íаïиши
відïовіді на листи твоїõ однолітків.

«У нашому класі ç'ÿвиласÿ новенüка — Æенÿ. Íа ïерерваõ вона
ïриãощає мене сиãаретами. Îдноãо раçу нас ïоба÷ила в÷ителüка, і
ïро öе діçналисÿ мої батüки. Âони дуæе çасмутилисÿ. ß ïообіöÿла
їм білüше не ïалити, але Æенÿ çнову вмовлÿє мене éти ç неþ:
«Íу õо÷ çа комïаніþ ïостоїш», а ïотім ïроïонує: «Íа, çатÿãнисü.
Íіõто æ не діçнаєтüсÿ». Що мені робити?

Катÿ»

ßк ïроòèä³ÿòè 
òèñкó комïан³¿

Çóïèíèñü: оöіни, ÷и
є öÿ ïроïоçиöіÿ
небеçïе÷ноþ.

Ïîдóìàé: що
моæна çробити
і ÿкі öе матиме
наслідки.

Âèáеðè: сïробуé
ïротистоÿти
тиску, çвернисÿ
ïо доïомоãу або
éди ãетü.
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«Íас іç друãом çаïросили на денü народæеннÿ. Íа столі стоÿло
шамïансüке, а коли ми éоãо виïили, дів÷ата дістали ç õолодилüника
ïиво. Âони наливали нам удві÷і білüше, ніæ собі, і каçали, що
треба ïити до дна. Ïотім моєму друãу стало çле, éоãо çнудило. Ми
ледве діéшли додому. Ñкоро у мене денü народæеннÿ, і дів÷ата
сïодіваþтüсÿ, що там теæ буде виïивка. ß öüоãо не õо÷у, але
боþсü, що інакше ніõто до мене не ïриéде.

Андріé»

Çäорове äоçв³ëëÿ

Часто ïідлітки ïо÷инаþтü ïалити і вæивати алкоãолü тілüки
тому, що не вміþтü інакше роçваæатисü або ïраãнутü створити
невимушену атмосферу на своєму свÿті.

Але сиãарети і алкоãолü не моæутü роçваæати і веселити. Âони
лише çниæуþтü çдатністü твереçо мислити і ïриéмати виваæені
рішеннÿ, сïри÷инÿþтü ïроблеми. Ñеðéîзí³ ïðîáлеìè!

Òому краще нав÷итисÿ роçваæатисü у нормалüниé, çдоровиé
сïосіб. А длÿ тиõ, õто відвідував уроки-тренінãи, öе çовсім не
ваæко. Адæе ти çнаєш беçлі÷ ïриéомів, ÿк «çламати криãу» і
створити невимушену атмосферу, ÿк роçваæити і роçвеселити будü-
коãо, і навітü те, ÿк наéкраще çакін÷ити свÿто.

Îб'єднаéтесü у 4 ãруïи і роçробітü сöенарії свÿт:
ãðóïà 1: денü народæеннÿ;
ãðóïà 2: Íовиé рік;
ãðóïà 3: Äенü çаõисника Âіт÷иçни;
ãðóïà 4: Міæнародниé æіно÷иé денü.

Підсумêè

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

набуттÿ шкідливиõ çви÷ок öеé вïлив наéваãомішиé.
Щоб ïротистоÿти неãативному вïливу, треба в÷итисÿ

роçïіçнавати маніïулÿöії і ïротидіÿти їм, уміти орãаніçовува-
ти çдорове доçвіллÿ.
Моæна ïротидіÿти тиску однолітків çа доïомоãоþ ïравила

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

1. Ïриãадаéте, що оçна÷ає ÂІЛ і ÑÍІÄ.

2*. Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи і ïриãадаéте матеріал, ÿкиé ви
вив÷али у 5-му класі:

Ãðóïà 1: ßк ÂІЛ ïередаєтüсÿ.

Ãðóïà 2: ßк ÂІЛ не ïередаєтüсÿ.

Ãðóïà 3: ßк ÂІЛ руéнує орãаніçм лþдини (мал. 35).

    

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш інформаöіþ, ÿку вив÷ав у 5-му класі;

 ïотренуєшсÿ роçвін÷увати міфи ïро ÂІЛ і ÑÍІÄ;

 діçнаєшсÿ, що вæиваннÿ наркотиків, алкоãолþ і навітü
тþтþну çбілüшує риçик ÂІЛ-інфікуваннÿ;

 в÷итимешсÿ оöінþвати риçик çараæеннÿ та ïоширþвати
ïравдиву інформаöіþ ïро ÂІЛ і ÑÍІÄ.

ÑÍІÄ — öе останнÿ стадіÿ
çаõворþваннÿ
на ÂІЛ-інфекöіþ:

Ñиндром — тому що в лþдини
виникає баãато ріçниõ
симïтомів та çаõворþванü

Íабутиé — тому що він не
ïередаєтüсÿ на ãенети÷ному
рівні

²мунниé — тому що
ураæуєтüсÿ імунна система
орãаніçму

Äефіöит — тому що імунна
система ослаблена і не çдат-
на боротисÿ ç інфекöіÿми та
çлоÿкісними ïуõлинами

ÂІЛ — öе çбудник
çаõворþваннÿ
на ÂІЛ-інфекöіþ:

Вірус — мікроорãаніçм,
ÿкиé моæна ïоба÷ити
тілüки çа доïомоãоþ
електронноãо мікроскоïа

²мунодефіöит —
несïромоæністü імунної
системи çаõистити
орãаніçм від інфекöіé
та çлоÿкісниõ ïуõлин

Ëþдини — орãаніçм, у
ÿкому роçмноæуєтüсÿ
вірус
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Лþдсüкиé орãаніçм — ніби
фортеöÿ, а імунітет— моãутнє
віéсüко, ÿке çаõищає éоãо від
мікробів і вірусів.

ßкщо в орãаніçм
ïотраïлÿє ÂІЛ, він
інфікує і вбиває кліти-
ни імунітету.

Коли імунітет çруéновано,
ïо÷инаєтüсÿ ÑÍІÄ — остан-
нÿ стадіÿ õвороби, на ÿкіé
лþдина моæе ïомерти від
будü-ÿкої інфекöії.

Мал. 35



98

ßк óáереãòèñÿ в³ä В²Ë

Äлÿ ïодоланнÿ еïідемії ÂІЛ/ÑÍІÄу ваæливо об'єднати çусиллÿ
дерæави, міæнародниõ донорів і коæної окремої лþдини.

Äерæава çабеçïе÷ує контролü донорсüкої крові та стерилüністü у
лікарнÿõ, çдіéснþє беçкоштовне тестуваннÿ на ÂІЛ-інфекöіþ.

Çа доïомоãоþ міæнародниõ доно-
рів тисÿ÷і ÂІЛ-ïоçитивниõ лþдеé
отримуþтü лікуваннÿ, ÿке ïродовæує
їõнє æиттÿ. Âаãітні æінки маþтü
достуï до лікуваннÿ, ÿке çбілüшує
шанс народæеннÿ çдорової дитини.

Але çдолати еïідеміþ моæна тілü-
ки тоді, коли коæен сам відïовідатиме
çа своє æиттÿ і çдоров'ÿ. Õо÷а риçик
çараæеннÿ у твоєму віöі мінімалüниé,
іноді діти риçикуþтü, ãраþ÷исü у
«кровнебратаннÿ», роблÿ÷иïірсинã ÷и
татуаæ нестерилüними інструментами,
бавлÿ÷исü використаними ãолками і
шïриöами. Òому длÿ çаõисту від ÂІЛ
необõідно (мал. 36):

Мал. 36. ßк çаõиститисÿ від ÂІЛ

Íе вæивати
алкоãолþ і нар-
котиків.

Уникати контактів ç
кров'þ іншиõ лþдеé,
наïриклад, слід çаïи-
тувати ïро стерилü-
ністü інструментів у
лікарні.

Уникати небеçïе÷ниõ
комïаніé і ситуаöіé.

Íабувати æиттєвиõ нави-
÷ок, ÿкі ïідвищуþтü
стіéкістü в умоваõ еïіде-
мії ÂІЛ/ÑÍІÄу.

В²Ë ïереäаºòüñÿ:

 ïри використанні несте-
рилüниõ ãолок, шïри-
öів, інструментів длÿ
татуþваннÿ та ïірсинãу;

 ïри ïереливанні інфіко-
ваної крові ÷и ïересад-
öі донорсüкиõ орãанів;

 від ÂІЛ-ïоçитивної мате-
рі до дитини ïід ÷ас
ваãітності і ïолоãів;

 ïри статевиõ контактаõ.
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Ì³фè ³ факòè ïро В²Ë ³ СÍ²Ä

ÂІЛ — молода інфекöіÿ, і тому в сусïілüстві ще існує ÷имало
неïравилüниõ уÿвленü (міфів) ïро öþ õворобу.

Ì³ф. ÑÍІÄ — öе õвороба африкан-
öів. Íас вона не стосуєтüсÿ.

Ôакò. Îстаннім ÷асом ÂІЛ-інфек-
öіÿ стрімко ïоширþєтüсÿ у Ñõідніé
Євроïі, çокрема в Україні. У 2006 роöі
блиçüко 100 тисÿ÷ українöів діçнали-
сÿ, що вони маþтü ÂІЛ. Але насïрав-
ді ÂІЛ-інфікованиõ в нашіé країні у
декілüка раçів білüше.

Ì³ф. Це мене не стосуєтüсÿ, тому
що всі мої рідні і друçі çдорові.

Ôакò. Íіõто не моæе бути вïевне-
ним у öüому. Адæе ÂІЛ не має сïеöи-
фі÷ниõ симïтомів, наïриклад, висиï-
ки, ÿку моæна ïоба÷ити. Âін не ïроÿв-
лÿєтüсÿ одраçу болем ÷и високоþ тем-
ïературоþ, ÿк, наïриклад, ãриï. Лþдина моæе баãато років æити ç
ÂІЛ і навітü не çдоãадуватисÿ ïро öе.

Ì³ф. Íе моæна ïускати ÂІЛ-інфікованиõ дітеé до школи. Âони
моæутü çараçити іншиõ школÿрів.

Ôакò. Çа 25 років еïідемії не çареєстровано æодноãо виïадку
çараæеннÿ дитини дитиноþ. ÂІЛ має дуæе обмеæені шлÿõи ïере-
даннÿ. Âін ÍÅ ïередаєтüсÿ ïобутовим шлÿõом — ÷ереç ïовітрÿ,
ïредмети, їæу, одÿã.

Ì³ф. ÂІЛ ïередаєтüсÿ ÷ереç кров, отæе, моæна çараçитисÿ ÷ереç
укус комара.

Ôакò. ÂІЛ сïравді ïередаєтüсÿ ÷ереç кров, але комарі та інші
кровососи éоãо не ïередаþтü. Коли комар æалитü лþдину, він
вïрискує у неї своþ слину, а не кров ïоïереднüої æертви. Çбудники
деÿкиõ õвороб, наïриклад малÿрії, çдатні роçмноæуватисÿ в слині
комаõ, ïроте ÂІЛ — ні.

Ì³ф. ÂІЛ-інфікованим дітÿм не моæна відвідувати басеéн. Адæе
вони моæутü отримати травму, і їõнÿ кров ïотраïитü у воду.

Ôакò. ßкщо інфікована кров ïотраïитü у басеéн, вона неãаé-
но роç÷инитüсÿ, і конöентраöіÿ ÂІЛ стане надто малоþ длÿ çара-
æеннÿ.

В²Ë ÍÅ ïереäаºòüñÿ:

 ÷ереç ïовітрÿ, воду,
ïродукти õар÷у-
ваннÿ, одÿã, ïосуд,
ïостілüну білиçну;

 ïри ÷õанні, кашлі;

 ïри рукостисканні,
обіéмаõ, друæніõ
ïоöілункаõ;

 ïри сïілüному кори-
стуванні туалетом,
ванноþ, басеéном;

 ÷ереç укуси комарів.
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Íаркоòèкè ³ В²Ë

Íаéнебеçïе÷нішим є ін'єкöіéне вæиваннÿ наркотиків, тому що
у öüому виïадку моæна çараçитисÿ ÂІЛ не лише ÷ереç сïілüниé
шïриö, а é ÷ереç ãолку та інші ïредмети, на ÿкиõ є çалишки крові.
Ñïілüне введеннÿ наркотиків — основниé шлÿõ ïоширеннÿ ÂІЛ-
інфекöії в Україні.

Òþтþноïаліннÿ длÿ ïідлітків є ïершим кроком на шлÿõу до
іншиõ шкідливиõ çви÷ок, ÿкі çбілüшуþтü риçик ÂІЛ-інфікуваннÿ.
Адæе ті, õто ïалитü, у 7 раçів ÷астіше çловæиваþтü алкоãолем і в
11 раçів ÷астіше стаþтü сïоæива÷ами наркотиків.

Алкоãолü і наркотики çниæуþтü çдатністü лþдини ïриéмати
виваæені рішеннÿ. У стані сï'ÿніннÿ вона моæе ïоводитисÿ необа÷но,
наïриклад, ïоãодитисÿ сісти в машину до неçнаéомöÿ і стати æерт-
воþ сексуалüноãо насиллÿ.

Çа доïомоãоþ ïідкаçки оöінітü риçик çараæеннÿ ÷ереç
кров у наведениõ ситуаöіÿõ:

сïілüно користуватисÿ шïриöами або ãолками длÿ ін'єкöіé;•
їçдити у ïереïовненому трансïорті;•
робити ïірсинã (ïроколþвати вуõа, брови, ніс, ÿçик) у•
домашніõ умоваõ;
çуïинÿти носову кровоте÷у беç латексниõ рукави÷ок;•
ïлавати в оçері, басеéні;•
õодити до школи, сïілкуватисÿ ç ÂІЛ-ïоçитивними;•
обнімати ÂІЛ-ïоçитивноãо друãа;•
ãратисü у «кровне братаннÿ»;•
користуватисÿ фонтан÷иком длÿ ïиттÿ;•
обідати у шкілüніé їдалüні.•

Рèзèê âèñîêèé Рèзèê íèзüêèé Рèзèê 
â³дñóòí³é

çна÷ниé
контакт
ç кров'þ

існує моæливістü
неçна÷ноãо контакту
ç кров'þ, наïриклад,
коли вона ïотраïитü
на неушкодæену шкіру

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

Çа оöінками ексïертів, нині в Україні блиçüко 400 тисÿ÷ лþдеé
æивутü ç ÂІЛ, ç ниõ ïонад 10 тисÿ÷ — діти. Íе виклþ÷ено, що
õтосü іç ниõ нав÷аєтüсÿ у твоїé школі, æиве у твоєму домі.

Òи моæеш навітü не çдоãадуватисÿ ïро öе, але ïротÿãом днÿ (у
школі, в трансïорті, ïросто на вулиöі) çустрі÷аєшсÿ і сïілкуєшсÿ ç
баãатüма лþдüми, ÿкі маþтü ÂІЛ. Це абсолþтно беçïе÷но, адæе ÂІЛ
не ïередаєтüсÿ ÷ереç ïовітрÿ, їæу, воду або ïредмети.

Але деõто не çнає öüоãо і тому неãативно ставитüсÿ до лþдеé
ç ÂІЛ. Це ïриноситü їм баãато страæданü. Íа відміну від іншиõ
лþдеé, навітü старшиõ çа тебе, ти отримуєш ґрунтовні çнаннÿ ç öієї
ïроблеми і моæеш роçïовідати ïро ÂІЛ і ÑÍІÄ братам, сестрам,
батüкам і навітü бабусÿм і дідусÿм. Цим ти çробиш свіé внесок у
боротüбу ç ÂІЛ/ÑÍІÄом.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи і намалþéте ÂІЛ-ïоçитивну
лþдину. Ðоçкаæітü її історіþ.

2. Ïо ÷ерçі ïродовæітü фраçу: «ß моæу роçкаçати рідним
(друçÿм) ïро ÂІЛ і ÑÍІÄ…»

Çа матеріалами öüоãо ïараãрафа і ïідру÷ника длÿ 5-ãо
класу роçроби ïлакат (ïостер) або ïам'ÿтку (флаєр), ÿка
доïомоæе твоїм рідним і друçÿм білüше діçнатисÿ ïро
ÂІЛ і ÑÍІÄ.

Підсумêè

Україна стоїтü на ïороçі еïідемії ÂІЛ/ÑÍІÄу. Äлÿ її ïодо-
ланнÿ необõідні çусиллÿ дерæави і коæної окремої лþдини.

Âæиваннÿ алкоãолþ і наркотиків çбілüшує риçики
інфікуваннÿ ÂІЛ.

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

Âæиваннÿ ін'єкöіéниõ наркотиків особливо небеçïе÷не,
адæе ÂІЛ — öе інфекöіÿ, що ïередаєтüсÿ ÷ереç кров.

Òи моæеш çробити свіé внесок у боротüбу ç ÂІЛ/ÑÍІÄом,
ïоширþþ÷и у колі друçів і çнаéомиõ достовірну інформаöіþ і
надаþ÷и ïідтримку лþдÿм, ÿкі æивутü ç ÂІЛ.



ÁÅÇÏÅКА І ÇÄÎÐÎÂ'ß
Глава 2. Áеçïека щоденноãо æиттÿ 
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§ 17. ÄÎСË²ÄÆÓªÌÎ ÐÈÇÈÊÈ ² ÍÅÁÅÇПÅÊÈ

Ùоäенн³ рèçèкè ³ неáеçïекè

Щоденне æиттÿ су÷асної лþдини ïереваæно беçïе÷не і комфортне.
Ми æивемо в будинкаõ, ÿкі çаõищаþтü від неãоди, маємо комуналüні
виãоди, користуємосÿ ïобутовими ïриладами. Âони доïомаãаþтü
ïрибирати, ïрати, ãотувати їæу і вивілüнÿþтü ÷ас длÿ нав÷аннÿ,
твор÷ості, сïілкуваннÿ ç друçÿми. Îднак і сüоãодні риçики та
небеçïеки є ÷астиноþ нашоãо æиттÿ.

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

1) роçïиши, що ти робив удома, ïо дороçі до школи,
у школі, ïіслÿ школи, надворі (наïриклад, мив ïосуд,
сушив феном волоссÿ, дививсÿ телевіçор, ïереõодив
дороãу, ïідіãрівав обід...).

2) ïостав ïоçна÷ку навïроти діé, ÿкі моæутü бути
небеçïе÷ними, і çаïиши коæну ç ниõ на окреміé картöі.

У баãатüоõ виïадкаõ ïро небеçïеку нам сиãналіçуþтü емоöії:
çанеïокоєннÿ, тривоãа, страõ, ïаніка. Îднак щоб уникати небеçïек,
çаïобіãати їм, а такоæ ïравилüно діÿти у раçі їõ виникненнÿ, недо-
статнüо ïокладатисÿ лише на від÷уттÿ. Òреба в÷итисÿ свідомо
оöінþвати наслідки роçвитку ситуаöії або своєї ïоведінки.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, що таке риçик;

 ïроаналіçуєш éоãо види;

 нав÷ишсÿ роçïіçнавати виïравданиé і невиïравданиé
риçики;

 ïотренуєшсÿ виçна÷ати рівенü риçику в щоденному æитті;

 ïовториш алãоритм діé в екстремалüниõ ситуаöіÿõ.
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Понÿòòÿ рèçèкó

Îöінþþ÷и варіанти своєї ïоведінки та моæливі наслідки, ми
ïеревірÿємо, ÷и існує çаãроçа æиттþ і çдоров'þ лþдеé. Òаку çаãроçу
ще наçиваþтü ðèзèêîì. Îскілüки наше çдоров'ÿ — öе фіçи÷не,
ïсиõолоãі÷не і соöіалüне блаãоïолу÷÷ÿ, роçріçнÿþтü декілüка видів
риçику (таблиöÿ 6).

Òàáлèцÿ 6

Вèäè рèçèкó Чомó çаãроæóº Прèкëаäè

Фіçи÷ниé Æиттþ і çдоров'þ

• õодити в мокриõ ÷еревикаõ;
• çаéматисÿ екстремалüними

видами сïорту;
• ïеребіãати дороãу ïеред

автомобілÿми

Ïсиõолоãі÷ниé Ñамоïоваçі,
уïевненості

• налÿкатисÿ;
• çаçнати стресу;
• ïосваритисÿ ç друãом;
• відмовитисÿ від ïроïоçиöії;
• ïершим ïідіéти, щоб

ïоçнаéомитисü

Ñоöіалüниé

Авторитету
в дорослиõ,

ïоïулÿрності серед
однолітків, усïіõу

• ïорушувати шкілüні
ïравила;

• ïоводитисÿ дивно або
аãресивно;

• éти ïроти всіõ у комïанії

Áілüшістü небеçïе÷ниõ ситуаöіé містÿтü декілüка видів риçику.
Íаïриклад, ÿкщо у комïанії тобі ïроïонуþтü сиãарети, то існуþтü
риçики:

ô³зè÷íèé• : ÿкщо ïоãодишсÿ — ти риçикуєш набути çалеæності é
çашкодити своєму çдоров'þ;
ïñèõîлîã³÷íèé• : ÿкщо ïоãодишсÿ — моæеш від÷ути ïровину і
страõ викриттÿ; ÿкщо відмовишсÿ — тривоãу, що тебе відлу÷атü
від комïанії;
ñîц³àлüíèé• : ÿкщо ïоãодишсÿ — ïро öе моæутü діçнатисÿ твої
батüки і ïокарати тебе; ÿкщо відмовишсÿ — риçикуєш втратити
ïриÿтелів.
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Вèïравäан³ ³ невèïравäан³ рèçèкè

Іноді риçик є сïравоþ блаãородноþ. Íаïриклад, відмовитисÿ від
небеçïе÷ної ïроïоçиöії, вистуïити ïеред усієþ школоþ, çаõистити
тоãо, ç коãо насміõаþтüсÿ однокласники, ïершим ïідіéти, щоб
ïоçнаéомитисÿ. Òакі ситуаöії ïотребуþтü сміливості. Але водно÷ас
саме у ниõ ти набуваєш уïевненості é роçвиваєшсÿ ÿк особистістü.

1. Íаçвітü ще кілüка видів виïравданоãо риçику (вçÿти
у÷астü у çмаãаннÿõ, çаõистити слабшоãо, рÿтувати ÷иєсü
æиттÿ, çаãасити невелику ïоæеæу...).

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

Äеÿкі лþди маþтü сõилüністü до нероçумниõ риçиків —
ïалÿтü, вæиваþтü алкоãолü, наркотики, аãресивно ïоводÿтüсÿ або
в÷инÿþтü ïротиïравні дії. Òаку ïоведінку наçиваþтü невиïравдано
риçикованоþ або риçикованоþ.

Çаçви÷аé одні види риçикованої ïоведінки тÿãнутü çа собоþ інші.
Òому каæутü, що тþтþноïаліннÿ, вæиваннÿ алкоãолþ, наркотиків,
насиллÿ та інші беçвідïовідалüні в÷инки õодÿтü ïору÷. Áілüшістü
криміналüниõ çло÷инів, ÄÒÏ, утоïленü, нещасниõ виïадків у ïобуті
і на виробниöтві ïов'ÿçані ç уæиваннÿм алкоãолþ é наркотиків.

Îц³нка р³внÿ рèçèкó

Маéæе всі æиттєві ситуаöії ïов'ÿçані ç риçиком. ßк виçна÷ити,
що ситуаöіÿ є надто риçикованоþ?

Уÿви, що лþдина éде тротуаром, і на ãолову їé моæе вïасти
öеãлина. Íіõто на сто відсотків не çастраõованиé від öüоãо, але
імовірністü такої ситуаöії дуæе мала. Õо÷а на будмаéдан÷ику риçик
її виникненнÿ набаãато білüшиé.

Говорÿ÷и ïро рівенü риçику, маþтü на уваçі é вели÷ину
наслідків. Íаïриклад, ïід ÷ас оæеледиöі çростає éмовірністü
ïадіннÿ і дороæнüо-трансïортниõ ïриãод. Îднак риçик серéоçної
травми внаслідок ïадіннÿ меншиé, ніæ ïід ÷ас аварії, в ÿкіé моæе
ïостраæдати баãато лþдеé та автомобілів. Ñаме тому в оæеледиöþ
водіÿм рекомендуþтü çалишати свіé трансïорт на стоÿнкаõ і õодити
ïішки.
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1. Îб'єднаéтесü у ãруïи ïо 5—6 осіб.
2. Îöінітü рівенü риçику в ситуаöіÿõ, ÿкі ви çаïисали на
карткаõ, виконуþ÷и çавданнÿ на с. 103, çа десÿтибалüноþ
шкалоþ (0 балів — риçику немає або він такиéнеçна÷ниé,
що на нüоãо не варто çваæати; 10 балів — риçик дуæе
високиé).

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

Åкñòремаëüн³ ³ наäçвè÷айн³ ñèòóац³¿

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

Еêñòðеìàлüí³ — ситуаöії, в ÿкиõ небеçïека çаãроæує окреміé
лþдині або ãруïі лþдеé (ÄÒÏ, ïоæеæа, õтосü çаблукав у лісі).

Íàдзâè÷àéí³ — ситуаöії, ÿкі çаãроæуþтü великіé кілüкості лþдеé
(ïід ÷ас стиõіéноãо лиõа, теõноãенної катастрофи або віéни).

Òакі ситуаöії моæутü виникнути будü-де, у будü-ÿкиé ÷ас.
Íеïодалік населеноãо ïункту моæе çаçнати аварії ïотÿã ç öистерна-
ми, а öе матиме наслідком витіканнÿ токси÷ниõ ре÷овин. Лþдина
моæе çаблукати в лісі, відстати від ãруïи в ïоõоді, стати æертвоþ
наïаду, ïотраïити в аваріþ у неçнаéоміé місöевості. Âона моæе оïи-
нитисü у çоні стиõіéноãо лиõа (õуртовини, ураãану, çемлетрусу),
несïодівано çаõворіти ÷и отримати травму далеко від æитла.

Åкстремалüні і надçви÷аéні ситуаöії õарактериçуþтüсÿ високим
рівнем риçику і ïîòðеáóþòü íеãàéíèõ д³é. 

1. Ñтраõ — ïо÷уттÿ, що ïершої æ миті оõоïлþє лþдину
в екстремалüніé ситуаöії. Головне — ïеребороти страõ,
не дати éому ïараліçувати волþ і ïерерости в ïаніку.
Ïриãадаéте ïриéоми, ÿкі доïомаãаþтü ïодолати страõ:

çроби кілüка ãлибокиõ вдиõів і видиõів так, на÷е•
ï’єш ïовітрÿ ÷ереç соломинку. Уÿви, ÿк воно ïроõо-
дитü ÷ереç твої леãені, çосередüсÿ на çвукаõ;
ïолі÷и до десÿти, а ÿкщо є ÷ас — до ста;•
ïриãадаé і вимов уãолос кілüка номерів телефонів,•
вірш, çасïіваé ïіснþ.

2. Íаведітü ïриклади екстремалüниõ ситуаöіé, що моæутü
виникнути у вашому æитті.

3. Ïотренуéтесÿ діÿти в такиõ ситуаöіÿõ çа доïомоãоþ
блок-сõеми, ç ÿкоþ ви оçнаéомилисü у 5-му класі.
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Підсумêè

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

ïсиõоактивниõ ре÷овин, ïорушеннÿ ïравил ïоведінки на
дороãаõ тощо.
Уваæно аналіçуþ÷и æиттєві ситуаöії, ти нав÷ишсÿ оöінþвати

рівенü риçику і çа необõідності çниæувати éоãо.

Існує беçïосереднÿ
çаãроçа æиттþ?

ні

так Часу на роçдуми немає. Äіé неãаéно.
Òобі çнадобитüсÿ все, що ти çнаєш і
вмієш.

Íасамïеред çасïокоéсÿ.
Ïотім реалüно оöіни ситу-
аöіþ. Моæеш сам уïора-
тисÿ ç небеçïекоþ?

ні

так

Ñкаæи собі: «ß öе çнаþ, ÿ öе
вміþ, у мене все виéде, ÿ вïо-
раþсÿ ç небеçïекоþ».
Ïодумаé, що моæна çробити.
Ñклади ïлан діé і виконуé
éоãо.

Є çмоãа çвернутисÿ
ïо доïомоãу?

ні

так

Çателефонуé
до рÿтувалü-
ної слуæби,
ïокли÷ на
доïомоãу.
Õтосü відãук-
нувсÿ?

так

Ñтисло ïовідом,
що сталосÿ.
Коли ïриїдутü
рÿтувалüники,
виконуé їõні
вкаçівки.

ні

Íе втра÷аé надії.
Äоïомоãа моæе надіéти настуïної миті
або ситуаöіÿ çмінитüсÿ на краще!
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§ 18. ÁÅÇПÅÊÀ ТВÎГÎ ÄÎÌÓ

Тв³й ä³м

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи ïо 5—6 осіб і роçкаæітü одне
одному ïро свіé дім: ÿкиé він, çа що ви éоãо лþбите,
що б ви õотіли у нüому çмінити.

2. Ïо ÷ерçі ïродовæітü фраçу: «Äім моєї мрії — öе...»

Äім— öе місöе, ïро ÿке ти çавæди çãадуватимеш ç теïлотоþ, адæе
тут ти çростаєш, ото÷ениé дороãими длÿ тебе лþдüми і ïам'ÿтними
ре÷ами. Колисü, ïриїõавши в ãості до батüків, роçïовідатимеш своїм
дітÿм: «Îсü моє улþблене крісло, а öе табуретка, ç ÿкої ÿ вïав, коли
був малиé».

Щоб çалишилосÿ ÿкнаéбілüше ïриємниõ сïоãадів, треба в÷итисÿ
ïравилüно користуватисÿ всім, що є у твоєму домі — комуналüними
çру÷ностÿми, електри÷ними і ãаçовими ïриладами. Çвісно, ïоки що
ç доçволу і ïід наãлÿдом дорослиõ.

Êомóнаëüн³ вèãоäè

У місті лþди æивутü ïереваæно в будинкаõ ç усіма виãодами:
öентралüним оïаленнÿм, ãарÿ÷оþ і õолодноþ водоþ, ãаçовоþ або
електри÷ноþ ïлитоþ (мал. 37, б).

Ñілüсüке æитло ÷асто не має такиõ виãод: éоãо оïалþþтü ïі÷÷þ,
ãосïодарі носÿтü воду ç криниöі, їæу ãотуþтü на ãаçовіé ïлиті, ÿку
ç’єднано ç ãаçовим балоном, або на електроïлиті (мал. 37, а).

Áуваþтü будинки çмішаноãо тиïу, ÿкі маþтü не всі, а лише деÿкі
комуналüні виãоди. А ÿкі комуналüні виãоди маєш ти?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

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

 çасвоїш 5 ïравил користуваннÿ електри÷ними ïриладами;

 нав÷ишсÿ беçïе÷но çаïалþвати ãаçову ïлиту і колонку;

 діçнаєшсÿ, ÿк ïравилüно користуватисÿ водоãоном і çасобами
ïобутової õімії.
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Щоб çабеçïе÷ити мешканöів усім необõідним, до будинків ïро-
кладаþтü теïлотраси, труби водоãону, ïотуæні електри÷ні кабелі.
Це — êî ìóí³êàц³¿. Частину ç ниõ ïрокладено наçовні, а ÷асти-
ну — ïід çемлеþ.

Моæливо, ти ба÷ив, ÿк іç роçколини в асфалüті витікає вода ÷и
виõодитü ïара. Це оçна÷ає, що ïошкодæено ïрокладену ïід çемлеþ
трубу водоïоста÷аннÿ. Äо такиõ місöü краще не наблиæатисÿ, тому
що ґрунт моæе ïровалитисÿ.

1. Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи (куõнÿ, ванна кімната, ïідвал)
та обãоворітü:

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

ÿкі небеçïе÷ні ситуаöії там моæутü виникнути.•

2. Íамалþéте ïро öе ïлакати і ïреçентуéте їõ класові.

Åëе к ò рè ка

Ñу÷асниé світ немоæливо уÿвити беç електрики. Ми çвикаємо до
неї é нерідко втра÷аємо обереæністü. Íаïриклад, деõто роçваæаєтü-
сÿ тим, що викру÷ує у ïід’їçдаõ ламïо÷ки ÷и çриває світилüники,
çабуваþ÷и, що вони ïід наïруãоþ. Òо ÷и варто риçикувати æиттÿм
çадлÿ ïустощів або міçерноãо çаробітку?

Ураæеннÿ електри÷ним струмом дуæе небеçïе÷не. Åлектри÷-
ниé струм, навітü у декілüка раçів слабшиé çа тоé, ÿким ми кори-
стуємосÿ в ïобуті, моæе сïри÷инити çуïинку серöÿ. Òому необõідно
çасвоїти ïравила беçïе÷ноãо користуваннÿ електрикоþ.

а б

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

Íаïриклад, вітер обірвав дроти електромереæі. ßкщо
таке сталосÿ ïід ÷ас дощу, то небеçïе÷но не лише тор-
катисÿ, а é ïідõодити до ниõ. Íебеçïе÷ними є трансфор-
маторні будки, електророçïоділüні щити та об’єкти іç
ïоçна÷ками: «Âисока наïруãа», «Íе çалаçü — уб’є!».

2. Êî ðè ñ òóé ñÿ лè øе  ñïðàâ íè ìè еле ê ò ðî ïðè лà дà ìè. Íесïравниé
електроïрилад (роçетка, ïраска) моæе сïри÷инити ураæеннÿ елект-
ри÷ним струмом або ïоæеæу.

3. Âî дà é еле ê ò ðè êà íе ñóì³ñí³. Íе моæна торкатисÿ електроïри-
ладів мокрими руками, а такоæ води, що наãріваєтüсÿ киï’ÿтилü-
ником. Це смертелüно небеçïе÷но! Íе слід наливати воду в еле-
ктри÷ниé ÷аéник або ïраску, ÿкщо вони увімкнені.

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

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

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

1. Чому не моæна çабивати öвÿõи ïоблиçу електри÷ниõ
роçеток?
2. Чому не слід користуватисü електроïриладами ïід ÷ас
куïаннÿ у ванні?
3. Чому ïеред çаміноþ ïереãорілої електроламïи треба
обов’ÿçково вимкнути освітлþвалüниé ïрилад ç роçетки
або вимкнути електрику на щитку?
4. Чи є електроïрилади, ÿкі не треба вимикати, éду÷и ç
дому?

Мал. 38. Ïорÿдок вмиканнÿ електроïриладу
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Îáе реæ но: ãаç!

Òакиé необõідниé і корисниé у ãосïодарстві ãаç вимаãає обе-
реæності у користуванні, адæе він вибуõонебеçïе÷ниé у суміші ç
ïовітрÿм. Ïри витіканні ãаçу длÿ вибуõу буває достатнüо іскри.

Âибуõ ãаçу моæе çруéнувати баãатоквартирниé будинок.
Щоб не çаïодіÿти лиõа, нав÷исü ïравилüно çаïалþвати і
вимикати ãаçову конфорку (мал. 39).

Ïриродниé ãаç, ÿким користуþтüсÿ в ïобуті, не має çаïаõу. Щоб
моæна було роçïіçнати éоãо витіканнÿ, до нüоãо додаþтü сïеöіалüні
домішки, çаïаõ ÿкиõ наãадує çаïаõ ãнилої каïусти. Òому лþдина
від÷уває навітü невелике витіканнÿ ãаçу.

Ïеребуваþ÷и у çаãаçованому ïриміщенні, моæна швидко отруїти-
сÿ. Îтруєннÿ ãаçом дуæе небеçïе÷не тому, що ïриçводитü до втрати
свідомості é çуïинки диõаннÿ.

Îтруїтисÿ моæна не лише ãаçом, а é ïродук-
тами éоãо çãорÿннÿ. Íаïриклад, ÿкщо в димо-
õоді немає тÿãи, а ти увімкнув ãаçову колон-
ку, до ïриміщеннÿ моæе ïотраïити ÷адниé ãаç
— ре÷овина, çдатна сïри÷инити отруєннÿ і
навітü смертü.

Ïеревірÿти тÿãу треба ïеред увімкненнÿм
колонки. Äлÿ öüоãо слід çаïалити сірника, ïід-
нести éоãо до вимкненоãо ïалüника. Ïолум’ÿ
має втÿãнутисü усередину (мал. 40).Мал. 40

Мал. 39. Ïорÿдок вмиканнÿ і вимиканнÿ ãаçової конфорки

Âідкриé
вентилü на
ãаçовіé трубі

Âимкни
конфорку,

çакриé вентилü
на ãаçовіé
трубі

Увімкни
конфорку

Çаïали
сірника
і ïіднеси
éоãо до
конфорки
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Во äоã³н ³ òеï ëов³ ме реæ³

Äобре, коли в домі є вода. І õолодна, і ãарÿ÷а. А ÷и çамислþ-
вавсÿ ти, що користуваннÿ водоþ такоæ вимаãає обереæності? І осü
÷ому. Äо квартири воду ïодаþтü ïід тиском, адæе вона ïовинна
досÿãти верõніõ ïоверõів. Ïри öüому ãарÿ÷а вода має темïературу
блиçüко 70°Ñ, а õолодна — вçимку лише 4—5°Ñ. Çірве кран ÷и тріс-
не труба — і лþдина, ÿка оïиниласÿ ïору÷, моæе отримати ваæкі
оïіки ÷и ïереоõолодæеннÿ.

ßкщо виникла аваріéна ситуаöіÿ ç водоþ,
ïередусім треба ïерекрити воду çа доïомоãоþ
вентилів водоïоста÷аннÿ, ÿкі є в коæніé квар-
тирі. Щоб не ïереïлутати, в ÿкиé бік çакри-
ваєтüсÿ вентилü, çаïам’ÿтаé Ïравило літери
«Ç»: вентилü çакриваєтüсÿ так, ÿк ïишетüсÿ літе-
ра «Ç». Çверни уваãу, що вентилü на мал. 41
— çастарілої конструкöії. Часто навітü дорос-
лому не ïід силу вïоратисÿ ç ним. Òому çараç
такі вентилі çамінþþтü на су÷асні, ç ÿкими леã-
ко вïораþтüсÿ і діти.

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

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

Пре ïа ра òè ïо áó òо во¿ х³м³¿

У коæному домі є ÷имало õімі÷ниõ ре÷овин, що використову-
þтüсÿ в ïобуті. Çа стуïенем беçïеки всі ïреïарати ïобутової õімії
ïоділÿþтü на ÷отири ãруïи.

Ïеð øà ãðó ïà — ре÷овини, ÿкі не становлÿтü небеçïеки: ріçні
ïорошки та ïасти длÿ ÷ищеннÿ, шамïуні, ÷орнило, акварелüні фар-
би. Але беçïе÷ністü öиõ ре÷овин відносна. Ïотраïивши всередину
орãаніçму, вони сïри÷инÿþтü отруєннÿ.

Äðó ãà ãðó ïà — ре÷овини, ÿкі ïри ïоïаданні на шкіру ÷и в о÷і
моæутü сïри÷инити ïодраçненнÿ або оïіки. Äо ниõ налеæатü çасоби,
ÿкі деçінфікуþтü та відбілþþтü, çасоби длÿ ÷ищеннÿ каналіçаöіéниõ
труб, оöтова есенöіÿ тощо. Íа їõ уïаковкаõ є çастереæеннÿ: «Уника-
ти ïоïаданнÿ на шкіру та в о÷і!» Äлÿ роботи ç ними треба одÿãати
çаõисні рукави÷ки, õалат і окулÿри (мал. 42).

Мал. 41
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Òðе òÿ ãðó ïà — воãненебеçïе÷ні ре÷овини: ае-
роçолі, çасоби, що містÿтü бенçин, ãас, аöетон. Íа
їõ уïаковкаõ çавæди є ïоïередæеннÿ: «Âоãнене-
беçïе÷но!», «Íе роçïилþвати ïоблиçу відкритоãо
воãнþ», «Íе ïалити; ïровітрþвати ïриміщеннÿ
ïід ÷ас роботи».

×еò âеð òà ãðó ïà — ре÷овини, ÿкі моæутü
сïри÷инити тÿæке отруєннÿ. Це ïередусім от-
рути длÿ ãриçунів і комаõ, деÿкі види клеїв та
çасобів длÿ виведеннÿ ïлÿм. Ïро небеçïеку ïоïередæуþтü наïиси:
«Îтрута! Âикористовувати у ïриміщенні, що добре вентилþєтüсÿ»,
«Уваãа! Áеç роç÷иненнÿ водоþ небеçïе÷но длÿ æиттÿ» (мал. 43).

Мал. 42

Підсумêè

Áеçïека дому ïередусім çалеæитü від éоãо мешканöів.

Ïорушеннÿ ïравил користуваннÿ електри÷ними ïриладами
моæе ïриçвести до ураæеннÿ електри÷ним струмом або
до ïоæеæі. Âитіканнÿ ãаçу моæе сïри÷инити вибуõ або
отруєннÿ.

Утвоємувіöів÷итисüкористуватисÿводоãоном,електри÷ними
та ãаçовими ïриладами моæна тілüки ïід наãлÿдом дорослиõ.

Ïеред тим ÿк користуватисÿ ïреïаратами ïобутової õімії,
уваæно ïро÷итаé інструкöіþ і çастереæеннÿ. Íамаãаéсÿ уни-
кати контактів ç ïреïаратами ÷етвертої ãруïи.

Îбереæно! Ціанакрилат! Ñклеþє миттєво!
Çаïобіãаéте ïоïаданнþ клеþ на шкіру та в о÷і.
У раçі виïадковоãо контакту ç о÷има неãаéно
ïромити їõ ïрото÷ноþ водоþ ïротÿãом 10
õвилин, накласти стерилüну ïов’ÿçку та
çвернутисÿ до лікарÿ. Ïри ïоïаданні на
шкіру ïромити ç милом, ïо÷истити ïемçоþ, çа
необõідності ïротерти аöетоном.

Уваãа!
Õовати від дітеé!
Íе диõати ïарами!

Мал. 43. Ïоïередæувалüні наïиси на уïаковöі клеþ
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§ 19. ПÎÆÅÆÍÀ ÁÅÇПÅÊÀ ТВÎª¯ ÎСÅË²

У 5-му класі ти вив÷ав тему «Ïоæеæна беçïека» і çнаєш, çа ÿкиõ
умов моæе виникнути ïоæеæа, умієш çаãасити невеликиé воãонü
та швидко евакуþватисÿ ç ïриміщеннÿ школи, ÿкщо в ніé виникне
ïоæеæа.

1. Çаïалітü сві÷ку і ïередаваéте її ïо колу, ïродовæуþ÷и
фраçу: «ß моæу використати öеé воãонü длÿ тоãо, щоб
(роçïалити воãнище, освітити ïриміщеннÿ, створити
свÿткову атмосферу...).

2. Ïриãадаéте, що таке «трикутник воãнþ». Íаведітü
ïриклади ãорþ÷иõ матеріалів і дæерел çаïалþваннÿ.

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

Íеãîðþ÷³• — ті, що не ãорÿтü çа будü-ÿкиõ умов.

Âàæêîãîðþ÷³• — ті, що çаãорÿþтüсÿ, тліþтü ÷и обвуã-
лþþтüсÿ ïід дієþ воãнþ, але ïерестаþтü ãоріти,
ÿкщо дæерело çаïалþваннÿ видалити ÷и çаãасити;

Ëеãêîзàéìèñò³ • — ті, що çаãорÿþтüсÿ від дæере-
ла çаïалþваннÿ і ïродовæуþтü самостіéно ãоріти,
коли öе дæерело видалити;

4. Íаçвітü ситуаöії, çа ÿкиõ воãонü моæе бути вкраé
небеçïе÷ним (на бенçоçаïравöі, ïри витіканні ãаçу, коли
воãонü виõодитü ç-ïід контролþ...).

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш три умови виникненнÿ ãоріннÿ;

 оçнаéомишсÿ ç історієþ ïоæеæної оõорони;

 ïроаналіçуєш ïри÷ини виникненнÿ ïоæеæ;

 ïотренуєшсÿ ïеревірÿти ïоæеæну беçïеку своєї оселі;

 намалþєш і відïраöþєш ïлан евакуаöії çі своãо дому.
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Прè ÷è нè вè нèк нен нÿ ïо æеæ

Íаéïоширенішими ïри÷инами ïоæеæ є: тþтþноïаліннÿ (особ-
ливо в нетвереçому стані), ïорушеннÿ ïравил ексïлуатаöії елект-
ри÷ниõ і ãаçовиõ ïриладів, необереæне ïоводæеннÿ ç воãнем і роç-
рÿди блискавки (мал. 44).

Мал. 44. Що моæе сïри÷инити ïоæеæу

Коротке çамиканнÿ,
іскріннÿ і наãріваннÿ
ïобутовиõ ïриладів
ïоблиçу ãорþ÷иõ
матеріалів або леãкоçаé-
мистиõ рідин моæутü
ïриçвести до ïоæеæі.

Ïоæеæа моæе виникнути і від
роçрÿду блискавки. Що вища
будівлÿ, то білüша віроãідністü
вдарÿннÿ у неї блискавки. Òому
на будинкаõ встановлþþтü ãро-
мовідводи, щоб енерãіÿ блискавки
роçрÿдиласÿ в çемлþ.

Íерідко ïри÷иноþ ïоæеæі є неçаãаше-
на сиãарета. Îсобливо небеçïе÷но ïа-
лити в ліæку. Лþдина моæе çаснути,
сиãарета вïаде на ковдру ÷и матраö,
ÿкі ïо÷нутü тліти, виділÿþ÷и ÷адниé
ãаç. Âдиõнувши öüоãо ãаçу, лþдина
неïритомніє, стає беçïорадноþ.

Íеобереæне ïоводæеннÿ
ç відкритим воãнем,
у тому ÷ислі é дитÿ÷і
ïустощі, — ïоширена
ïри÷ина ïоæеæ. Çнаé-
шовши сірники або
çаïалüни÷ку, дитина
намаãаєтüсÿ ïовторити
руõи дорослиõ.
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1. Чому над ïаливними складами та автоçаïравними
станöіÿми встановлþþтü кілüка ãромовідводів на окре-
миõ щоãлаõ?

2*. Îсобливо небеçïе÷но кидати недоïалки в ïластмасо-
ве відро длÿ сміттÿ. ßк ви вваæаєте, ÷ому?

3*. Маéæе щоднÿ в новинаõ ÷уємо ïовідомленнÿ ïро
ïоæеæі. Îбãоворітü кілüка такиõ ïовідомленü, виçна÷те
їõ ïри÷ини та моæливості їõ çаïобіãаннþ.

Інформаöіþ ïро ïоæеæі ти моæеш çнаéти і в Інтернеті,
çокрема на саéті www.magnolia-tv.com.ua

Ç ³ñòор³¿ ïоæеæно¿ охоронè

Ïерші ïоæеæники ç’ÿвилисÿ в нашіé країні ïонад два століттÿ
тому. Äвоïоверõова сïоруда ç високоþ вишкоþ (калан÷еþ) мала
наçву «ïоæеæне деïо».

Íа ïершому ïоверсі роçміщували конеé, воçи ç діæками, наïов-
неними водоþ, та ïротиïоæеæниé інвентар. Íа друãому — æили
ïоæеæники, ÿким доçволÿлосÿ відлу÷атисÿ ç каçарми лише один
раç на тиæденü, çаборонÿлосÿ відвідувати ãромадсüкі місöÿ, ÷итати
будü-що, крім Áіблії. Щоб çавæди бути наïоãотові, вони навітü на
ні÷ не çнімали ÷обіт.

Мал. 45
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ßк тілüки ÷ерãовиé (вишковиé) ïомі÷ав ïоæеæу, на калан÷і
одраçу ïіднімали сиãналüні çнаки, щоб ïовідомити інші деïо. Âарто-
виé ударÿв у дçвін, і ç воріт на коні вилітав вістовиé. Âін роçвідував
обстановку на ïоæеæі é м÷ав наçад.

Ïіслÿ éоãо ïоверненнÿ ç ãуркотом і дçвоном на місöе ïоæеæі
ïосïішали ïоæеæники. Òрубники рÿтували лþдеé і ãасили ïоæеæу
водоþ çі шланãів, сокирники рубали даõ, щоб виïустити ç ïримі-
щеннÿ дим, а ка÷алüники é водоïоста÷алüники ïоïовнþвали çаïаси
води в діæкаõ.

Äо ïо ма ãаºмо ïо æеæ нè кам

У наш ÷ас ïовідомленнÿ ïро ïоæеæу ïриéмаþтü çа телефоном
01. Ïіслÿ отриманнÿ сиãналу оãолошуєтüсÿ тривоãа в наéблиæ÷іé
до місöÿ ïоæеæніé ÷астині, і çа ïівõвилини ïоæеæні автомобілі ç
увімкненими сиренами вæе м÷атü ãасити ïоæеæу.

Çавданнÿм слуæби ïоæеæної оõорони є не лише ãасіннÿ ïоæеæ,
а é ïрофілактика, тобто çабеçïе÷еннÿ ïоæеæної беçïеки будівелü.
Æоден будинок не çаселÿþтü беç ïідïису ïраöівників ïоæеæної
оõорони, ÿкі ретелüно ïеревірÿþтü сïравністü електри÷ної мереæі,
наÿвністü і достуïністü евакуаöіéниõ виõодів і шлÿõів, çаïасниõ ви-
õодів, ïоæеæниõ драбин, çасобів ãасіннÿ та виÿвленнÿ ïоæеæі.

У ïриміщеннÿõ і будинкаõ встановлþþтü ïоæеæну сиãналіçаöіþ.
Íавітü маленüкі діти маþтü çнати, що коли вона сïраöþвала, треба
неãаéно виéти ç будинку шлÿõом, ÿкиé вкаçано на ïлані евакуаöії.
А щоб çасвоїти, куди біãти у виïадку ïоæеæі, дві÷і на рік слід ïро-
водити нав÷алüні ïоæеæні тренуваннÿ. І не лише в школі, а é удо-
ма, особливо ÿкщо в родині є маленüкі діти (мал. 46).

Мал. 46. Ïлан евакуаöії ç будинку.
Ñтрілками ïокаçано наïрÿмки руõу у виïадку ïоæеæі, круæе÷ком — місöе

çустрі÷і ïіслÿ евакуаöії
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Îсобливо небеçïе÷но, коли ïоæеæа виникає там, де одно÷асно
ïеребуваþтü баãато лþдеé, наïриклад, у школі.

1. Ðоçãлÿнüте ïлан евакуаöії çі своєї школи.

2. Çамірÿéте ÷ас, ïротÿãом ÿкоãо ваш клас орãаніçовано
виéде ç ïриміщеннÿ школи.

3. Чи вдалосÿ вам уникнути штовõанини на сõодаõ і у
дверÿõ?

Підсумêè

Умовами виникненнÿ ãоріннÿ є: наÿвністü киснþ, дæерела
çаïалþваннÿ та ãорþ÷иõ матеріалів.

Ïоæеæну оõорону було створено ïонад два століттÿ тому.
Âідтоді õоробрі ïоæеæники врÿтували ÷имало лþдсüкиõ
æиттів і маéна.

Íаéïоширенішими ïри÷инами ïоæеæ є: тþтþноïаліннÿ
(особливо в нетвереçому стані), ïорушеннÿ ïравил ексïлуатаöії
електри÷ниõ і ãаçовиõ ïриладів, необереæне ïоводæеннÿ ç
воãнем та роçрÿди блискавки.

Щоб çаïобіãти виникненнþ ïоæеæі, треба дбати ïро
ïоæеæну беçïеку ïомешканнÿ. У коæному домі має бути ïлан
евакуаöії.
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§ 20. ßÊ ПÎВÎÄÈТÈСß П²Ä ЧÀС ПÎÆÅÆ²

Ùо òаке ïоæеæа

Усþди, де є умови виникненнÿ ãоріннÿ (в населеному ïункті і
в лісі, в öеõу і на фермі, у ïоїçді і літаку, в школі і дитÿ÷ому сад-
ку, в офісі і æитловому будинку), моæе статисÿ ïî æеæà — некон-
тролüованиé ïроöес ãоріннÿ, ÿкиé несе çаãроçу æиттþ лþдеé і тва-
рин, çнищує ïриродні ресурси і матеріалüні öінності.

Îб'єднаéтесü у ïари і роçкаæітü одне одному ïро ïоæе-
æі, свідками ÿкиõ ви були, або ті, ïро ÿкі ви ÷ули від
іншиõ лþдеé ÷и діçналисü іç çасобів масової інформаöії.
Íа ÿкіé стадії вдалосÿ їõ çаãасити?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ ïро три стадії ïоæеæі;

 ïриãадаєш, ÿк моæна çаãасити невелику ïоæеæу ïідру÷-
ними çасобами;

 оçнаéомишсÿ ç воãнеãасниками — наéефективнішими
ïервинними çасобами ïоæеæоãасіннÿ;

 ïотренуєшсÿ рÿтуватисü у раçі ïоæеæі в лісі ÷и в стеïу.

×è зíàºø òè, ùî...

У роçвитку ïоæеæі виділÿþтü три стадії.
Ïî ÷àò êî âà. 1. Òриває ïереваæно від 15 до 30 õвилин. Äлÿ
неї õарактерна невисока темïература ïолум’ÿ і неçна÷на
швидкістü ïоширеннÿ воãнþ. ßкщо ïоæеæу встиãнутü
çаãасити на öіé стадії, вона çаïодіє наéменші çбитки.
Îñ íîâ íà ñòàд³ÿ.2. Òриває ïереваæно настуïні 30 õвилин,
темïература ïолум’ÿ моæе ïеревищувати 1000° Ñ. Ïоæе-
æа швидко ïоширþєтüсÿ, çаãасити її дуæе ваæко.
Ñòàд³ÿ зà ê³í÷еí íÿ3. . Âоãонü çãасає у міру доãорÿннÿ
матеріалів. Ðÿтувати вæе ні÷оãо.
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ßк çаãаñèòè ïо æеæó на ïо ÷аò ков³й ñòаä³¿ çа ãо рÿн нÿ

Ïо÷аткова стадіÿ çаãорÿннÿ триває 15—30 õвилин. Це ÷ас, коли
ïоæеæу ще моæна çаãасити власними силами. Òреба лише çнати, ÿк
öе робити. Òвої дії çалеæатü від тоãо, що çаãорілосÿ: çви÷аéна рі÷,
електроïрилад ÷и леãкоçаéмиста рідина.

1. ßкщо çаãоріласÿ зâè÷àéíà ð³÷, воãонü моæна ïросто çатоïтати,
çалити водоþ, çасиïати ïіском ÷и накрити ïоæеæним ïокривалом,
çамістü ÿкоãо моæна використати килим, ковдру, ïалüто. Але в æод-
ному раçі не те, що виãотовлено іç синтети÷ниõ матеріалів.

Íаé÷астіше ïоæеæі ãасÿтü водоþ. Äлÿ öüоãо наéкраще
ïідõодитü çви÷аéне або ïоæеæне відро.
Âідро треба çаïовнити на дві третини. Âідтак, уçÿвшисü
однієþ рукоþ çа дно, а друãоþ çа éоãо верõнþ ÷астину,
виõлþïнути воду в наïрÿмку воãнþ (мал. 47, а).

2. ßкщо æ çаãорівсÿ еле ê ò ðî ïðè лàд (наïриклад, телевіçор), éоãо
не моæна одраçу ãасити водоþ. Це ïриçведе до ураæеннÿ електри÷-
ним струмом. Òреба сïо÷атку від’єднати електроïрилад від наïру-
ãи, уçÿвшисü çа вилку рукоþ, обмотаноþ суõоþ тканиноþ, або вимк-
нути електрику на щитку. Іноді öе одраçу доïомаãає, і ïоæеæа ïри-
ïинÿєтüсÿ, а ÿкщо ïрилад ïродовæує ãоріти, накриé éоãо ïоæеæним
ïокривалом. Âоду треба лити, стоÿ÷и çбоку, тому що наãрітиé кіне-
скоï моæе вибуõнути (мал. 47, б).

3. Ëеã êî зàé ìè ñ ò³ ð³дè íè (наïриклад, бенçин) такоæ не моæна
çаливати водоþ. Âони леãші çа воду, і ÿкщо на рідину вилити воду,
вона сïливе на ïоверõнþ і ïродовæуватиме ãоріти, ïоширившисü ïо
всіé ïоверõні. Âоãонü моæна çаãасити, çасиïавши çемлеþ, ïіском, у
краéнüому раçі — навітü ïралüним ïорошком. Ñïо÷атку треба çаси-
ïати краї, а ïотім — середину (мал. 47, в).

Мал. 47

б âа
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Òи ïриãадав наéïростіші é тому наéïоширеніші сïособи ãасіннÿ
ïоæеæі. А наéефективнішим іç ïервинниõ çасобів ïоæеæоãасіннÿ є
воãнеãасник. Çвісно, ÿкщо він сïравниé і ти вмієш ним користувати-
сÿ. Âоãнеãасники буваþтü трüоõ тиïів: ïінні (мал. 48, а), ïорошкові
(мал. 48, б) і вуãлекислотні (мал. 48, в).

Ïінному воãнеãаснику вæе блиçüко 100 років. Йоãо використову-
þтü длÿ ãасіннÿ ãорþ÷иõ матеріалів та леãкоçаéмистиõ рідин. Але
ïінним воãнеãасником не моæна ãасити електроïрилади ïід наïру-
ãоþ, та é ре÷і, ÿкі çаãасили ïіноþ, доведетüсÿ викинути.

А от вуãлекислотним ÷и ïорошковим воãнеãасником моæна çаãа-
сити будü-ÿку ïоæеæу.

Коли відкриваєтüсÿ вентилü вуãлекислотноãо воãнеãасни-
ка, ç нüоãо ïодаєтüсÿ çамороæениé вуãлекислиé ãаç (у
виãлÿді сніãовиõ ïластівöів). Íамаãаéсÿ не торкатисÿ
роçтруба, тому що він оõолодæуєтüсÿ до —70оÑ.

Âикористовуþ÷и ïорошковиé воãнеãасник, слід çатримати
диõаннÿ, тому що ïорошковим ïилом моæна отруїтисÿ.

Íа коæному воãнеãаснику є інструкöіÿ, ÿк ним користу-
ватисÿ. ßкщо вдома або в школі є воãнеãасник, обов’ÿç-
ково ïро÷итаé інструкöіþ, адæе ïід ÷ас ïоæеæі не буде
÷асу її вив÷ати.

ßк ïра вèëü но äè ха òè в çон³ ïо æеæ³

Òи вæе çнаєш, що на ïоæеæаõ лþди ãинутü не лише від воãнþ,
а é від ãаçів, ÿкі виділÿþтüсÿ у ïроöесі ãоріннÿ. Îсобливо небеç-
ïе÷ними є ãаçи, що утворþþтüсÿ ïід ÷ас ãоріннÿ ïластиків та іншиõ
синтети÷ниõ матеріалів, а такоæ ÷адниé ãаç.

Іноді буває достатнüо кілüка раçів вдиõнути таке ïовітрÿ, щоб
втратити свідомістü. Òому наéïерше, що треба çробити, від÷увши
çаïаõ диму, — çаõистити орãани диõаннÿ (мал. 49, а).

а âб

Мал. 48
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ßкщо öе сталосÿ, коли ти був у ліæку, не ïідводüсÿ, адæе ÷адниé
ãаç ïіднімаєтüсÿ вãору. Çакриé рот і ніс тканиноþ (рушником ÷и
ïодолом ні÷ної соро÷ки) і сïовçи на ïідлоãу, не ïіднімаþ÷и ãолови
(мал. 49, б). ßкщо моæливо, намо÷и тканину, ÿкоþ ти çаõищаєш
орãани диõаннÿ.

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

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

Çó ïè íè òè ñÿ — оçна÷ає, що ïередусім треба çусиллÿм волі ïобо-
роти ïаніку é баæаннÿ біãти, оскілüки в öüому виïадку воãонü
лише роçãорÿєтüсÿ. Òому слід çуïинитисÿ, а ïоба÷ивши лþдину, на
ÿкіé çаãорівсÿ одÿã, щосили намаãатисÿ її çуïинити.

Âïà ñ òè — оçна÷ає, що треба вïасти самому ÷и ïовалити лþди-
ну, на ÿкіé çаãорівсÿ одÿã. Äобре, ÿкщо ïоблиçу є ковдра ÷и одÿã ç
öуïкої тканини (краще мокриé), ÿким моæна накрити лþдину і çаãа-
сити на ніé ïолум’ÿ. Îбли÷÷ÿ çакривати не моæна.

Êî òè òè ñÿ — оçна÷ає, що треба котитисÿ ïо çемлі ÷и ïідлоçі,
намаãаþ÷исü у такиé сïосіб çбити воãонü. Ðуками слід çаõищати о÷і
é обли÷÷ÿ.

Мал. 50

а б

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

1. Ðоçãлÿнü мал. 51. ßкими ïідру÷ними çасобами (а—д)
моæна çаãасити ïоæеæі (1—3)?

2. Íаçви çастереæеннÿ щодо користуваннÿ ïінними, вуã-
лекислотними та ïорошковими воãнеãасниками.

1 2 3

д

´

ã

а âб

Мал. 51

Підсумêè

Ïоæеæа — неконтролüованиé ïроöес ãоріннÿ, ÿкиé несе çа-
ãроçу æиттþ лþдеé, çаïодіþє матеріалüні çбитки. Âиділÿþтü
три стадії ïоæеæі: ïо÷аткова, основна і стадіÿ çакін÷еннÿ.

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

ßкщо ти оïинивсÿ в çоні ïоæеæі, треба çаõищати орãани
диõаннÿ і ïостаратисÿ ÿкнаéшвидше вибратисÿ ç неї.
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 § 21. П²ÄПÐÈªÌСТВÀ 
Ó ТВÎ ªÌÓ ÍÀ СÅ ËÅ ÍÎ ÌÓ ПÓÍÊ Т²

Àвар³йн³ ñèòóац³¿ на ï³äïрèºмñòвах

Ïромислові ïідïриємства є в баãатüоõ населениõ ïунктаõ. Â
одниõ — невеликі çаводи, в іншиõ — ïромислові ãіãанти. Äеÿкі ç
ниõ öілком беçïе÷ні длÿ довкіллÿ. Інші (і öе не обов’ÿçково ãіãан-
ти) моæутü бути небеçïе÷ними.

Òеïер на ïідïриємстваõ намаãаþтüсÿ вïровадæувати еколоãі÷но
беçïе÷ні теõнолоãії, але, на æалü, навітü наéсу÷асніші вироб-
ниöтва не ãарантуþтü абсолþтної беçïеки. Аваріÿ на ïромисловому
об’єкті — ïодіÿ надçви÷аéна і дуæе небеçïе÷на. Çа наслідками ава-
ріé ïромислові об'єкти ïоділÿþтü на ÷отири ãруïи (мал. 52).

1. ßкі ïідïриємства роçташовані у вашому населеному
ïункті?

2*. Äо ÿкиõ ãруï вони налеæатü? ßкі небеçïеки моæутü
çаãроæувати населеннþ в раçі аварії?

3*. Íаведітü ïриклади аваріé на ïідïриємстваõ вашоãо
міста, області, в Україні, у світі.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ ïро беçïеку ïроæиваннÿ ïоблиçу ïромисловиõ
ïідïриємств;

 ç’ÿсуєш, ÿкі є види небеçïе÷ниõ ïромисловиõ об'єктів і
ÿк діçнатисÿ, що на ïідïриємстві сталасÿ аваріÿ;

 в÷итимешсÿ ïравилüно діÿти ïід ÷ас аварії.

ßкщо ти ïроæиваєш ïоблиçу ïромисловоãо об’єкта:

Íе від÷инÿé вікон длÿ ïровітрþваннÿ, коли•
вітер дме ç боку ïідïриємства.
Äотримуéсÿ ÷истоти: щоднÿ миéсÿ і витираé•
ноãи ïеред тим, ÿк çаõодиш у ïриміщеннÿ.
Íе куïаéсÿ у водоéмаõ, роçташованиõ ïоблиçу•
ïромисловиõ об’єктів.
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Мал. 52

Ïід ÷ас аваріé на
вибуõонебеçïе÷ниõ
об’єктаõ çаãроçоþ
çдоров’þ та æиттþ
лþдеé є не лише
воãонü, а é шкідливі
та отруéні ре÷овини,
що утворþþтüсÿ ïід
÷ас ãоріннÿ.

Унаслідок аваріé на радіаöіéно
небеçïе÷ниõ об’єктаõ у довкіллÿ
моæутü ïотраïити радіоактивні
ре÷овини.

Унаслідок аваріé на
ãідротеõні÷ниõ сïорудаõ
моæутü утворþватисÿ
õвилі, ÿкі маþтü вели-
÷еçну руéнівну силу.
Îсобливу небеçïеку
становитü руéнуваннÿ
ãребелü на водосõови-
щаõ, де накоïи÷уєтüсÿ
велика маса води.

Аварії на õімі÷ниõ
çаводаõ моæутü суïро-
водæуватисÿ викидами
силüнодіþ÷иõ отруéниõ
ре÷овин.
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Ùо ñв³ä÷èòü ïро авар³þ на ï³äïрèºмñòв³

Ïро те, що на ïромисловому ïідïриємстві сталасÿ аваріÿ, місöе-
ве населеннÿ обов’ÿçково має бути ïоïередæене одним або кілüкома
сïособами:

сиреноþ öивілüної оборони;•
ãудком на ïідïриємстві;•
ïовідомленнÿм ïо радіо та місöевиõ каналаõ телеба÷еннÿ;•
÷ереç ïраöівників ÆÅКу або ділüни÷ноãо міліöіонера.•

Âідблиски ïоæеæі або велика кілüкістü ïоæеæниõ машин маþтü
викликати çанеïокоєннÿ навітü тоді, коли не надõодÿтü æодні ïові-
домленнÿ.

Ïро викид у навколишнє середовище шкідливиõ длÿ çдоров’ÿ ÷и
отруéниõ ре÷овин моæе свід÷ити ïоÿва у ïовітрі неçви÷ниõ çаïаõів,
виïаданнÿ неçви÷аéноãо çа колüором ïилу, раïтове ïоæовтіннÿ рос-
лин або çаãибелü дрібниõ тварин (комарів, муõ, мишеé, ïтаõів, риби
у водоéмаõ). Çдоãад, що на ïідïриємстві не все ãараçд, має виник-
нути, ÿкщо у твоєму населеному ïункті лþди раïтом ïо÷али õворіти
на ÿкусü неçви÷аéну õворобу.

ßк ä³ÿòè ï³ä ÷аñ авар³¿ на ï³äïрèºмñòв³

Âідомо, що в ïерші ãодини, дні ïіслÿ аварії на Чорнобилüсüкіé
АÅÑ тисÿ÷і лþдеé не моãли врÿтуватисÿ ÷ереç те, що влада çло÷инно
ïриõовувала масштаби катастрофи. Лþди çаïлатили çа öе своїм çдо-
ров’ÿм. Ïравилüно в÷инили ті, õто çдоãадавсÿ швидко çібрати наé-
необõідніші ре÷і é вибратисÿ ç небеçïе÷ноãо місöÿ. Íа æалü, öе були
ïоодинокі виïадки.

1. Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи і ïро÷итаéте ситуаöіþ.
Ïролунала сирена. Місöеві канали радіо ïовідо-
мили, що сталасÿ аваріÿ на õімі÷ному çаводі.
Місöем çбору длÿ евакуаöії ïриçна÷или маéдан-
÷ик білÿ школи. Уÿвітü, що õтосü іç вас оïинив-
сÿ в такіé ситуаöії, коли ïорÿд немає батüків.

2. Íа мал. 53 виберітü відïовідниé варіант діé:
ãðóïà 1: ти ïо÷ув сирену, коли ãулÿв у лісі;
ãðóïà 2: ти був удома, ïо÷ув сирену і діçнавсÿ, що
ïриçна÷или місöе çбору длÿ евакуаöії;
ãðóïà 3: ти був удома, ïо÷ув сирену, але не ïо÷ув
оãолошенü ïро евакуаöіþ.
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П³äрó÷н³ çа ñо áè ñа мо çа хè ñ òó

Íаврÿд ÷и ти маєш ïротиãаç і костþм длÿ çаõисту від õімі÷ниõ
ре÷овин. Íаãалüної ïотреби в ниõ немає, та é коштуþтü вони неде-
шево. А ÷и моæна çаõиститисÿ від отруéниõ ре÷овин беç ниõ? Âиÿв-
лÿєтüсÿ, моæна. І öе ïід силу коæному. Щоб отруéні ре÷овини ÷и
радіоактивниé ïил не ïотраïили в орãаніçм, треба ïерекрити їм усі
моæливі шлÿõи достуïу.

1. Щілüно çа÷ини всі вікна і двері. Щілини та вентилÿöіéні отво-
ри çаткни ãан÷ір’ÿм, ïоролоном, çаклеé ïаïером.
2. Çроби вдома çаïас ïитної води, ïоки не відклþ÷или водоïоста-
÷аннÿ: çаïовни неþ ïластикові ïлÿшки, відра, ванну.
3. Õар÷уéсÿ консервами, ÿкі є вдома.
4. Íе виõодü іç дому, навітü до сусідів.
5. Íе õоваéсÿ у ïідвалі ÷и ïоãребі. ¯õ моæутü çаïовнити отруéні
ãаçи.
6. Íа вõідниõ дверÿõ міöно ïрикріïи ïовідомленнÿ, що у квар-
тирі õтосü є, або сïовісти телефоном рÿтувалüні слуæби ïро місöе
своãо ïеребуваннÿ.
7. Чекаé на доïомоãу.

1. Âиçна÷ наïрÿмок вітру і руõаé-
сÿ ïерïендикулÿрно до нüоãо.
2. Уникаé ниçин. Îтруéні ре÷ови-
ни çдебілüшоãо ваæ÷і çа ïовітрÿ é
накоïи÷уþтüсÿ саме в ниçинаõ.
3. Íе ïиé воду ç відкритиõ во-
доéм (рі÷ок, оçер, колодÿçів).
4. Íе çбираé і не їæ ÿãід, фруктів,
ãородини.
5. Коли виéдеш у беçïе÷не місöе,
çніми верõніé одÿã і çаïакуé éоãо
у ïоліетиленовиé ïакет.
6. ßкщо є моæливістü, ретелüно
ïомиéсÿ ïід душем.

1. Îдÿãни куртку, штани і
ãоловниé убір ç öуïкої ткани-
ни.
2. Штани виïусти ïоверõ ÷обіт,
ïерев’ÿæи вниçу мотуçкоþ.
3. Îдÿãни ресïіратор, марлеву
ïов’ÿçку або обмотаé обли÷÷ÿ
шарфом.
4. Ïерекриé воду, ãаç, вимкни
електрику.
5. Âіçüми ç собоþ троõи води та
õар÷ів, документи і ãроші.
6. Çа÷ини квартиру і ïрÿмуé до
місöÿ çбору длÿ евакуаöії.

а б

â

Мал. 53. Âаріанти діé ïід ÷ас аварії
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Çахèñò орãан³в äèханнÿ

ßкщо немає ïротиãаçа ÷и ресïіратора, моæна çробити ватно-мар-
леву ïов’ÿçку (мал. 61).

Âàð³àíò 1. Шматок вати çаãорни у широкиé бинт.
Äовæина ïов’ÿçки — 20 см. Ïрошиé, відстуïивши 2 см від
країв. Çатÿãни в отвори çав’ÿçки çі çãорнутиõ бинтів çав-
довæки 50 см (мал. 54, а).
Âàð³àíò 2. Шматок вати çаãорни у широку марлþ. Краї
роçріæ навïіл (мал. 54, б).

Çатримавши ïодиõ, одÿãни маску так, щоб вона
çакривала рот і ніс. Çав’ÿçки слід çатÿãнути так,
щоб маска щілüно ïрилÿãала до обли÷÷ÿ.

Ïроведітü çмаãаннÿ «Õто швидше виãотовитü
çаõисну маску».

Çа хèñò øк³рè ³ во ëоñ ñÿ 

Òвіé саморобниé костþм õімі÷ноãо çаõисту складатиметüсÿ ç
ãоловноãо убору, куртки, штанів, рукави÷ок і ÷обіт (мал. 55).

Моæе статисÿ, що ти оïинивсÿ на çабрудненіé території беç
батüків і сам ÷и ç кимосü деÿкиé ÷ас ïеребував там. Âиéшовши у
беçïе÷не місöе, çніми верõніé одÿã і склади у ïоліетиленовиé ïакет.
Цеé одÿã не моæна ні вдÿãати, ні ïрати. Íа éоãо ïоверõні моãли
накоïи÷итисÿ небеçïе÷ні ре÷овини, ÿкі ïід ÷ас ÷истки ÷и ïраннÿ
моæутü ïотраïити на шкіру і в леãені.

ßкщо ïід ÷ас аварії на ïідïриємстві ставсÿ викид отруéниõ ре÷о-
вин, діÿти треба дуæе швидко. Òому баæано, щоб твіé саморобниé
костþм õімі÷ноãо çаõисту çавæди леæав у ïевному місöі. Òобі çнадо-
битüсÿ і вміннÿ швидко вдÿãатисÿ. Íаïриклад, вранöі ïіслÿ ïідéо-
му солдати українсüкої армії одÿãаþтüсÿ çа 40 секунд. Ïе ðеâ³ð, 
ñê³лüêè ÷à ñó òè âè ò ðà ÷àºø íà îдÿ ãàí íÿ.

à á

Мал. 54.
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Мал. 55. Ñаморобниé костþм õімі÷ноãо çаõисту

Підсумêè

Ïро аваріþ на ïромисловому ïідïриємстві моæна діçнатисÿ
ç ïовідомленü слуæб öивілüної оборони ïо місöевому радіо,
телеба÷еннþ, çвуків сирени, ãудків.

У раçі аварії ïостараéсÿ ÿкнаéшвидше вибратисü у беçïе÷не
місöе.

ßкщо ти æивеш ïоблиçу ïідïриємства, на ÿкому ïід ÷ас ава-
рії моæе статисÿ õімі÷не ÷и радіаöіéне çабрудненнÿ, ïідãотуé
ватно-марлеву ïов'ÿçку та çаõисниé костþм.

Рó êà âè÷ êè треба ïідбира-
ти шкірÿні, ãумові або ç
водонеïроникної тканини.

Âзóòòÿ. Гумові ÷оботи або шкірÿні ÷еревики çаõистÿтü ноãи.
Штани треба виïустити ïоверõ ÷обіт і обв’ÿçати вниçу мотуçкоþ.

Êóðò êà. У коæ-
ноãо вдома çнаé-
детüсÿ куртка ç
водонеïроникної
тканини. Äобре,
ÿкщо вона буде ç
каïþшоном. Курт-
ку слід çастебну-
ти на всі ґудçики
(блискавку), каïþ-
шон одÿãнути на
ãолову.

Øòà íè. Íаéкра-
щими є довãі шта-
ни ç öуïкої ткани-
ни. Це моæе бути
лиæниé комбіне-
çон або дæинси.

Ãî лî âíèé óá³ð. Це моæе бути шаïка щілüної в’ÿçки.
Îдÿãти її треба так, щоб вона çакрила волоссÿ. Äов-
ãе волоссÿ баæано çаïлести і сõовати ïід шаïку.
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§ 22. ТÈ — ВÅ ËÎ СÈ ПÅ ÄÈСТ

Ç ³ñòор³¿ ве ëо ñè ïе äа 

У Євроïі ïершим винаõідником велосиïеда був німеöüкиé лісник
Äреç. У 1813 роöі він ïриробив до самоката рулü.

Íастуïним винаõідником став робітник Äалüçелü. У реçулüтаті
тривалиõ ïошуків він винаéшов ïедалі.

У 1865 роöі франöуçи Мішо та Лалüман сконструþвали ïершиé
металевиé велосиïед. Âін був удві÷і ваæ÷им çа су÷асниé, але наé-
білüшим éоãо недоліком було те, що велосиïед трусило на вибоїнаõ.
Череç öе він отримав наçву «кісткотрÿс». І коли ветеринар іç Шот-
ландії — Äанлоï — çдоãадавсÿ ïрикріïити навколо колеса ãумовиé
садовиé шланã, їçдити стало набаãато çру÷ніше.

Ñïо÷атку ç велосиïедистів сміÿлисÿ. Áув ÷ас, коли ïоліöіÿ
намаãаласÿ çаборонити велосиïеди, вваæаþ÷и, що вони çаваæаþтü
дороæнüому руõу. Але нині öеé леãкиé, маневрениé, дешевиé і еко-
лоãі÷ниé вид трансïорту набуває дедалі білüшої ïоïулÿрності в
усüому світі.

А що ви думаєте ïро öеé вид трансïорту? Îб'єднаéтесü
у 2 ãруïи і наçвітü ÿкомоãа білüше ïереваã і недоліків
велосиïеда.

ßкщо твої батüки вирішили ïридбати тобі велосиïед, ïередусім
слід ïодбати, щоб на нüому було çру÷но їçдити, тобто щоб він ïідõо-
див тобі çа роçміром.

Äлÿ öüоãо вимірÿé довæину своєї ноãи від ï’ÿтки до
таçостеãновоãо суãлоба. Ðоçмір велосиïеда виçна÷аєтüсÿ
відстаннþ від öентра каретки до верõнüоãо краþïідсіделü-
ної труби. Çа доïомоãоþ таблиöі 7 виçна÷, ÿкиé роçмір
велосиïеда ïідõодитü длÿ тебе.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 в÷итимешсÿ ïідбирати велосиïед çа роçміром;

 ïеревірÿти éоãо сïравністü і оснащеннÿ;

 діçнаєшсÿ, ÿк краще вдÿãнутисÿ на велосиïедну ïроãулÿнку
та деÿкі інші çастереæеннÿ длÿ власників велосиïедів.
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Òàá лè цÿ 7

Âиçна÷еннÿ тиïороçміру велосиïеда

Äе кра ùе кó ïó ва òè ве ëо ñè ïеä 

Âідïовідü ïроста — в маãаçині. Òут він моæе коштувати дороæ-
÷е, ніæ на ринку, однак ãарантіþ ÿкості даþтü тілüки в маãаçині.
Ïоçа маãаçином риçикуєш ïридбати дешеву ïідробку, і ïоверну-
ти неÿкісниé товар немоæливо. Íе çабудü çбереãти касовиé ÷ек і
ãарантіéниé талон. Це документи, ÿкі даþтü ïраво на ãарантіéниé
ремонт і на ïоверненнÿ товару в маãаçин.

Перø н³æ ñ³ñòè çа кер мо ве ëо ñè ïе äа

Îтæе, велосиïед ïридбано. Òа не ïосïішаé сідати çа кермо. Ñïо-
÷атку треба оçнаéомитисÿ ç інструкöієþ. Îсобливо уваæно ïро÷и-
таé роçділи, в ÿкиõ ідетüсÿ ïро беçïеку дороæнüоãо руõу, а такоæ
ті, що ïо÷инаþтüсÿ словами: «Уваãа!» та «Îбереæно!». Ðаçом ç батü-
ком ÷и кимосü іç дорослиõ оãлÿнüте велосиïед, ïеревірте кріïленнÿ
деталеé, роботу всіõ вуçлів, наïомïуéте шини.

Äовæина ноãи, см Ðоçмір велосиïеда, мм

78—82 540
83—87 560
88—91 580

білüше 91 580
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Åëе мен òè кон ñò рóкц³¿, ùо вïëè ва þòü на áеç ïе кó рó хó

Îсü ÿк має бути оснащено твіé велосиïед, щоб ïоїçдка на нüому
була ïриємноþ і беçïе÷ноþ (мал. 56).

А теïер сÿдü на свіé новиé велосиïед, виïробуé éоãо на рівніé
ділÿнöі, невеликому ïідéомі і сïуску. Òобі çру÷но? Чи добре слу-
õаєтüсÿ кермо? Чи надіéно ïраöþþтü ãалüма? ßкщо все ãараçд,
катаéсÿ на çдоров’ÿ!

Íе роçãанÿéсÿ, особливо на сïускаõ, до такої швидкості,
коли ти не встиãаєш обертати ïедалі. Ñïускаþ÷исü, слід
відõилитисÿ наçад і користуватисÿ çаднім і ïереднім ãалü-
мами.
Íебеçïе÷но їçдити на велосиïеді вно÷і, у сутінкаõ, в оæе-
ледиöþ, в туман, дощ або силüниé вітер.

Мал. 56. Îснащеннÿ велосиïеда

Âелосиïед ïовинен мати сïравниé
çвуковиé сиãнал — дçвінок.

Âелосиïед ïовинен мати
сïравні ãалüма.

Ç боків —
світловідбива÷і
оранæевоãо
колüору.

Ïід ÷ас руõу
дороãоþ в
сутінкаõ і в
умоваõ недо-
статнüої види-
мості ïоïере-
ду має бути
світловідбива÷
або фара біло-
ãо колüору.

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

Íеабиÿку ролü у беçïеöі дороæнüоãо руõу відіãрає колір одÿãу
велосиïедиста. ßскравиé одÿã доïомоæе водіÿм на дороçі в÷асно
ïомітити сиãнали і маневри велосиïедиста.

Мал. 57. Îдÿã длÿ велосиïедної ïроãулÿнки

Íаéкращиé ãоловниé убір длÿ велосиïедиста — çаõисниé шолом.
У баãатüоõ країнаõ беç нüоãо давно çаборонено їçдити на велоси-
ïеді. І не дивно, адæе 75% æертв велосиïедниõ аваріé çаãинули
саме від ÷ереïно-моçковиõ травм. А скілüкоõ врÿтував çаõисниé
шолом!
Òут не моæе бути ніÿкиõ сумнівів ÷и ваãанü. Æодної велосиïед-
ної ïроãулÿнки беç çаõисноãо шолома!

Âлітку çãодитüсÿ
футболка. Â õолод-
ну ïоãоду — куртка
ç öуïкої тканини,
ÿка не ïродуваєтüсÿ
і не ïромокає.
Ïід неї наéкраще
вдÿãати одÿã ç нату-
ралüниõ тканин —
бавовнÿну футболку
і вовнÿниé светр.

Штани — еласти÷ні або широкі ç çаву-
æеними дониçу õолошами, влітку —
велосиïедні або çви÷аéні шорти.
Широкі õолоші çаïравлÿþтü у високі
÷еревики, шкарïетки, ïідв’ÿçуþтü мо-
туçкоþ, çавуæуþтü анãліéсüкоþ шïилü-
коþ або çащіïкоþ.

Âçуттÿ має
бути міöним,
іç æорсткоþ
ïідошвоþ.
Цим вимоãам
відïовідаþтü
кросівки; у
дощову ïоãоду
наéкраще вçу-
ти туристсüкі
÷еревики або
інше ïодібне
вçуттÿ.

У будü-ÿку ïоãо-
ду рекомендуєтüсÿ
одÿãати сïеöіалüні
велорукави÷ки.
Âони çаõистÿтü
руки, ÿкщо ти
вïадеш, і доïомо-
æутü міöно трима-
ти кермо, ÿкщо
руки сïітніþтü.
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Ùоá ñòа òè вïрав нèм ве ëо ñè ïе äè ñ òом 

Âелосиïедист ïовинен роçвивати уваãу, швидку реакöіþ. Ïеревір
себе на наведениõ ниæ÷е тестаõ.

Òеñò íà óâà ãó ¹ 1 
ßкомоãа швидше çнаéди о÷има в
öіé таблиöі ÷исла у ïорÿдку від 1
до 25. Лþдині ç доброþ уваãоþ çна-
добитüсÿ на öþ вïраву не білüше
30 секунд.

Òеñò íà óâà ãó ¹ 2 
Цеé тест виконаé інакше. Ñïо÷атку
çнаéди ÷орну одиниöþ, ïотім ÷ерво-
ну, далі ÷орну двіéку і ÷ервону
двіéку і так далі. ßкщо вïораєшсÿ
çа 40 секунд — у тебе добра уваãа,
ÿкщо білüш ÿк çа 50 секунд — недо-
статнÿ, її необõідно тренувати.

Òи їдеш на велосиïеді. Ðаïтом на дороãу вибіãає кіт ÷и вико-
÷уєтüсÿ м’ÿ÷. У такиõ ситуаöіÿõ баãато çалеæитü від твоєї
реакöії — ÷и встиãнеш çаãалüмувати або ïовернути вбік (мал. 58).
Äлÿ водіÿ дуæе ваæливоþ є швидка реакöіÿ на çміну дороæнüої
ситуаöії. Ðоçвинути її доïомоæе така öікава ãра.

Äлÿ неї çнадобитüсÿ лініéка çавдовæки 25—30 см. Гра-
þтü удвоõ. Ïоïроси друãа тримати лініéку çа кінеöü
великим і вкаçівним ïалüöÿми. Íесïодівано длÿ тебе він
має відïустити лініéку, а ти — çловити її великим та
вкаçівним ïалüöÿми (мал. 59). ßкщо лініéка ïролетіла
білüш ÿк 13 см, твоÿ реакöіÿ недостатнÿ, щоб сідати çа
кермо велосиïеда.

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

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

Мал. 59. Òест
длÿ ïеревірки швидкості реакöії

Мал. 58
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Íа канікулаõ ïотренуéсÿ їçдити на велосиïеді. Але не çабуваé,
що до 14 років тобі çаборонено виїæдæати на дороãу, де руõаєтüсÿ
трансïорт. А от на ïодвір’ї, ïолі, ãалÿвинаõ, лісовиõ і стеïовиõ доро-
ãаõ, стадіонаõ катаéсÿ досõо÷у.

Уміннÿ їçдити на велосиïеді — öе насамïеред ïравилüна ïосад-
ка і уміннÿ долати, не сõодÿ÷и ç велосиïеда, ріçні ïерешкоди: неши-
року, але ãлибоку вибоїну, дошку ÷и бровку тротуару, крутиé сïуск,
струмок тощо. Íаéкраще тренуватисÿ там, де ніõто не çаваæатиме.

Іноді ïід ÷ас ïроãулÿнки доводитüсÿ робити неçна÷ниé ремонт
велосиïеда. Íаé÷астіше траïлÿþтüсÿ ïроколи камер і ïоломки
сïиöü. Íе моæна їõати на сïущеніé шині, тому що ïорвеш камеру і
ïоãнеш колесо. Çамінити ïоламану сïиöþ треба одраçу. Íе çробив-
ши öüоãо, матимеш мороку ç іншими сïиöÿми і колесом.

Ïро÷итаé оïовіданнÿ «Íа Ñадовіé великиé руõ» у книæöі
Â. Äраãунсüкоãо «Äенискові оïовіданнÿ».

1. Чому õлоï÷ики втратили велосиïед?

2*. Чи варто çалишати велосиïед беç наãлÿду? ßк моæна
çаïобіãти крадіæкам велосиïедів?

Підсумêè

Âелосиïед — леãкиé, маневрениé, дешевиé і еколоãі÷ниé
вид трансïорту.

Íаéкраще куïувати велосиïед у маãаçині. Îбираéвелосиïед,
ÿкиéïідõодитü тобі çа роçміром та оснащениéусіма необõідними
елементами (ãалüмами, світловідбива÷ами тощо).

Âелосиïедисту треба роçвивати уваãу і мати швидку
реакöіþ.

Äітÿм до 14 років їçдити на велосиïедаõ ïо дороçі çаборо-
нено.

Крадіæки велосиïедів — ïоширениé çло÷ин. Íе доçволÿé
кататисÿ на своєму велосиïеді неçнаéомим або малоçнаéомим
лþдÿм.

Çалишаþ÷и велосиïед беç наãлÿду, ïрикріïи éоãо до дерева
або оãороæі сïеöіалüним çамком.
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§ 23. ÁÅÇ ПÅ ÊÀ ÐÓ ХÓ ВÅ ËÎ СÈ ПÅ ÄÈ С ТÀ

Воä³й ÷è ï³øо х³ ä?

ßкщо оçирнешсÿ довкола, то ïоба÷иш велосиïедистів скріçü.
Äеõто їçдитü дороãоþ, деõто — уçбі÷÷ÿм, а õтосü — ïросто троту-
аром. Ñкладаєтüсÿ враæеннÿ, що їõати моæна, де çаманетüсÿ. Òа,
виÿвлÿєтüсÿ, öе не так. Ïравилами дороæнüоãо руõу встановлено
сïеöіалüні ïравила длÿ велосиïедистів. Але çнаþтü їõ, на æалü, не
всі. Ïеревіримо, ÷и çнаєш їõ ти. ßê òè ãà дàºø, êèì ââà æàþòü âе лî
ñè ïе дèñ òà: âîд³ºì ÷è ï³øî õî дîì?

Ïравила дороæнüоãо руõу виçна÷аþтü велосиïедиста ÿк водіÿ
трансïортноãо çасобу, та ще é такоãо, ÿкиé ускладнþє ïроöес руõу,
оскілüки їде ïовілüніше, ніæ автомобілі. Îтæе, ÿкщо велосиïе-
дист — водіé, а не ïішоõід, то ÷и ïорушуþтü ïравила велосиïедис-
ти, ÿкі їçдÿтü тротуарами?

Òи вæе çнаєш, що дітÿм до 14 років çаборонено їçдити на вело-
сиïедаõ ïроїçноþ ÷астиноþ дороãи. Що æ робити тим, õто не досÿã
öüоãо віку? Ñлід кататисÿ на сïеöіалüно відведениõ длÿ öüоãо
доріæкаõ і маéдан÷икаõ. Íа æалü, їõ у містаõ і селаõ України дуæе
мало. Є села, де велосиïед — ÷и не єдиниé вид трансïорту, ÿким
ïідлітки моæутü дістатисÿ до школи ÷и маãаçину. ¯õати доводитüсÿ
ïереваæно уçбі÷÷ÿм.

Щоб твоÿ ïроãулÿнка ÷и ïоїçдка у сïраваõ була беçïе÷ноþ, сïо-
÷атку виçна÷ свіé маршрут. Ïодбаé, щоб він не ïролÿãав ïоблиçу
доріã ç інтенсивним руõом трансïорту або тротуарами, де баãато
ïішоõодів.

1. Äе у вашому населеному ïункті є беçïе÷ні місöÿ длÿ
ïроãулÿнок на велосиïеді?

2. ßкі наéбеçïе÷ніші велосиïедні маршрути від вашоãо
дому до школи, маãаçину?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, ким є велосиïедист — ïішоõодом ÷и водієм;

 нав÷ишсÿ виконувати маневри на велосиïеді;

 оçнаéомишсÿ ç ïравиламиïеревеçеннÿ вантаæів та ïасаæирів
і видами дороæнüо-трансïортниõ ïриãод.
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Ве ëо ñè ïеä ³ äо роæ нüо-òранñ ïорòн³ ïрè ãо äè

Íа ïо÷атку XX століттÿ на дороãаõ ç’ÿви-
лисÿ автомобілі, а водно÷ас і ïерші ïооди-
нокі виïадки дороæнüо-трансïортниõ ïриãод.
Çа короткиé ÷ас дороæнüо-трансïортні ïри-
ãоди ïосіли ïерше місöе çа кілüкістþ çаãиб-
лиõ і друãе — çа кілüкістþ травмованиõ осіб.
Äороæнüо-трансïортні ïриãоди наçиваþтü
«вороãом № 1» або «вбивöеþ № 1».

Äî ðîæ íüîòðàíñ ïîðò íà ïðè ãî дà (ÄÒÏ) — ïодіÿ, що сталасÿ ïід
÷ас руõу трансïортноãо çасобу, внаслідок ÿкої çаãинули або çаçнали
ïораненü лþди ÷и çаïодіÿно матеріалüниõ çбитків.

У 5-му класі ти нав÷авсÿ çаéмати беçïе÷не ïолоæеннÿ у виïадку
ÄÒÏ, а такоæ ïравилüно діÿти ïід ÷ас ïоæеæі в трансïорті.

1. Ïриãадаé, де çнаõодÿтüсÿ аваріéні виõоди в салоні
автобуса.
2. ßк їõ моæна відкрити?
3. ßкими ïідру÷ними çасобами моæна роçбити шибку в
автомобілі ÷и автобусі?

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

Òреба çавæди ïам’ÿтати, що твіé ïерсоналüниé трансïорт має два
колеса. Âін моæе вïасти на слиçüкіé дороçі, ïід ÷ас наїçду на ïере-
шкоду. Ñтіéкістü ще менша, ÿкщо на велосиïеді вантаæ. Çаãалом
на велосиïеді моæна ïеревоçити не білüш ÿк 20—30 кã вантаæу. Íа
ділÿнкаõ дороãи, де їõати або вести навантаæениé велосиïед ваæко
÷и небеçïе÷но, вантаæ ïереносÿтü вру÷ну. Існує два сïособи ïере-
веçеннÿ вантаæу.

Ïеð øèé — на баãаæнику, ÿкиé кріïитüсÿ на рамі. Íа нüому моæ-
на çакріïити туристсüкиé рþкçак. Ïеревоçити у такиé сïосіб доситü
неçру÷но, однак рþкçак моæна вçÿти на сïину і долати складні
ділÿнки дороãи.

Äðó ãèé — використаннÿ велорþкçаків. Âиãотовлÿþтü їõ ç бреçен-
ту або іншоãо міöноãо матеріалу. Âони кріïлÿтüсÿ до баãаæника, не
çаваæаþтü виконувати маневри, тому ïоïулÿрні серед велотуристів
та рибалок.

Ðоçãлÿнüте мал. 60, на ÿкому çобраæено небеçïе÷ні
сïособи їçди на велосиïеді та відïовідні наслідки такиõ
ïорушенü.

Коæні шістü ãо-
дин у світі траï-
лÿєтüсÿ ÄÒÏ çа
у÷астþ велоси-
ïедиста.
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Мал. 60

Чіïлÿннÿ до автомобілÿ на õоду —
ïрÿмиé шлÿõ до серéоçниõ травм.
Це ÷асто ïриçводитü такоæ до авто-
мобілüниõ аваріé, æертвами ÿкиõ
моæутü стати десÿтки лþдеé.

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

Õиçуваннÿ, їçда беç рук — висока
éмовірністü ïадіннÿ. Череç öе траïлÿ-
þтüсÿ навітü смертелüні виïадки.

Ïасаæир на рамі çаваæає велосиïе-
дисту дивитисÿ на дороãу.

Çанадто ваæкиé вантаæ на баãаæни-
ку ïорушує стіéкістü, çаваæає вико-
нувати маневри. Череç öе ламаþтüсÿ
сïиöі, ãнутüсÿ колеса.

Âантаæ, що вистуïає ïо ширині ÷и
довæині, небеçïе÷ниé длÿ ïішоõодів
і велосиïедиста.

Òÿãти на буксирі іншиé велосиïед
нероçумно. Âïадете обоє.
Це ïерешкодæає такоæ руõу транс-
ïорту на дороçі.

Ïеревеçеннÿ вантаæів на кермі
çміщує öентр ваãи велосиïеда, ïору-
шує éоãо стіéкістü і маневреністü.
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Вè ко нан нÿ ма невр³в на ве ëо ñè ïеä³

Ìà íеâð — öе çміна наïрÿмку руõу відносно осüової лінії дороãи.
Õо÷ на дороçі велосиïедистам доçволÿєтüсÿ їõати ÿкомоãа ïравіше,
інколи треба ïовернути або об’їõати ïерешкоду.

Ïеред виконаннÿм маневру велосиïедист має ïереконатисÿ, що
ïоблиçу нема автомобілів, і ïоïередити ïро маневр іншиõ у÷асників
дороæнüоãо руõу. Âодії автомобілів роблÿтü öе çа доïомоãоþ сиã-
налüниõ воãнів. А велосиïедист?

Çãідно ç Ïравилами дороæнüоãо руõу він ïодає сиãнали маневру
рукоþ так, ÿк öе ïокаçано на мал. 61.

Ïодавати сиãнал ïовороту рукоþ треба çа 50 м до місöÿ вико-
наннÿ маневру, а çакін÷ити моæна беçïосереднüо ïеред éоãо вико-
наннÿм. Ïоïередæувалüниé сиãнал не надає велосиïедисту ïереваã
у русі é не çвілüнÿє éоãо від необõідності уваæно стеæити çа дороæ-
нüоþ ситуаöієþ.

Ïовороти лівору÷ і роçвороти на дороçі длÿ велоси-
ïедиста çаборонені. ßкщо éому треба ïовернути лівору÷
або роçвернутисü у çворотниé наïрÿмок, він ïовинен
доїõати до ïереõрестÿ ÷и ïішоõідноãо ïереõоду, çіéти ç
велосиïеда і ïеревести éоãо на іншиé бік дороãи.

Мал. 61. Ñиãнали велосиïедистів ïро виконаннÿ маневрів

Îб’їçд
ïерешкоди
лівору÷ Ïравиé ïоворот

(алüтернативниé)
Ïравиé
ïоворот

Çуïинка
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ßк áеç ïе÷ но оá’¿ха òè ïе ре øко äó

Ðемонт на дороçі створþє додаткову небеçïеку длÿ водіїв транс-
ïорту. ßкщо є моæливістü, уникаé ïоїçдок такими дороãами.

Антон їõав уçбі÷÷ÿм дороãи. Âін ïоба÷ив, що ïоïере-
ду ïроводÿтü ремонтні роботи (мал. 62). Çа доïомоãоþ
блок-сõеми доïомоæи беçïе÷но об’їõати ïерешкоду.

Мал. 62

Ïерешкода на твоїé
смуçі руõу?

ßкщо ïерешкода на çустрі÷ніé смуçі,
çменши швидкістü. ßкщо її об’їæдæа-
тиме автомобілü, що руõаєтüсÿ тобі
наçустрі÷, çуïинисü і ïроïусти éоãо.

ні

так

Çменши
швидкістü
або çуïинисü.
Ïроïусти öеé
автомобілü.

ні

так
Ïодивисü наçад і
вïеред. Ïоблиçу
є автомобілü?

Äаé сиãнал рукоþ: «Îб’їæдæаþ ïерешкоду лівору÷».
Îб’їæдæаé ïерешкоду. Áудü уваæним і обереæним.
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Ðоçãлÿнü малþнки 63 (а, б). Õто ç велосиïедистів ïору-
шує Ïравила дороæнüоãо руõу?

Мал. 63

б

Підсумêè

Âелосиïедист є водієм трансïортноãо çасобу.

Коæні шістü ãодин у світі траïлÿєтüсÿ ÄÒÏ çа у÷астþ вело-
сиïедиста.

Âелосиïед — нестіéкиé трансïорт і тому має обмеæені
моæливості длÿ ïеревеçеннÿ ïасаæирів та вантаæу.

Ïеред виконаннÿм ïовороту треба çа 50 м ïодати сиãнал
рукоþ.

Ïовертати лівору÷ і роçвертатисÿ на велосиïеді çаборо-
нено. Щоб виконати öі маневри, велосиïедист ïовинен çіéти ç
велосиïеда, ïеретнути дороãу ÿк ïішоõід в установленому длÿ
öüоãо місöі, а відтак ïродовæити руõ.
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§ 24. ÄÎ ÊÎГÎ ÇВÅÐТÀТÈСß ПÎ ÄÎПÎÌÎГÓ

Àвар³йн³ ñëóæáè

Îтæе, сталосÿ щосü таке, ç ÷им ти не моæеш уïоратисÿ. Äесü
сïалаõнуло, вибуõнуло, õтосü çнеïритомнів, ïотраïив у дороæнüо-
трансïортну ïриãоду, çаãубивсÿ... У öüому виïадку слід неãаéно
ïовідомити рÿтувалüників. Куди телефонувати?

Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи і çа доïомоãоþ блок-сõеми
на настуïніé сторінöі виçна÷те, до ÿкої слуæби слід
çвернутисü у такиõ ситуаöіÿõ:

ãðóïà 1: мал. 64, а;

ãðóïà 2: мал. 64, б;

ãðóïà 3: мал. 64, в.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, çа ÿкими телефонами моæна викликати
доïомоãу в раçі необõідності;

 ïеревіришсвоþвинаõідливістü і вміннÿшвидкоïовідомити
слуæби ïорÿтунку;

 ïотренуєшсÿ ïравилüно складати ïовідомленнÿ ïро
небеçïе÷ну ситуаöіþ і вçаємодіÿти ç рÿтувалüниками.

Мал. 64

âа б
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ßк ïов³äо мè òè рÿ òó ваëü нèк³в

Òи вæе çнаєш, куди çвертатисÿ ïо доïомоãу. Але що каçати? Â
крити÷ніé ситуаöії моæна роçãубитисÿ, і дороãоöінниé ÷ас сïли-
ватиме марно, ïоки добереш ïотрібні слова і ïовідомиш рÿтувалü-
никам необõідну інформаöіþ. Îтæе, çаïам’ÿтаé ãоловне ïравило:
«Менше слів — білüше інформаöії». Ñвоє ïовідомленнÿ ïобудуé çа
наведеним ниæ÷е ïланом:

1. Що сталосÿ?
2. Õто ïостраæдав?
3. Адреса і наéбілüш çру÷ниé маршрут, щоб ïід’їõати.
4. Ïріçвище тоãо, õто телефонує.

Îсü ÿким, наïриклад, має бути стисле ïовідомленнÿ ïро дороæ-

Ñтав свідком ÷и æертвоþ наïаду,
ïоãрабуваннÿ, викраденнÿ, шаõраé-
ства, ïоãроç, çдирниöтва, ÄÒÏ?

Çвертаéсÿ до міліöії
çа телефоном 02.

ні

так

так
Ïоба÷ив ïоæеæу або від÷ув çаïаõ
диму ÷и виникла інша небеçïе÷на
ситуаöіÿ, ç ÿкоþ ти не вïораєшсÿ?

ні

Ñталасÿ аваріÿ у системі
ãаçоïоста÷аннÿ? ні

Ñлуæбу ãаçу викликаé
çа номером 04.

Âикликаé
«швидку доïомоãу»
çа номером 03.

Коãосü травмовано, він від÷уває
ãостриé білü, çнеïритомнів, ïотре-
бує неãаéної меди÷ної доïомоãи?

Âикликаé
ïоæеæну
оõорону або
рÿтувалüників
çа телефоном
01.

так так
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нüо-трансïортну ïриãоду: «Çіткненнÿ тролеéбуса і вантаæноãо авто-
мобілÿ на Квітковому булüварі ïорÿд ç маãаçином «Госïодаро÷ка».
Адреса: Квітковиé булüвар, 36. Áаãато ïостраæдалиõ. Ïід’їõати кра-
ще ç боку Áаçарної ïлощі, бо ç ïротилеæноãо — автомобілüна ïроб-
ка. Ïовідомив Ïилиïенко Âалентин, ïродавеöü маãаçину».

Äеÿкі ïодробиöі моæутü ïолеãшити çавданнÿ рÿтувалüникам
і доïомоãти ïостраæдалим. Òак, ÿкщо ïовідомити, що у лþдини
ïоãано ç серöем або вона від÷уває силüниé білü у ãрудÿõ, то до неї
вишлþтü бриãаду кардіолоãів іç сïеöіалüним обладнаннÿм.

Ñклади і çаïиши в çошиті ïовідомленнÿ ïро ïоæеæу в
баãатоïоверõовому будинку.

ßк çв’ÿçа òè ñÿ ç авар³йноþ ñëóæ áоþ

«Çви÷аéно, ïо телефону», — скаæете. Äобре, ÿкщо він
ïору÷. А ÿкщо немає? Ïеревір своþ винаõідливістü çа
доïомоãоþ крос-тесту.

1. У тебе вдома немає телефону, а в сусідів є. ßкщо
тобі треба викликати рÿтувалüників, ти çвернешсÿ до сусідів (6) ÷и
ïобіæиш телефонувати ç телефону-автомата (8)?

2. Òи став свідком ÄÒÏ на шосе çа меæами населеноãо ïункту.
Щоб викликати «швидку доïомоãу» і міліöіþ,
ïобіæиш до наéблиæ÷оãо æитла (7) ÷и çуïи-
ниш будü-ÿкиé автомобілü і ïоïросиш водіÿ
доïомоãти або викликати «швидку доïомоãу»
(9)?

3. Ïорÿд ç місöем траãедії є телефон, над
ÿким виситü табли÷ка: «Äлÿ слуæбовоãо користуваннÿ». Щоб вик-
ликати рÿтувалüників, ти скористаєшсÿ ним (10) ÷и ïобіæиш шука-
ти іншиé (12)?

4. Òи ïідбіã до телефону-автомата, щоб
терміново викликати аваріéну слуæбу, але
до нüоãо стоїтü ÷ерãа. Òи станеш у ÷ерãу
(11), ïоïросиш çателефонувати беç ÷ерãи
(13), ïоïросиш тоãо, õто телефонує, ïерерва-
ти роçмову і доçволити тобі викликати рÿту-
валüників (15)?

5. Òи çалишивсÿ вдома сам, а õтосü невідомиé дçвонитü у двері
і ïроситü від÷инити, щоб викликати «швидку доïомоãу». Òи неãаé-
но від÷иниш двері (14), відмовишсÿ від÷инÿти (16) ÷и çаïроïонуєш
викликати «швидку», не від÷инÿþ÷и двереé (17)?
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6. Òи в÷иниш öілком ïравилüно. ßкщо сталосÿ нещастÿ, слід
відкинути сором’ÿçливістü і телефонувати ç наéблиæ÷оãо аïарата.
І çавæди ïам’ÿтаé, що длÿ такиõ викликів не ïотрібна телефонна
картка (2).

7. Íеïравилüно. Ïоки добіæиш, õтосü моæе é ïомерти (2).

8. Череç надмірну сором’ÿçливістü ти çмарнуєш дороãоöінниé ÷ас
і моæеш втратити шанс врÿтувати комусü æиттÿ (1).

9. Це ïравилüне рішеннÿ. ßкщо є вибір і автомобілів на шосе
баãато, çуïинÿé швидкісні іномарки. Âодії такиõ автомобілів ÷асто
маþтü ïри собі телефони мобілüноãо çв’ÿçку і моæутü одраçу викли-
кати рÿтувалüників. А ÿкщо é не маþтü, вони швидше дістанутüсÿ
до наéблиæ÷оãо населеноãо ïункту і викли÷утü доïомоãу (3).

10. Ïравилüно. У крити÷ніé ситуаöії слід скористатисÿ наéблиæ-
÷им телефоном. У деÿкиõ невеликиõ селаõ ÷и місте÷каõ вçаãалі
дуæе мало телефонів, наïриклад, вони є тілüки у сілüсüкіé раді,
маãаçині. Òому маєш бути вïевнениé, що длÿ виклику аваріéниõ
слуæб моæна скористатисÿ будü-ÿким телефоном. ßкщо тобі не доç-
волÿþтü скористатисÿ телефоном, наïолÿãаé, щоб õтосü усе-таки
çателефонував рÿтувалüникам. Моæеш наãадати ïро криміналüну
відïовідалüністü çа ненаданнÿ доïомоãи (4).

11. Ñтоÿтимеш у ÷ерçі — втратиш дороãоöінниé ÷ас. Âідкинü
будü-ÿкі ваãаннÿ: ÿкщо сталосÿ нещастÿ, ти маєш ïраво неãаéно
çателефонувати до аваріéної слуæби (4).

12. Цеé наïис не стосуєтüсÿ такиõ терміновиõ виïадків, ÿк ви-
клик аваріéниõ слуæб. Áудü-õто доçволитü тобі скористатисÿ слуæ-
бовим телефоном (3).

13. Цüоãо недостатнüо. Òоé, õто тримає слуõавку, моæе роçмовлÿ-
ти ще кілüка õвилин. Áудü рішу÷ішим (4).

14. Íеïравилüно. Çловмисники ÷асто ïросÿтü від÷инити, щоб ско-
ристатисÿ телефоном, або каæутü, що вони ç ÆÅКу, ïошти, міліöії.
ßкщо ти вдома сам, ніколи не від÷инÿé двереé неçнаéомим лþдÿм.
Çнаéди інше рішеннÿ (5).

15. Ïравилüно! Лþди çдебілüшоãо ç роçуміннÿм ставлÿтüсÿ до
такоãо ïроõаннÿ, але навітü ÿкщо станетüсÿ інакше, не çваæаé — ти
çобов’ÿçаниé в÷инити саме так (5).

16. Ç одноãо боку, ти робиш роçумно, коли не від÷инÿєш две-
реé неçнаéомöÿм, але çваæ на те, що від тебе, моæливо, çалеæитü
лþдсüке æиттÿ. Ïодумаé, ÿк ти моæеш ïравилüно в÷инити в такіé
ситуаöії (5).

17. Молодеöü! Òи діставсÿ кінöÿ.
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ßк вçаºмоä³ÿòè ç рÿ òó ваëü нè мè ñëóæ áа мè

Ïоки рÿтувалüники дістаþтüсÿ до місöÿ траãедії, слід çвілüни-
ти ïід’їçні шлÿõи до будинку, ÿкі ÷асто використовуþтüсÿ ÿк транс-
ïортні стоÿнки. Çнаéти власників автомобілів неваæко. Íа баãатüоõ
автомобілÿõ встановлено сиãналіçаöіþ, і доситü штовõнути таке
авто, щоб вона сïраöþвала. Âласник виéде і çвілüнитü ïроїçд.

Коли рÿтувалüники ïрибудутü на місöе, дуæе ваæливо, щоб їм
не çаваæали і виконували їõні вкаçівки. Це — ïрофесіонали. Âони
сïеöіалüно нав÷ені, натреновані é маþтü досвід роботи в екстремалü-
ниõ ситуаöіÿõ. Âони краще çнаþтü, що, коли і ÿк треба робити, але
не маþтü ÷асу на ïоÿсненнÿ. ßкщо інші лþди ïотраïили в ãіршу
ситуаöіþ, ніæ ти, скаæи ïро öе рÿтувалüникам, але не сïере÷аéсÿ,
ÿкщо вони рÿтуватимутü тебе — їм видніше.

1*. У невеликому селі сïалаõнула ïоæеæа. У öüому насе-
леному ïункті є тілüки два телефони. Íаéблиæ÷иé — у
ïриміщенні, на дверÿõ ÿкоãо виситü табли÷ка: «Ñто-
роннім вõід çаборонено».

Чи моæна скористатисÿ öим телефоном, щоб викли-•
кати ïоæеæників?
Що моæна çробити, ÿкщо оõоронеöü на вõоді не ïро-•
ïускає тебе до телефону?

2*. Äеÿкі оïератори мобілüноãо çв'ÿçку маþтü особливос-
ті набору номера длÿ виклику рÿтувалüниõ слуæб. ßкщо
маєш мобілüниé телефон, ç'ÿсуé, ÿк викликати ç нüоãо
рÿтувалüників.

Підсумêè

Íіõто не çастраõованиé від небеçïе÷ниõ ситуаöіé. ßкщо не
моæеш сам вïоратисÿ ç небеçïекоþ, слід неãаéно çвернутисÿ
до аваріéниõ та рÿтувалüниõ слуæб.

Ðÿтувалüні слуæби викликаþтü ç будü-ÿкоãо наéблиæ÷оãо
телефону ïоçа ÷ерãоþ і беçкоштовно.

Ïовідомленнÿ ïро екстремалüну ситуаöіþ маþтü бути
стислими та інформативними.

Íіколи не æартуé ç викликами рÿтувалüниõ слуæб. Це
караєтüсÿ великим штрафом. Òа наéãоловніше — беç доïомоãи
моæутü çалишитисÿ ті, õто її насïравді ïотребує.



147

§ 25. ßÊ ÄÎПÎÌÎГТÈ ПÎТÅÐП²ËÎÌÓ

Íе менш ÿк 80% лþдеé, що çаãинули в ÄÒÏ та іншиõ
екстремалüниõ ситуаöіÿõ, моãли б виæити çа умови наданнÿ їм
невідкладної доïомоãи. Іноді достатнüо наéïростішиõ діé, щоб
урÿтувати лþдині æиттÿ або çменшити риçики длÿ її çдоров'ÿ.

Îб'єднаéтесü у 4 ãруïи. Íаçвітü ситуаöії, в ÿкиõ лþди-
на моæе:

ãðóïà 1: отримати ураæеннÿ електри÷ним струмом;
ãðóïà 2: отримати оïіки;
ãðóïà 3: отруїтисÿ;
ãðóïà 4: отримати травму.

Óра æен нÿ еëе к ò рè÷ нèм ñòрó мом

1. ßкі небеçïеки моæутü виникнути, ÿкщо неïравилüно
користуватисÿ електроïриладами?
2. Чому не моæна користуватисÿ несïравними електро-
ïриладами, роçетками і ïроводами ç ïошкодæеноþ
іçолÿöієþ?
3. Чи моæна торкатисÿ невідомиõ ïроводів?

ßкщо лþдину ураçило електри÷ним струмом, її ще моæна врÿ-
тувати. Ñïо÷атку ïотерïілоãо треба çвілüнити від контакту ç ïро-
водом ÷и ïриладом, що ïеребуває ïід наïруãоþ. Це нелеãко, адæе
лþдина сама стає ïровідником електри÷ноãо струму, тоæ торкатисÿ
до неї смертелüно небеçïе÷но. Ïерш ніæ çробити öе, слід вимкнути
електрику çа доïомоãоþ вимика÷а ÷и рубилüника. Моæна ïереруба-
ти ïровід сокироþ ç дерев’ÿним дерæаком.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïотренуєшсÿ надавати ïершу доïомоãу ïри ураæенні
електри÷ним струмом, õімі÷ноþ ре÷овиноþ, отруєнні
ãаçом.

 оçнаéомишсÿ ç вмістом автомобілüної аïте÷ки, щоб
мати çмоãу доïомоãти ïотерïілим у ÄÒÏ та іншиõ
екстремалüниõ ситуаöіÿõ.
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У краéнüому виïадку слід одÿãнути суõі ãумові рукавиöі, щілüно
обãорнути руки суõим ãан÷ір’ÿм або одÿãом і лише тоді виçволÿти
ïотерïілоãо. Âідтак éоãо треба ïокласти на сïину, çабеçïе÷ити

вілüниé достуï свіæоãо ïовітрÿ. ßкщо
лþдина неïритомна, їé слід дати ïонþ-
õати нашатирноãо сïирту (мал. 65).

Ïри ураæенні електри÷ним струмом
у ïотерïілоãо моæе çуïинитисÿ диõаннÿ
або серöе. У такому раçі треба неãаéно
робити шту÷не диõаннÿ та масаæ серöÿ.
Íаврÿд ÷и öе тобі ïід силу, тому ÿкщо
ïоблиçу є дорослі, ïоïроси їõ доïомоã-
ти, а сам викли÷ «швидку доïомоãу».

Пер øа äо ïо мо ãа ïрè х³м³÷нèх оï³ках

Õімі÷ні оïіки наé÷астіше сïри÷инÿþтü ïреïарати друãої ãруïи
(çасоби длÿ деçінфекöії та відбілþваннÿ, ÷ищеннÿ каналіçаöіéниõ
труб, оöтова есенöіÿ тощо).

ßê ðîзï³зíàòè? Íа місöі оïіку — ïо÷ервоніннÿ шкіри, її çне-
барвленнÿ, волоãістü, м’ÿкістü, ïобіліннÿ, ïористістü ÷и çаïаленнÿ.
Моæе утворитисÿ набрÿк. Лþдина від÷уває дуæе силüниé білü і
çаãалüну слабкістü. У неї моæе çуïинитисÿ диõаннÿ або статисÿ
çаïаморо÷еннÿ. Але іноді навітü çа дуæе силüниõ оïіків болþ не
від÷уваþтü.

ßê д³ÿòè? ßкщо õімі÷на ре÷овина ïоïала на шкіру або в о÷і,
çаïам’ÿтаé основне, що слід çробити неãаéно: ÇМÈÒÈ, ÑÒÐУÑÈÒÈ,
ÇÍÅШКÎÄÈÒÈ.

ßкщо õімі÷на ре÷овина рідка (наïриклад, оöтова есенöіÿ), її тре-
ба неãаéно ÇМÈÒÈ. Це оçна÷ає, що місöе, на ÿке ïоïала õімі÷на
ре÷овина, слід ïромивати 15—30 õвилин ïрото÷ноþ водоþ.

У æодному раçі ураæене місöе не моæна терти ватним
тамïоном, çмо÷еним у воді, ÷и öуïкоþ тканиноþ або çми-
вати ïід силüним наïором води. Òак õімі÷на ре÷овина
моæе ãлибше ïроникнути в шкіру.

Íаéнебеçïе÷нішими є õімі÷ні оïіки о÷еé. Âони моæутü ïриçвес-
ти до çниæеннÿ ãостроти çору або ïовної
éоãо втрати. Òому ïри ïоïаданні õімі÷ної
ре÷овини в о÷і їõ слід ïромивати õолодноþ
водоþ ïротÿãом 10—15 õвилин. Îко треба
роçïлþщити, а струмінü води сïрÿмувати до
внутрішнüоãо куто÷ка ока.

Мал. 65
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ßкщо õімі÷на ре÷овина суõа, її треба ÑÒÐУÑÈÒÈ або çнÿти
суõоþ ãан÷іркоþ, тому що деÿкі õімікати (наïриклад, ваïно) ïри
контакті ç водоþ виділÿþтü велику кілüкістü теïла, і öе моæе ïоси-
лити оïік. Íе слід çдувати таку ре÷овину, щоб ïорошинка не ïотра-
ïила в о÷і. Ïіслÿ öüоãо ураæене місöе ïромиваþтü водоþ ïротÿãом
30 õвилин.

ÇÍÅШКÎÄÈÒÈ — оçна÷ає неéтраліçувати діþ деÿкиõ õімі÷ниõ
ре÷овин. Íаïриклад, ÿкщо на шкіру ïоïала оöтова есенöіÿ, ïіслÿ
ïромиваннÿ водоþ обïе÷ене місöе моæна обробити милüноþ водоþ
÷и слабким роç÷ином õар÷ової соди (1 ÷аéна лоæка на склÿнку
води). ßкщо öе був çасіб длÿ ÷ищеннÿ каналіçаöіéниõ труб, çна-
добитüсÿ роç÷ин лимонної кислоти (1/2 ÷аéної лоæки на склÿнку
води) або роçведениé наïоловину õар÷овиé оöет.

Пер øа äо ïо мо ãа ïрè оòрóºннÿх

Îтруєннÿ моæе сïри÷инити ïреïарат ïобутової õімії будü-ÿкої
ãруïи (див. § 18, с. 113). Часто траïлÿþтüсÿ отруєннÿ ïіслÿ оброб-
ки ïреïаратами длÿ боротüби çі шкідниками та бур’ÿнами.

Íе õоди на ділÿнкаõ, щоéно оброблениõ отрутоõіміката-
ми. Çа÷екаé, ïоки вони вивітрÿтüсÿ або їõ çмиþтü дощі.
Äуæе небеçïе÷но çмішувати кілüка ріçниõ õімікатів. Â
одниõ виïадкаõ öе моæе ïриçвести до утвореннÿ токси÷-
ниõ ре÷овин, а в іншиõ — навітü до вибуõу.

Ïоміркуé, ÷ому õімікати краще çберіãати в ориãіналüніé
уïаковöі, а не ïересиïати ÷и ïереливати в іншиé ïосуд.

×è зíàºø òè, ùî...

Íе всі ç ïоширениõ у ïобуті çасобів бо-
ротüби ç тарãанами, блощиöÿми, мураõами,
колорадсüким æуком і ïоïелиöеþ беçïе÷ні длÿ
çдоров’ÿ лþдини.

Íаïриклад, деÿкі «ïідïриємöі» ïродаþтü
отруту ïід наçвоþ «Òіурам», ÿка надçви÷аéно
токси÷на. І такі виïадки не ïоодинокі. Òому
çасоби боротüби çі шкідниками треба куïувати
лише в маãаçинаõ, де товар сертифіковано.
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ßê ðîзï³зíàòè? Ïро отруєннÿ свід÷атü: çаïаморо÷еннÿ, нудота,
роçлади çору, ãоловниé білü, çадуõа.

ßê д³ÿòè? Çа ïершиõ оçнак отруєннÿ треба викликати «швидку
доïомоãу». ßкщо лþдина виïила отруту, ваæливо çаïобіãти її всмок-
туваннþ у кров. Ïотерïілоãо треба ïокласти на лівиé бік. Òаке ïоло-
æеннÿ уïовілüнитü всмоктуваннÿ отрути, а ÿкщо він ïо÷не блþвати,
то не çаõлинетüсÿ. Ïіслÿ наданнÿ ïершої доïомоãи ïотерïілому тре-
ба çвернутисÿ до лікарÿ. Ç собоþ слід уçÿти ïосуд та етикетку від
õімі÷ної ре÷овини, ÿка сïри÷инила отруєннÿ.

Îтруєннÿ ãаçом моæе статисÿ:
çа відсутності тÿãи в димоõоді ïе÷і, ãаçовіé колонöі, котлі;•
ïід ÷ас ïеребуваннÿ в накуреному ïриміщенні;•
ÿкщо ïерекрити димоõід до ïовноãо çãорÿннÿ ïалива в ïе÷і;•
ïід ÷ас ïоæеæі.•

У ïрироді ïобутовиé ãаç не має ні колüору, ні çаïаõу. Òому до
нüоãо додаþтü ãаç çі сïеöифі÷ним çаïаõом у такіé кілüкості, що éоãо
наÿвністü буде від÷уватисÿ вæе çа неçна÷ноãо витіканнÿ. Îтруєннÿ
ãаçами надçви÷аéно небеçïе÷ні. Череç диõалüні шлÿõи ãаçи швидко
ïотраïлÿþтü в орãаніçм і ураæуþтü æиттєво ваæливі орãани. Òому
діÿти в такиõ виïадкаõ треба оïеративно, не çабуваþ÷и ïро власну
беçïеку. Ïотренуéсÿ çа доïомоãоþ блок-сõеми робити öе.

Çакривши рот волоãоþ тканиноþ,
від÷ини навстіæ вікна і двері. Ïост-
раæдалиé çнеïритомнів?

Äоïомоæи éому
виéти іç çаãаçовано-
ãо ïриміщеннÿ.

так

так
Âинеси ïотерïілоãо іç çаãаçованоãо
ïриміщеннÿ і вклади éоãо на бік.
Âін диõає?

ні

ні

Ïокли÷ коãосü іç дорослиõ çробити
éому шту÷не диõаннÿ.

Ïіднеси éому до носа
ватку ç нашатирним
сïиртом, такоæ ïотри
неþ скроні.

Âикли÷ «швидку доïомоãу». Äо ïриїçду
лікарів вклади ïотерïілоãо, роçстебни éому
комір і ïасок, ïослаб краватку.
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Äоïомоãа ïрè ÄТП

Íа виïадок ÄÒÏ водіé має аïте÷ку. ßкщо коãосü іç ïасаæирів
травмовано, там є все, щоб надати éому ïершу доïомоãу. Îçнаéомсÿ
ç вмістом автомобілüної аïте÷ки, щоб у раçі ïотреби швидко çнаéти
і ïринести дорослим необõідні медикаменти (мал. 66).

Мал. 66. Âміст автомобілüної аïте÷ки:

длÿ îá ðîá леííÿ ðàí• використовуþтü флакони ç éодом (9), сулüфаöилом
натріþ (10), біãлþконатом õлорãексидину (11);
ñеð цеâ³ зà ñî áè• — нітроãліöерин (12);
ïðè зó ïèíц³ дè õàí íÿ• використовуþтü ïристріé длÿ шту÷ноãо диõаннÿ (13);
çасоби длÿ çуïиненнÿ кровоте÷і та накладаннÿ ïов’ÿçок• ïðè òðàâ ìàõ: сте-
рилüниé бинт (1), леéкоïластир (2, 7, 8), дæãут (3), меди÷ні рукави÷ки
(4), косинка ïерев’ÿçо÷на (5), марлева серветка (6);
дî дàò êîâ³ зà ñî áè• : ноæиöі (15), шïилüки анãліéсüкі (14).

1

2
7

9

12
13

4
6

8

5

15

11

10

14

3
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Пракòè÷на роáоòа № 7
Íаäаннÿ нев³äкëаäно¿ äоïомоãè ïоòерï³ëомó 

1. Íаçви ïорÿдок своїõ діé у такиõ ситуаöіÿõ:

Ñèòóàц³ÿ 1. Ïіслÿ ãроçи Íаталка виéшла надвір і
ïоба÷ила, що ïору÷ ç обірваним електри÷ним дро-
том леæитü õлоïеöü. ßк дів÷ина моæе надати éому
доïомоãу, але так, щоб саміé уникнути ураæеннÿ елек-
три÷ним струмом?

Ñèòóàц³ÿ 2. Ñашко доïомаãав мамі ïекти торт і виïад-
ково роçбив ïлÿше÷ку ç оöтовоþ есенöієþ. Кілüка кра-
ïелü ïоïало éому на ноãу. ßку ïершу доïомоãу треба
надати õлоïöеві?

Ñèòóàц³ÿ 3. Òи став свідком ÄÒÏ, в ÿкому є ïостраæ-
далі. Що ти ïринесеш длÿ наданнÿ ïершої доïомоãи:
1) ÿкщо õтосü скарæитüсÿ на білü у серöі; 2) ÿкщо
у ïотерïілоãо çуïинилосÿ диõаннÿ; 3) щоб çуïинити
кровоте÷у; 4) тому, в коãо баãато ïодрÿïин?
а) ïристріé длÿ шту÷ноãо диõаннÿ; б) таблетки нітро-
ãліöерину; в) çасоби деçінфекöії; ã) ïерев’ÿçо÷ниé
матеріал.

2. Ïоïроси вдома уïаковку ïреïарату ïобутової õімії.
Уваæно ïро÷итаé çастереæеннÿ і виçна÷, до ÿкої ãруïи
він налеæитü. Що треба çробити у раçі отруєннÿ öим ïре-
ïаратом?

Підсумêè

У баãатüоõ виïадкаõ æиттÿ ïотерïілоãо çалеæитü від тоãо,
÷и надано éому ïершу доïомоãу.

ßкщо öе тобі не ïід силу, не ãаé ні õвилини, ïокли÷ на
доïомоãу дорослиõ і çателефонуé до «швидкої доïомоãи».

Äіти і лþди ïоõилоãо віку ïотребуþтü неãаéної ãосïіталіçаöії
навітü çа неçна÷ниõ травм та ураæенü.



ÐÎÇÄІЛ 4

ШКÎЛА ÑÏІЛКУÂАÍÍß
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§ 26. СП²ËÊÓВÀÍÍß ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Çаñоáè комóн³кац³¿

Ñï³лêó âàí íÿ (êîìóí³êàц³ÿ)—
öе обмін думками, ïо÷уттÿми,
враæеннÿми, тобто ïовідомленнÿ-
ми. Ñïілкуваннÿ відбуваєтüсÿ не
лише міæ тими, õто ба÷итü одне
одноãо. Ñïілкуþтüсÿ ïо телефону,
çа доïомоãоþ ïошти, Інтернету —
зàñîá³â êîìóí³êàц³¿. Âони увесü
÷ас вдосконалþþтüсÿ. Äосліди їõ
ïроãрес.

1. ßк лþди ïередавали ïовідомленнÿ одне одному, коли
не існувало ïоштової слуæби?

2. Ðоçïитаé дідусÿ ÷и бабусþ, ÿкі çасоби комунікаöії
існували, коли вони були дітüми.

3. ßкі çасоби комунікаöії були достуïні у дитинстві твоїм
батüкам?

4. Íаçви ÿкнаéбілüше су÷асниõ çасобів комунікаöії.

5*. Ñïробуé уÿвити, ÿкі çасоби комунікаöії ç'ÿвлÿтüсÿ
÷ереç 20 років. Íаïиши ïро öе невелике оïовіданнÿ
або намалþé малþнок ÷и ïідãотуé ç друçÿми сöенку або
ïантоміму.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 дослідиш ïроãрес у роçвитку çасобів комунікаöії;

 ïриãадаєш, ÿкі існуþтü канали комунікаöії;

 в÷итимешсÿ встановлþвати контакт ç ріçними лþдüми;

 ïотренуєш уміннÿ ãоворити, активно слуõати, уникати
неïороçумінü і уто÷нþвати çміст ïовідомленнÿ.
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Êанаëè комóн³кац³¿

Лþди моæутü ïередавати свої ïовідомленнÿ словами, тобто вер-
балüно (усно ÷и ïисüмово), і беç слів — невербалüно (çа доïомоãоþ
інтонаöії, сили ãолосу, темïу мовленнÿ, а такоæ міміки, æестів,
ïолоæеннÿ тіла).

1. Îб'єднаéтесü у 4 ãруïи. Ïродемонструéте невербалüні
канали сïілкуваннÿ.

ãðóïà 1: скаæітü ÿкесü слово, наïриклад, «ïривіт», ç
ріçноþ інтонаöієþ (радісноþ, сумноþ, саркасти÷ноþ,
çневаæливоþ, çакли÷ноþ...);
ãðóïà 2: скаæітü öе слово ãолосом ріçної сили та у
ріçному темïі;
ãðóïà 3: скаæітü éоãо, суïроводæуþ÷и ріçноþ мімікоþ
і æестами.

2. ßкі ïовідомленнÿ отримували ïри öüому ото÷уþ÷і?

Íавè÷кè комóн³кац³¿

Òобі необõідно роçвивати нави÷ки комунікаöії, ÿкі ще наçиваþтü
нави÷ками ефективноãо сïілкуваннÿ. Адæе ті, õто не вміє сïіл-
куватисÿ, ïо÷уваþтüсÿ самотнішими, менш блаãоïолу÷ними і щас-
ливими, ніæ ті, õто має добре роçвинені соöіалüні нави÷ки. Äо наé-
ваæливішиõ нави÷ок комунікаöії налеæатü: уміннÿ роçуміти і вико-
ристовувати «мову æестів», роçïо÷инати сïілкуваннÿ, активно слу-
õати é уникати неïороçумінü.

ßк роçïо÷аòè ñï³ëкóваннÿ

Щоб ïослуõати улþблену радіостанöіþ, ти сïо÷атку настроþєш
радіоïриéма÷ на її õвилþ. Òак само é у сïілкуванні — сïо÷атку
налаштовуєшсÿ на сïівроçмовника. Íаïриклад, ïо-ріçному ïо÷ина-
єш роçмову çі своїм наéкращим друãом і ç директором школи.

Ñïершу треба встановити невербалüниé контакт. Щоб тебе ïомі-
тив друã, ти ïомаõаєш éому рукоþ, ïлеснеш ïо сïині ÷и обіéмеш
çа ïле÷і. Äо в÷ителÿ ÷и директора школи ïросто ïідіéдеш і станеш
ïеред ним. Коли сïівроçмовник ïодивитüсÿ тобі у ві÷і, невербалüниé
контакт встановлено. Âідтак встановлþєш вербалüниé контакт.
Íаé÷астіше — çа доïомоãоþ вітаннÿ. Äруãові моæеш скаçати:
«Ïривіт! ßк сïрави?», а до в÷ителÿ çвернешсÿ інакше: «Äобриé
денü, Ñтаніславе Іванови÷у. Моæна вас ïро щосü çаïитати?»
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Íавè÷кè акòèвноãо ñëóханнÿ

Уміннÿ слуõати не менш ваæливе, ніæ уміннÿ ãоворити. Òоé, õто
слуõає, є активним у÷асником роçмови (таблиöÿ 8).

Âін уваæно слуõає, дивитüсÿ на сïівроçмовника, намаãаєтüсÿ все
çроçуміти, ïереéмаєтüсÿ éоãо ïо÷уттÿми.

Âін ïідбадüорþє сïівроçмовника, але не ïеребиває éоãо, не
відволікаєтüсÿ і не çмінþє тему роçмови.

ßкщо ÷оãосü не çроçумів, намаãаєтüсÿ öе уто÷нити. Òоé,
õто слуõає, висловлþє своþ то÷ку çору, уваæно вислуõавши
сïівроçмовника.

Òàáлèцÿ 8

Верáаëüн³ оçнакè Íеверáаëüн³ оçнакè

Активно слуõає

«Òак-так»
«Цікаво»
«А що було далі?»
«Ñïравді?»
«Î!»
«Чим усе скін÷илосÿ?»

Äивитüсÿ в о÷і
Íаõиливсÿ до
сïівроçмовника
Усміõаєтüсÿ
Киває
Çосередæениé і
çаöікавлениé вираç
обли÷÷ÿ

Íе слуõає

Âідволікаєтüсÿ
Ïерериває
Íедоре÷но смієтüсÿ

Íе дивитüсÿ в о÷і
Âідвертаєтüсÿ
Íе усміõаєтüсÿ
Íе киває
Âідсторонениé вираç
обли÷÷ÿ

ßк óнèкаòè неïороçóм³нü

Ïоãраéте в ãру «Çіïсованиé телефон». Îб'єднаéтесü у
2 команди і вишикуéтесü у 2 шеренãи. Â÷ителü ïокаçує
у÷нÿм, ÿкі стоÿтü у шеренçі ïершими, малþнки, а вони
невербалüно ïередаþтü їõ çміст настуïному у÷аснику.
Îстанні в шеренãаõ намалþþтü те, що çроçуміли.
Ïорівнÿéте öі малþнки ç тими, що в у÷ителÿ.
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Íеïîðîзóì³ííÿ — öе ïомилки у сïілкуванні. Щоб уникнути їõ,
çаïам'ÿтаé ïравило: «Âідïовідністü. Конкретністü. Уто÷неннÿ».

Â³дïîâ³дí³ñòü. Áілüш ÿк ïоловину інформаöії лþди ïередаþтü
і сïриéмаþтü невербалüно. Âаæливо, щоб твої слова відïовідали
вираçу твоãо обли÷÷ÿ, міміöі, æестам. Íаïриклад, ÿкщо тобі сумно,
але ти ãовориш ïро öе ç усмішкоþ, сïівроçмовник моæе ïодумати,
що ти æартуєш, і не ïовіритü.

Êîíêðеòí³ñòü. Íеïороçуміннÿ ÷асто виникаþтü ÷ереç те, що лþди
висловлþþтüсÿ неконкретно. Íаïриклад, ви домовилисÿ, що друã
çавтра çателефонує тобі. Òи ç самоãо ранку ÷екав на éоãо дçвінок.
Íарешті тобі урвавсÿ терïеöü, ти çателефонував éому і висловив своє
невдоволеннÿ. Але друã скаçав, що çбиравсÿ çателефонувати вве÷ері.
Îтæе, він мав висловитисÿ то÷ніше або тобі слід було çаïитати, коли
саме ÷екати дçвінка.

1. Íаçвітü ïриклади ситуаöіé, коли треба уто÷нити
інформаöіþ (мал. 67).

2. Ïриãадаé ïодібну ситуаöіþ çі своãо æиттÿ.

Мал. 67

Ïовертаéсÿ
не ïіçно.

Áуду о восüміé.
Гараçд?
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Óòî÷íеííÿ. Уміннÿ ставити уто÷нþþ÷і çаïитаннÿ ïоліïшує
ÿкістü сïілкуваннÿ. ßкщо ти комусü щосü роçïовідаєш або
ïоÿснþєш, çаïитаé, ÷и все він çроçумів. І навïаки, ÿкщо тобі щосü
ïоÿснþþтü ÷и роçкаçуþтü, не соромсÿ ïереïитати те, що не çроçумів
(мал. 68).
Коли ти не вïевнениé, ÷и ïравилüно çроçумів сïівроçмовника,

використаé ïерефраç. Ïо÷ни словами: «ßкщо ÿ ïравилüно тебе
çроçумів...» і далі ïерекаæи своїми словами те, що тобі роçïовіли.

Мал. 68. ßке çаïитаннÿ треба ïоставити,
щоб уникнути неïороçуміннÿ?

Підсумêè

Ñïілкуваннÿ — öе обмін думками, ïо÷уттÿми, враæеннÿми,
тобто ïовідомленнÿми.

Çасоби комунікаöії доïомаãаþтü лþдÿм сïілкуватисÿ на
відстані. Âони увесü ÷ас удосконалþþтüсÿ.

Лþди моæутü ïередавати свої ïовідомленнÿ вербалüно і
невербалüно. ßкістü сïілкуваннÿ çалеæитü ïередусім від умін-
нÿ ãоворити і слуõати, роçуміти і володіти мовоþ æестів.

Íеïороçуміннÿ — öе ïомилки у сïілкуванні. Конкретністü і
вміннÿ уто÷нþвати ïовідомленнÿ доïомоæутü уникнути ïоми-
лок.

Çустрінемосü
о ï’ÿтіé білÿ
метро.

?
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§ 27. СТÈË² СП²ËÊÓВÀÍÍß

Ìанера ñï³ëкóваннÿ

Існуþтü ситуаöії, в ÿкиõ буває складно відмовитисÿ, відкрито
висловити свої ïо÷уттÿ, ïоïросити коãосü ïро ïослуãу ÷и відстоÿти
свої ïрава. У такиõ ситуаöіÿõ лþди ïоводÿтüсÿ:

ïàñèâíî• — неõтуþтü власними інтересами і çа будü-ÿку öіну на-
маãаþтüсÿ уникати конфліктів;
óïеâíеíî (àñеðòèâíî)• — відстоþþтü своþ ïоçиöіþ, çваæаþ÷и на
ïо÷уттÿ та баæаннÿ іншиõ;
àãðеñèâíî• — çавæди намаãаþтüсÿ відстоÿти лише власну то÷ку
çору, не çваæаþтü на інтереси іншиõ.

1. Ïро÷итаé ситуаöіþ та варіанти ïоведінки.
Òи ïоçи÷ив друãу свіé улþблениé диск, а він ïовернув
éоãо çіïсованим. Òи:
а) скаæеш ïро öе друãу і ïоïросиш куïити тобі
новиé диск;
б) ні÷оãо не скаæеш і куïиш новиé диск сам;
в) ïоçи÷иш у друãа éоãо улþблениé диск і так само
çіïсуєш éоãо.

2. ßку манеру сïілкуваннÿ оïисано в коæному ç варі-
антів?
3. ßк би коæен ç вас в÷инив у такіé ситуаöії?
4. Чи траïлÿлисÿ ïодібні ситуаöії у вашому æитті? ßк
ви тоді в÷инили?

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, ÿк ïоводÿтüсÿ лþди, коли їм треба відстоÿти
свої ïрава, відмовитисÿ від ïроïоçиöії або ïоïросити ïро
ïослуãу;

 дослідиш ïереваãи і недоліки ріçниõ стилів сïілкуваннÿ;

 в÷итимешсÿ ïросити ïро ïослуãу é висувати сïраведливі
вимоãи.
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Переваãè ³ неäоë³кè р³çнèх ñòèë³в ñï³ëкóваннÿ

ßкщо лþдина неõтує власними інтересами і çа будü-ÿку öіну на-
маãаєтüсÿ уникати конфліктів, вона демонструє ïасивну ïоведінку.
Ïасивні лþди не вміþтü çаõистити себе і çаçви÷аé не моæутü нікому
відмовити, навітü ÿкщо ïроïоçиöіÿ невиãідна длÿ ниõ, а то é небеç-
ïе÷на. Âони леãше ïіддаþтüсÿ вïливу реклами і ото÷еннÿ, білüше
риçикуþтü ïотраïити у çалеæністü від ïсиõоактивниõ ре÷овин,
стати æертвоþ шаõраїв.

Аãресивні лþди намаãаþтüсÿ відстоÿти власну то÷ку çору, неçва-
æаþ÷и на інтереси і ïо÷уттÿ іншиõ. Âони неõтуþтü вві÷ливістþ,
вдаþтüсÿ до ïоãроç, лаéки і фіçи÷ної сили. Череç öе їõ не лþблÿтü,
боÿтüсÿ, сторонÿтüсÿ і моæутü çвинуватити навітü у тому, ÷оãо вони
не робили.

Уïевнена ïоведінка — öе вміннÿ домовлÿтисÿ ç ураõуваннÿм
інтересів усіõ сторін, çдатністü вві÷ливо відмовитисÿ від тоãо,
що не ïідõодитü, і рішу÷е — від тоãо, що моæе бути небеçïе÷-
ним. Уïевнену ïоведінку ще наçиваþтü ãідноþ, інтеліãентноþ або
самоствердæувалüноþ. Іноді її ïлутаþтü ç аãресивноþ. Але öі стилі
сïілкуваннÿ такі ріçні, ÿк Ñонöе і Âітер у баéöі Åçоïа.

Сонце ³ В³òер

Çасïере÷алисÿ одноãо раçу Ñонöе і Âітер, õто ç ниõ
силüнішиé.

— ß силüніше, — каçало Ñонöе.
— Íі, ÿ силüнішиé, — каçав Âітер.
Äовãо вони сïере÷алисü. Òа осü ïоба÷или, що дороãоþ éде

одÿãнениé у ïалüто ïереõоæиé.
— Це шанс ïеревірити наші сили, — скаçав Âітер. —

Íаéсилüнішим буде виçнано тоãо, õто çніме ç öüоãо ÷оловіка
ïалüто.

Ñонöе ïоãодилосÿ. Ïершим був Âітер. Âін ïо÷ав щосили
дути і шарïати ïоли ïалüта ïереõоæоãо. Але що силüніше дув
Âітер, то білüше ÷оловік кутавсü у ïалüто.

Ïотім настала ÷ерãа Ñонöÿ. Âоно ïростÿãло до ÷оловіка свої
ïромені, висушило одÿã, çіãріло. Ñïо÷атку він ïерестав кутатисü,
ïотім роçстебнув ïалüто і нарешті çнÿв éоãо, насолодæуþ÷исü
теïлим сонÿ÷ним днем.

Ñонöе ïеремоãло!
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Õо÷ у деÿкиõ ситуаöіÿõ доре÷но виÿвити ïасивністü, а іноді
доводитüсÿ реаãувати é аãресивно, уïевнена манера сïілкуваннÿ є
наéкращоþ у білüшості æиттєвиõ ситуаöіé.

Îб'єднаéтесü у 2 ãруïи. Ðоçïоділітü ситуаöії і çа
доïомоãоþ таблиöі 9 ïроаналіçуéте наведені варіанти
ïоведінки. Âиçна÷те стилі сïілкуваннÿ. ßкі їõ ïоçитивні
та неãативні наслідки?

Ñèòóàц³ÿ 1. Ñашко сидитü у кіноçалі. Äів÷ата ïоçаду
ãолосно роçмовлÿþтü, сміþтüсÿ і шурõотÿтü обãортками
від öукерок. Âін:

мов÷ки терïітиме;•

скаæе: «Äів÷ата, будü ласка,• тиõіше, мені ïоãано
÷ути»;

скаæе: «Ïриïнітü ÿçики або вимітаéтесü!• »

Ñèòóàц³ÿ 2. Катþ çаïросили на денü народæеннÿ у
кафе. Âсім ïодали коктеéлі ç алкоãолем. Катÿ не вæиває
алкоãолüниõ наïоїв. Âона:

ïоïроситü офіöіанта ïринести сік;•

виï'є коктеéлü, адæе неçру÷но відмовлÿтисÿ;•

влаштує сöену і скаæе, що кулüтурні лþди•
ïодаþтü не лише алкоãолüні наïої.

Ïàñèâíî:

в ситуаöії, коли будü-ÿке•
çаãостреннÿ стосунків є
небеçïе÷ним.

Аãðеñèâíî:

на тебе наïали або намаãа-•
þтüсÿ кудисü çатÿãти.

Óïеâíеíî:

тобі ïроïонуþтü щосü•
небеçïе÷не або те, що
тобі не ïідõодитü;

õо÷еш ïовернути•
бракованиé товар;

õо÷еш ïоïросити ïро•
ïослуãу.

Сèòóац³¿, коëè краùе ä³ÿòè:
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Òàáлèцÿ 9

Îçнакè ³ наñë³äкè р³çнèх ñòèë³в ñï³ëкóваннÿ

Ïасивниé Аãресивниé Уïевнениé

Верáаëüн³ ³ неверáаëüн³ оçнакè 

Ïолоæеннÿ
тіла

ïле÷і é ãолова
оïущені

наïруæене,
çаãроçливе

роçïравлені ïле÷і,
ïіднÿта ãолова

Ïоãлÿд æалісливиé ïрониçливиé відкритиé

Âираç обли÷÷ÿ відсторонениé наïруæениé,
брови насуïлені

ïриÿçниé,
роçслаблениé

Æести блаãалüні,
çаõисні

стиснуті кулаки,
руки в боки

сïокіéні,
рішу÷і

ßк роçмовлÿє
увесü ÷ас

виба÷аєтüсÿ,
виïравдовуєтüсÿ

ïоãроæує,
лаєтüсÿ,

çнущаєтüсÿ

висловлþє ïоваãу,
доброçи÷ливістü

Голос тиõиé,
несміливиé

сердитиé,
çневаæливиé

твердиé, середнüої
інтенсивності

Íаñë³äкè

ßк ïриéмає
рішеннÿ

інші вирішуþтü
çа нüоãо

тілüки у власниõ
інтересаõ

шлÿõом
ïереãоворів

Що від÷уває
беçïорадністü,
обраçу, тривоãу,
ïриниæеннÿ

ãнів,
від÷уæеністü,
страõ ïомсти

самоïоваãу,
уïевненістü,
çадоволеннÿ

ßк ставитüсÿ
до іншиõ
лþдеé

öінує іншиõ,
не öінує себе

öінує себе,
не öінує іншиõ

öінує себе
é іншиõ

ßк ставлÿтüсÿ
до нüоãо

на éоãо думку
не çваæаþтü

éоãо не лþблÿтü
і боÿтüсÿ

ç ним друæатü,
éоãо ïоваæаþтü
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Мал. 69. ßк висловити ïроõаннÿ

Âві÷ливо ïереïроси і ïоÿсни ïроблему: «Âиба÷те, мені терміново•
треба çателефонувати».
Âислови ïроõаннÿ у ïоçитивніé формі: «Äоçволüте, ÿ ïроéду беç•
÷ерãи».
ßкщо твоє ïроõаннÿ çадоволüнили, серде÷но ïодÿкуé: «Äÿкуþ, ви•
мені дуæе доïомоãли».
ßкщо відмовили, ïриéми öе ç ãідністþ: «Гараçд, ÿ çа÷екаþ (ïошу-•
каþ іншиé телефон, çателефонуþ ïіçніше)».
Ñïокіéно çакін÷и роçмову: «Ïроба÷те, що ïотурбував• ».

Трен³нã óïевнено¿ ïовеä³нкè

Íави÷ок уïевненої ïоведінки набуваþтü у ïроöесі тренуванü. Çа
доïомоãоþ настуïноãо çавданнÿ çакріïи öі нави÷ки у трüоõ тиïовиõ
ситуаöіÿõ: коли треба відмовитисÿ від небаæаної ïроïоçиöії,
ïоïросити ïро ïослуãу і висунути сïраведливу вимоãу.

Îб'єднаéтесü у 3 ãруïи і çа доïомоãоþ малþнків 34, 69 і
70 роçіãраéте ситуаöії, в ÿкиõ ваша ïоведінка має бути
асертивноþ:

ãðóïà 1: друçі ïроïонуþтü ïроãулÿти урок, а ти öüоãо
не õо÷еш (див. мал. 34);

ãðóïà 2: тобі терміново треба çателефонувати, а білÿ
телефону-автомата ÷ерãа (див. мал. 69);

ãðóïà 3: ти ïоçи÷ив друãові 5 ãривенü до çавтра, а він
не ïовертає вæе друãиé тиæденü (див. мал. 70).
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Ïоÿсни, що ти від÷уваєш, çа доïомоãоþ «ß-ïовідомленнÿ»: «Мені•
не ïодобаєтüсÿ, що ти не ïовертаєш борã».

Âисунü вимоãу: «ß õотів би, щоб ти віддав ãроші».•

Çаïитаé, що він ïро öе думає: «Äобре?», «Що ти скаæеш?».•

ßкщо відïовідü тебе влаштовує, на öüому моæна çакін÷ити:•
«Äÿкуþ çа роçуміннÿ. Õодімо ãулÿти».

Мал. 70. ßк висунути сïраведливу вимоãу

Підсумêè

У æитті ïостіéно траïлÿþтüсÿ ситуаöії, коли необõідно
çвернутисÿ ïо доïомоãу, ÷ітко висловити своþ ïоçиöіþ або від
÷оãосü відмовитисÿ.

У такиõ виïадкаõ лþди çаçви÷аé ïоводÿтüсÿ або ïасивно,
або аãресивно, або уïевнено.

Уïевнена манера сïілкуваннÿ є наéкращоþ у білüшості
виïадків.

Ïасивна і аãресивна манери сïілкуваннÿ доре÷ні лише у
деÿкиõ ситуаöіÿõ.

Íави÷ок уïевненої ïоведінки набуваþтü у ïроöесі
тренуванü.
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§ 28. ÍÀВÈЧÊÈ СП²ËÊÓВÀÍÍß

1. Íаçвітü ситуаöії, çа ÿкиõ ви моæете оïинитисü у
неçнаéоміé комïанії (ïереéти до нової школи, çаïисатисÿ
до сïортивної секöії ÷и муçи÷ної студії, ïоїõати до літнüоãо
табору, ïриéти на денü народæеннÿ до двоþрідноãо
брата, на дискотеку...).

2. Îöінітü, ÿк ïо÷уваєтесÿ серед неçнаéомиõ лþдеé. Äлÿ
öüоãо ïроведітü у класі умовну лініþ. Ç одноãо боку
станутü ті, õто вілüно ïо÷уваєтüсÿ будü-де, а ç іншо-
ãо — ті, õто дуæе сором'ÿçливиé. Ðешта стаþтü блиæ÷е
до тоãо ÷и тоãо краþ.

У неçнаéоміé комïанії ваæливо ïостаратисÿ сïравити õороше
враæеннÿ. У öüому тобі доïомоæутü ïоради ïсиõолоãів, ÿк долати
сором'ÿçливістü, ïо÷инати роçмову, ïідтримувати її та коректно
çавершувати сïілкуваннÿ.

Íе õвилþéсÿ, ÿкщо в тебе не все виéде ç ïершоãо раçу. Циõ
нави÷ок набуваþтü у ïроöесі тренуваннÿ.

ßк ïоäоëаòè ñором'ÿçëèв³ñòü

Чимало лþдеé сором'ÿçливі від народæеннÿ і ÷ереç öе баãато
втра÷аþтü. Òому ÿкщо ти соромишсÿ вітатисü іç çнаéомими твоїõ
батüків, çаïитати дороãу ÷и çателефонувати у довідку, роçïитати
ïродавöÿ ïро товар, ïо÷уваєшсÿ невïевнено у комïанії неçнаéомиõ
лþдеé, тобі треба тренувати нави÷ки ïодоланнÿ сором'ÿçливості.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 оöіниш рівенü своєї уïевненості у сïілкуванні ç неçнаéомими
лþдüми;

 ïотренуєшсÿ долати сором'ÿçливістü;

 ïро÷итаєш ïоради ïсиõолоãів, ÿк ïоводитисü у неçнаéоміé
комïанії;

 оöіниш ролü нави÷ок у сïілкуванні.
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Ïо÷ни ç ïростоãо, наïриклад, ïотренуéсÿ роçïитувати ïро•
товар у маãаçині.
Уÿви себе актором, що ãрає ролü уïевненої і роçкутої•
лþдини, длÿ ÿкої ïокуïки — çви÷на рі÷.
Íаïиши сöенаріé, ÿк ти ïокли÷еш ïродавöÿ і що скаæеш.•
Ïотренуéсÿ сïо÷атку ïеред дçеркалом, а ïотім ç мамоþ ÷и•
друãом.
Çроби öе! Ïоõвали себе і руõаéсÿ далі, щораçу•
ускладнþþ÷и ситуаöії.

ßк ñï³ëкóваòèñü ó неçнайом³й комïан³¿

Îсü кілüка ïорад, ÿк ïоçнаéомитисÿ ç лþдиноþ, наïриклад,
у новіé школі, на дискотеöі ÷и в таборі відïо÷инку, ïідтримати і
ïравилüно çавершити сïілкуваннÿ.

ßê ïîзíàéîìèòèñÿ

Îбери, ç ким ти õо÷еш ïоçнаéомитисÿ. Íаéкраще тоãо, õто•
доброçи÷ливиé на виãлÿд, усміõаєтüсÿ або сидитü окремо.
Ïривітаéсÿ і ïоçнаéомсÿ: «Ïривіт, ÿ ... . А ти?»•
Îбмінÿéтесü баçовоþ інформаöієþ:• де æивете, в ÿкиõ
школаõ нав÷аєтесü.
Çроби комïлімент: «У тебе класні ÷еревики».•
Ïоïроси ïро невели÷ку ïослуãу (ïотримати книæку,•
ïідкаçати ÷ас, ïокаçати дороãу).
Ïоãоворітü ïро ïоãоду, обмінÿéтесÿ враæеннÿми ïро•
ве÷ірку.

Мал. 71

Ïривіт! Òи не
ïроти, ÿкщо ÿ
тут сÿду?

Áудü ласка.
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ßкщо тобі сïодобавсÿ сïівроçмовник, моæна ïродовæити
сïілкуваннÿ.

ßê ï³дòðèìàòè ðîзìîâó

Ðоçкаæи ÿкусü історіþ ïро себе, роçïитаé ïро сïівроçмов-•
ника.

Ïокаæи, що тобі öікаво слуõати, будü активним слуõа÷ем•
(див. таблиöþ 8, с. 156).

Âід тоãо, ÿк çавершилосÿ сïілкуваннÿ, çалеæитü, ÷и ïриємно
буде çустрі÷атисÿ ç öієþ лþдиноþ настуïноãо раçу.

ßê зàâеðøèòè ñï³лêóâàííÿ

Кінеöü роçмови має бути невимушеним. Ïостараéсÿ обрати•
длÿ öüоãо ïідõодÿщиé момент. Íе ïерериваé сïівроçмовни-
ка на ïівслові.
Ïодаéневербалüниé сиãнал ïро те, що тобі треба éти: відведи•
ïоãлÿд, наõилисü до виõоду, склади долонÿми руки.
Ñкаæи, що мусиш іти, çаïевни сïівроçмовника, що тобі•
було ïриємно сïілкуватисÿ ç ним, і ти сïодіваєшсÿ на
настуïну çустрі÷.

В÷èмоñÿ роáèòè ³ ïрèймаòè комïë³менòè

Ðобити комïлімент — не оçна-
÷ає ïідлещуватисÿ до коãосü ÷и
маніïулþвати ним. Це уміннÿ
корисне коæніé виõованіé лþдині.
Òи моæеш çробити комïлімент щодо
çовнішнüоãо виãлÿду сïівроçмов-
ника (éоãо одÿãу, вçуттÿ, çа÷іски),
éоãо умінü ÷и особистиõ ÿкостеé,
наïриклад, ïо÷уттÿ ãумору.

Íе менш ваæливим є уміннÿ
ïриéмати комïліменти. Íе слід
відмаõуватисÿ від ниõ, але не треба
é ïо÷инати виõвалÿтисÿ: «ß і не
таке ще вміþ!»

ßкщо тебе õвалÿтü, вислуõаé
і теïло ïодÿкуé. Моæеш çробити
комïлімент у відïовідü: «Äÿкуþ, ти
теæ добре катаєшсÿ на роликаõ».

ßк çроáèòè комïë³менò

 Çаïитаé доçволу:
«Моæна тебе ïро
щосü çаïитати?» або:
«Äоçволü тобі щосü
скаçати».

 Âисловсÿ конкретно:
«Äе ти нав÷ивсÿ так
кататисÿ на роликаõ?»,
«У тебе ÷арівна
усмішка».

 Щиро вислов свої
ïо÷уттÿ: «Це ïросто
клас!», «Òак ïриємно ç
тобоþ сïілкуватисÿ».
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Ïоãраéте в ãру «Âалüс-комïлімент».

1. Ñтанüте в коло. Ðоçраõуéтесü на ïершиé-друãиé
номери.

2. Ïерші номери роблÿтü крок уïеред і ïовертаþтüсÿ
обли÷÷ÿм до друãиõ. Ïари торкаþтüсÿ долонÿми (мал.
72) і ведутü діалоã:

— Òи ïодобаєшсÿ мені.
— Чому?
— Òи ïодобаєшсÿ мені тому, що...

І наçиваþтü одну õарактерну рису, що ïодоба-
єтüсÿ у ïартнерові. Ïотім мінÿþтüсÿ ролÿми.

3. Ïерші номери роблÿтü крок уïраво і ïовторþþтü те
саме ç іншими ïартнерами.

4. Гра çакін÷уєтüсÿ, коли ïари ïовертаþтüсÿ у ïо÷аткове
ïолоæеннÿ.

Мал. 72
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Íавè÷кè ñï³ëкóваннÿ

Уміннÿ сïілкуватисÿ доïомоãає уникати неïороçумінü і
налаãодæувати стосунки.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи. Íа карткаõ çаïишітü нави÷ки,
необõідні длÿ ефективноãо сïілкуваннÿ (мал. 73).
2. Ðоçкладітü картки у виãлÿді трикутника. Íа вершині
— картка, на ÿкіé çаïисано наéваæливіші, на вашу
думку, нави÷ки. У друãом рÿдку — дві картки ç менш
ваæливими, а в третüому — три ç наéменш ваæливими
нави÷ками.
3. Ïорівнÿéте трикутники у ріçниõ ãруïаõ.
4. Ðоçкаæітü, ÷и ваæко було ïороçумітисÿ.

Мал. 73

Óì³ííÿ ñëóõàòè: 
ï³äòâåðäæóâàòè, óòî÷íþâàòè, 

ïåðåïèòóâàòè.

Óì³ííÿ ðîçóì³òè ³ ïðàâèëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ìîâó æåñò³â.

Óì³ííÿ çíàéîìèòèñь 
³ äîëàòè ñîðîì'ÿçëèâ³ñòь.

Óì³ííÿ ãîâîðèòè: 
âîëîä³ííÿ ñëîâîì, âì³ííÿ 

ïî÷àòè, ï³äòðèìóâàòè 
³ çàâåðøèòè ðîçìîâó.

Äîáðîçè÷ëèâ³ñòü 
³ хîðîш³ ìàíåðè.

Ùèð³ñòü ³ òàêòîâí³ñòü.

Підсумêè

Чимало лþдеé страæдаþтü від сором'ÿçливості.

ßкщо ïо÷уваєшсÿ невïевнено у неçнаéоміé комïанії,
соромишсÿ роçмовлÿти ç батüками своїõ друçів ÷и ç друçÿми
твоїõ батüків, тобі слід тренувати нави÷ки ïодоланнÿ
сором'ÿçливості, а такоæ уміннÿ çнаéомитисÿ, ïо÷инати, ïід-
тримувати і çавершувати роçмову.
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§ 29. СТÎСÓÍÊÈ ² ÇÄÎÐÎВ'ß

Коли лþди çнаéомлÿтüсÿ, сïілкуþтüсÿ,
раçом æивутü або нав÷аþтüсÿ, міæ ними
виникаþтü стосунки. Ñтосунки буваþтü
родинними, друæніми, діловими,
романти÷ними. Äеÿкі стосунки формуþтü-
сÿ çа нашим баæаннÿм, інші — неçалеæно
від тоãо, õо÷емо ми öüоãо ÷и ні.

Íаведітü ÿкнаéбілüше ïрикладів стосунків (друçі,
ïодруææÿ, батüко і син, брат і сестра, тітка і
ïлемінниöÿ, бабусÿ é онук, тренер і сïортсмен, у÷ителü
і у÷енü...).

ßкщо міæ лþдüми склалисÿ çдорові стосунки, вони від÷уваþтü
ïотребу у сïілкуванні é сумуþтü, коли çмушені роçлу÷атисÿ.
Íеçдорові стосунки õарактериçуþтüсÿ ïідоçрами, еãоїçмом,
баæаннÿм контролþвати і ïідкорÿти.

Çдорові стосунки є çаïорукоþ щасливоãо і усïішноãо æиттÿ.
Â÷ені дослідили, що вони сïриÿþтü çменшеннþ кілüкості
стресів і õвороб, çростаннþ ïоïулÿрності é уïевненості в собі.
У дорослому æитті такі стосунки сïриÿþтü авторитету, вищому
рівнþ фінансовоãо добробуту, стабілüності в ïодруæнüому æитті,
самоïоваçі та усвідомленнþ сенсу æиттÿ.

Чому? Òому що лþди, міæ ÿкими склалисÿ çдорові стосунки,
краще çадоволüнÿþтü власні ïотреби, ïовніше реаліçуþтü себе,
леãше долаþтü труднощі і роçв'ÿçуþтü ïроблеми.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, ÿк стосунки вïливаþтü на çдоров'ÿ і æиттєвиé
усïіõ лþдини;

 дослідиш сïілüні риси і відмінності стосунків ç ріçними
лþдüми;

 ïотренуєшсÿ уникати неïороçумінü ç батüками;

 оöіниш ÿкістü твоїõ стосунків і роçробиш ïлан їõ
удосконаленнÿ.

Ñòîñóíêè —
öе çв'ÿçок міæ
лþдüми, ÿкі
добре çнаþтü
одне одноãо.
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1. Ðоçãлÿнü мал. 74 ïро стосунки ç ріçними лþдüми.

2. Ïорівнÿé свої стосунки ç батüками, іншими ÷ленами
родини, в÷ителÿми і друçÿми. Що сïілüноãо у öиõ стосу-
нкаõ? Чим вони ріçнÿтüсÿ?

3. Íамалþé ïортрет лþдини, стосунки ç ÿкоþ ти вваæаєш
особливими. Що наéбілüше öінуєш у öиõ стосункаõ?

Бàòüêè:

лþблÿтü тебе,•
неçваæаþ÷и ні на що;
ïіклуþтüсÿ ïро•
тебе, çаõищаþтü
і ïідтримуþтü;
наçавæди çалишатüсÿ•
÷астиноþ твоãо æиттÿ;
іноді ваші смаки•
не çбіãаþтüсÿ;
деÿкі батüки ставлÿтüсÿ•
до дітеé іç роçуміннÿм,
інші — надто
контролþþтü або,
навïаки, ïриділÿþтü
їм мало уваãи.

Ó÷èòел³:

нав÷аþтü тебе і роçвиваþтü•
твої çдібності;
доïомаãаþтü роçв'ÿçувати•
ïроблеми, наставлÿþтü
і виõовуþтü;
іноді буваþтü надто•
суворими, уïередæеними
або несïраведливими.

Бðàòè, ñеñòðè:

сõоæі на тебе•
і ростутü ïору÷
іç тобоþ;
ви ділите міæ собоþ•
домашні обов'ÿçки;
вони çаõищаþтü тебе•
і доïомаãаþтü;
іноді надоку÷аþтü•
÷и, навïаки,
ïриділÿþтü тобі
мало уваãи.

Äðóз³:

ïроводÿтü ç тобоþ•
вілüниé ÷ас;
ç ними моæна•
ïоãоворити ïро
все на світі;
çавæди ãотові•
доïомоãти;
не видаþтü твоїõ•
секретів і не
роблÿтü тобі çла;
іноді ви сваритесÿ•
÷ереç дрібниöі;
деÿкі друçі•
моæутü ïоãано
вïливати на тебе.

Мал. 74
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ßк ñòаòè команäоþ

Ïам'ÿтаєш історіþ, ÿк батüко çвелів своїм синам çавæди трима-
тисÿ раçом, і ïродемонстрував необõідністü öüоãо çа доïомоãоþ
ïростоãо віника? Адæе öілиé віник ваæко çламати, а роçібравши
éоãо на окремі ãіло÷ки, çробити öе дуæе леãко.

ßк бути друæними і діÿти в команді, ми моæемо
ïов÷итисü і у тварин. Ïро÷итаéте уроки ãусеé і наведітü
ïриклади, коли лþди ÷инили так, ÿк öе роблÿтü ãуси.

Óрокè ãóñей

1. Маõаþ÷и крилами, ãуси створþþтü ïідéомниé ïотік длÿ
ïтаõів, що летÿтü çа ними. V-ïодібна будова çãраї ïри-
блиçно на 70 відсотків çменшує çусиллÿ ïід ÷ас ïолüоту
ïорівнÿно ç тим, ÿкби ãуси летіли ïоодинöі.

Óðîê: тоé, õто руõаєтüсÿ в одному наïрÿмку ç ін-
шими, досÿãає баæаноãо швидше і леãше, тому що
інші ÷лени команди створþþтü длÿ нüоãо сïриÿтливі
умови.

2. ßкщо ïтаõ виïадає çі çãраї і ïо÷инає летіти сам ïо собі,
він одраçу від÷уває оïір вітру і сïовілüнþє руõ. Òому
намаãаєтüсÿ ÿкнаéшвидше ïовернутисü у çãраþ.

Óðîê: краще çалишатисü у команді ç тими, õто руõаєтüсÿ
у тому æ наïрÿмку, бути ãотовим ïриéмати доïомоãу і са-
мому надавати її іншим ÷ленам команди.

3. Коли ïтаõ, що летитü ïоïереду, втомлþєтüсÿ, він ïо-
вертаєтüсÿ у çãраþ, а на éоãо місöе стає іншиé.

Óðîê: ÿкщо у÷асники команди ïо ÷ерçі виконуватимутü
наéскладнішу роботу, öе ïіде на користü усіé команді.

4. ßкщо ãуску ïідстрелили або вона çаõворіла, çãраþ çа-
лишаþтü ще два ïтаõи. Âони невідстуïно летÿтü çа
неþ, доïомаãаþтü і çаõищаþтü її, ïоки вона одуæає
або ïомре.

Óðîê: треба ïідтримувати одне одноãо
і в радості, і в ãорі.
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ßк äоñÿãòè ïороçóм³ннÿ ç áаòüкамè

Áатüки — наéрідніші длÿ тебе лþди. Òеïлі і щирі стосунки
ç батüками ваæливі длÿ тебе у будü-ÿкому віöі, а тим білüше у
ïідлітковому, коли ти ще не ãотовиé до самостіéноãо æиттÿ.

Але ти дорослішаєш, стаєш самостіéнішим, і стосунки ç батüками
такоæ ïотребуþтü çмін.

ßк краще ïереконати батüків, що ти став дорослішим і
ïотребуєш білüшої свободи, діçнаéсÿ ç короткоãо крос-
тесту.

1. Òобі çдаєтüсÿ, що батüки недостатнüо ïоваæаþтü тебе і не
даþтü тієї свободи, ÿку маþтü твої друçі. Òи:

ні÷оãо їм не скаæеш, вваæатимеш, що ти ãіршиé çа іншиõ•
і не çаслуãовуєш на те, що маþтü твої однолітки (2);
робитимеш ïо-своєму, бо ïереконаниé, що батüки відстали•
від æиттÿ і не роçуміþтü ïотреб су÷асної молоді (3);
сïробуєш довести їм, що вæе достатнüо дорослиé (4)?•

2. Òака ïоведінка ïоçбавлÿє тебе шансу çмінити ситуаöіþ на кра-
ще. Òвої батüки моæутü навітü не çдоãадуватисÿ, що тебе турбує, а
ти ïо÷уватимешсÿ ïриниæеним і нещасним (1).

3. Òакі думки моæутü викликати у тебе ãнів. А ãнів — наéãіршиé
ïорадник. Âін не çмінитü ситуаöіþ на краще. Аãресивна ïоведінка
лише çаãостритü стосунки міæ вами, віддалитü вас одне від одноãо.
І ÿк наслідок — ти не отримаєш тоãо, ÷оãо ïраãнеш (1).

4. Цеé варіант — наéкращиé. Але вимаãає від тебе додатковиõ
çусилü, адæе ніщо ваæливе у æитті не даєтüсÿ леãко. Моæливо,
длÿ öüоãо доведетüсÿ вçÿти на себе виконаннÿ деÿкиõ домашніõ
обов’ÿçків. Але коли батüки наïолÿãатимутü на своєму, ти сïриéмеш
öе сïокіéно, ÿк таке, що çараç çмінити немоæливо. Çãодом сïробуєш
ïоãоворити ç ними ще раç.

Íамаãаéсÿ білüше сïілкуватисÿ ç батüками. Лише в такому раçі
вони çнатимутü, що ç тобоþ відбуваєтüсÿ і ÿк тобі доïомоãти.

Çавæди намаãаéсÿ ïоÿснити ïри÷ини своєї ïоведінки, навітü
ÿкщо в÷инив щосü ïоãане. Адæе у білüшості виïадків діти роблÿтü
öе не тому, що õо÷утü çавдати ïрикрості, а тому, що не çнаþтü, ÿк
інакше досÿãти ваæливої мети (наïриклад, щоб ç ними друæили,
çвертали на ниõ уваãу). ßкщо будеш щирим іç батüками, вони
доïомоæутü тобі çроçуміти, у ÷ому ти сõибив, і дадутü слушну
ïораду.
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ßк ïоë³ïøèòè ñòоñóнкè

Íаші в÷инки вïливаþтü на іншиõ лþдеé і викликаþтü у ниõ ріçні
ïо÷уттÿ. Íаïриклад, ви ç друãом домовилисÿ çустрітисü о третіé.
Òи сïіçнивсÿ на двадöÿтü õвилин. Âін, çвісно, моæе роçсердитисÿ
на тебе. ßкщо ти не ïомиєш çа собоþ ïосуд ÷и çабудеш ïрибрати
ліæко, то çасмутиш батüків. Íе виконаєш домашнє çавданнÿ —
ïрикро враçиш у÷ителÿ. Усе öе не сïриÿтиме ïоліïшеннþ вашиõ
стосунків.

І навïаки, ÿкщо ти скаæеш друãові щосü ïриємне, çвариш
картоïлþ до маминоãо ïриõоду, будеш активним на уроöі, то
викли÷еш теïлі ïо÷уттÿ, і, отæе, стосунки міæ тобоþ і друãом, батü-
ками, в÷ителÿми ïоліïшатüсÿ.

Îöіни свої стосунки ç ріçними лþдüми çа 10-балüноþ
шкалоþ: 10 балів — вони öілком тебе влаштовуþтü,
0 балів — абсолþтно неïриéнÿтні.

Îбери лþдину, стосунки ç ÿкоþ ти õотів би ïоліïшити.
Âклþ÷и öеé ïункт до ïроекту самовдосконаленнÿ. Äлÿ
öüоãо:

сïо÷атку ïродумаé, що моæе çруéнувати öі стосунки.•
Çаïиши те, що сïаде тобі на думку;
обãовори öе ç мамоþ, татом ÷и друãом. Моæливо,•
вони додадутü кілüка ïунктів;
ïостараéсÿ уникати такиõ діé. Ïостіéно аналіçуé, ÷и•
вдаєтüсÿ тобі öе робити;
ïриãотуé длÿ öієї лþдини маленüкиé ïодарунок. Íе•
обов'ÿçково куïувати éоãо, краще çробити своїми
руками (наïриклад, сïлести браслет ÷и çаïисати на
диск нову ãру або ïрибрати у квартирі);
намаãаéсÿ робити маленüкі сþрïриçи не лише на•
денü народæеннÿ ÷и інші свÿта, а ïостіéно радуé
своїõ рідниõ і друçів.

Íавè÷кè формóваннÿ ñòоñóнк³в

Äлÿ формуваннÿ ïоçитивниõ міæособистісниõ стосунків треба
володіти баãатüма æиттєвими нави÷ками.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи. Íа окремиõ карткаõ çаïи-
шітü нави÷ки, необõідні длÿ формуваннÿ стосунків
(мал. 75).
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2. Ðоçкладітü öі картки у виãлÿді трикутника. Íа
вершині — картка, на ÿкіé çаïисано наéваæливіші, на
вашу думку, нави÷ки. У друãому рÿдку — дві картки
ç менш ваæливими, а в третüому — три ç наéменш
ваæливими нави÷ками.

3. Ïорівнÿéте трикутники у ріçниõ ãруïаõ.

4. Ðоçкаæітü, ÷и складно було досÿãти ïороçуміннÿ.

Íави÷ки роботи в команді.

Íави÷ки сïів÷уттÿ
і ïідтримки.

Íави÷ки ефективноãо
сïілкуваннÿ.

Уïевненістü.

Уміннÿ роçв'ÿçувати конфлікти.

Òолерантністü.

Мал. 75

Підсумêè

Ïоçитивні міæособистісні стосунки сïриÿþтü çдоров'þ
і æиттєвому усïіõу.

У ãруïовиõ стосункаõ ваæливо вміти надавати і ïриéмати
доïомоãу.

У стосункаõ ç батüками наéваæливішими є довіра
і щирістü.

Ïоліïшити стосунки тобі доïомоæутü нави÷ки толерантності,
сïів÷уттÿ, роботи в команді, ефективноãо сïілкуваннÿ, асер-
тивності та уміннÿ роçв'ÿçувати конфлікти.
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§ 30. ВÈÄÈ ² ÍÀСË²ÄÊÈ ÊÎÍÔË²ÊТ²В

Êонфë³кòè — ÷аñòèна ñòоñóнк³в

1. Îб'єднаéтесü у ïари і роçкаæітü одне одному ситуаöіþ,
коли ви сварилисÿ або сïере÷алисÿ ç друçÿми ÷и іншими
дітüми.

Що сïри÷инило суïере÷ку?•
ßк öе відбувалосÿ?•

2. Íаведітü ïриклади діé, ÿкі моæутü сïри÷инити
суïере÷ку: обçиваннÿ, нетактовні висловлþваннÿ, ïоши-
реннÿ ïліток, çаïере÷еннÿ ÷иєїсü думки...;

3. Íаçвітü ïо÷уттÿ, що виникаþтü в у÷асників конфлікту:
ãнів, обраçа, роç÷аруваннÿ...;

4*. Ïодумаéте, ÿкі наслідки длÿ çдоров'ÿ моæутü мати
конфлікти: обçиваннÿ, біéки, роçрив друæби... .

Òи моæеш çробити висновок, що конфлікти — öе виклþ÷но
неãативне ÿвище, і тому їõ треба çавæди уникати. Але öе не так.
Конфлікти є ÷астиноþ стосунків.

Коли лþди сïілкуþтüсÿ міæ собоþ, раçом нав÷аþтüсÿ, ïраöþ-
þтü або відïо÷иваþтü, іноді ç’ÿсовуєтüсÿ, що вони ïо-ріçному ро-
çуміþтü, що є необõідним, ваæливим ÷и ïравилüним, або їõні інте-
реси моæутü не çбіãатисÿ. Îднак öе не оçна÷ає, що вони ïрире÷ені
на сварки і суïере÷ки. Коæному ваæливо нав÷итисÿ роçв'ÿçувати
конфлікти мирним сïособом.

Ці уміннÿ — ÷и не наéваæливіші длÿ тебе. Âони доïомоæутü
çменшити кілüкістü стресів у твоєму æитті, ïідвищатü твіé авторитет,
ïоïулÿрністü, рівенü уïевненості та самоïоваãи.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 діçнаєшсÿ, ÷ому міæ лþдüми виникаþтü конфлікти;

 нав÷ишсÿ роçріçнÿти конфлікти ïоãлÿдів і конфлікти
інтересів;

 діçнаєшсÿ ïро сïособи роçв'ÿçаннÿ конфліктів;

 ïотренуєшсÿ роçïіçнавати конфлікти у щоденному æитті.
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Вèäè конфë³кò³в

Конфлікти, сïри÷инені роçбіæностÿми у ïоãлÿдаõ, смакаõ
÷и уïодобаннÿõ лþдеé, наçиваþтü êîíôл³êòàìè ïîãлÿд³â. Коли
конфлікти виникаþтü внаслідок çіткненнÿ інтересів ÷и баæанü
лþдеé — öе êîíôл³êòè ³íòеðеñ³â. Ðоçв'ÿçуþтü öі конфлікти ïо-
ріçному.

Êонфë³кòè ïоãëÿä³в

Часто, коли лþди маþтü ріçну віру, ïереконаннÿ або їм ïодоба-
þтüсÿ ÷и не ïодобаþтüсÿ ïевні ре÷і (одÿã, муçика, футболüна коман-
да), вони ніби сïілкуþтüсÿ ріçними мовами. Òе, що длÿ одноãо «до-
бре», моæе бути «ïоãаним» длÿ іншоãо; те, що одному ïодобаєтüсÿ,
в іншоãо моæе викликати відраçу.

Îднак роçв’ÿçаннÿ такоãо конфлікту не оçна÷ає, що éоãо у÷асни-
ки маþтü çмінити своþ віру, ïоãлÿди ÷и ïереконаннÿ. У такиõ виïад-
каõ слід ïриãадати народну мудрістü: «Ïро смаки не сïере÷аþтüсÿ».
Äуæе ваæливо роçвинути в собі òîлеðàíòí³ñòü — уміннÿ виçнава-
ти і ïоваæати ïраво іншої лþдини на власну, відмінну від твоєї,
думку і ïам'ÿтати, що толерантністü — öе ïошук тоãо, що об’єднує,
а не роç’єднує лþдеé.

1. Ïриãадаé ïодібну ситуаöіþ çі своãо æиттÿ. ßк öе
було? Чи ïравилüно ти діÿв? Що моæна було çробити ÷и
скаçати інакше?
2*. ßк у роçв'ÿçанні такиõ конфліктів моæе доïомоãти
ïравило світлофора: «Çуïинисü. Ïодумаé. Âибери»?

Äва товариші — Âолодÿ і Ðамілü — дуæе добре ладнаþтü
міæ собоþ, а сварÿтüсÿ тілüки тому, що Âолодÿ — вболівалüник
київсüкоãо «Äинамо», а Ðамілü — донеöüкоãо «Шаõтарÿ». Ці свар-
ки ïриãні÷уþтü їõ обоõ. Òраïлÿєтüсÿ, що вони ïо кілüка днів не
роçмовлÿþтü. Іноді сïере÷аþтüсÿ мало не до біéки. Коæен нама-
ãаєтüсÿ довести ïереваãи улþбленої команди і
ïереконати товариша вболівати çа неї.

Òа ÷и варто öе робити? Краще виçнати ïра-
во друãа вболівати çа команду, ÿка éому ïодо-
баєтüсÿ, утримуватисÿ від наïадок на неї і обãо-
ворþвати те, що ÷им краще ãратимутü обидві
команди, тим öікавіше буде дивитисÿ мат÷і
наöіоналüноãо ÷емïіонату і тим силüнішоþ
буде çбірна України.
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Êонфë³кòè ³нòереñ³в

Çіткненнÿ інтересів двоõ осіб або іãноруваннÿ однієþ ç ниõ інте-
ресів і ïотреб іншої — друãа ãруïа ïри÷ин, ç ÿкиõ виникає ïереваæ-
на білüшістü конфліктів. ßкщо лþди діþтü беç ураõуваннÿ öüоãо, то
навітü у виïадку ïримиреннÿ конфлікт не ви÷ерïуєтüсÿ. Âін вини-
катиме çнову і çнову. Íа мал. 76 çобраæено, ÿк моæна роçв'ÿçувати
конфлікти інтересів.

Мал. 76. Ñïособи роçв'ÿçаннÿ конфліктів

Бîðîòèñÿ:
домінувати;•
тиснути;•
ïоãроæувати;•
лаÿтисÿ;•
битисÿ.•

Усі ïроãраþтü. Íавітü
ÿкщо õтосü думає, що ви-
ãрав, насïравді він такоæ
ïроãрав.

Ïîñòóïèòèñÿ:
іãнорувати власні інтереси;•
на все ïоãодæуватисÿ;•
робити те, що õо÷утü інші.•

Õтосü моæе виïадково виãрати
çа раõунок іншоãо.

Â³дñòîðîíèòèñÿ 
â³д êîíôл³êòó:

іãнорувати ïроблему;•
çволікати ç її роçв'ÿçаннÿм;•
роçірвати стосунки.•

Усі ïроãраþтü.

Äîìîâлÿòèñÿ:
слуõати, роçуміти, ïоваæати одне•
одноãо;
намаãатисÿ çроçуміти ïри÷ину•
конфлікту (ç’ÿсувати, çіткненнÿ
ÿкиõ інтересів ïриçвело до нüоãо);
шукати рішеннÿ, ÿке влаштує•
обоõ, або ïіти на вçаємні
ïостуïки.

Усі виãраþтü (ïовністþ або ÷астково).
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ßкщо õо÷еш мати добрі стосунки ç усіма, не іãноруþ÷и власниõ
інтересів, çавæди намаãаéсÿ домовитисÿ ç оïонентом. Îднак іноді
краще відсторонитисÿ від конфлікту або ïіти на ïостуïки ÷и рішу÷е
відстоþвати своþ ïоçиöіþ.

Êîлè âàðòî â³дñòîðîíèòèñÿ â³д êîíôл³êòó:
коли всім необõідно çасïокоїтисÿ;•
коли треба ïродумати арãументи;•
коли немає шансів уладнати суïере÷ку.•

Êîлè âàðòî ïîñòóïèòèñÿ:
коли роçумієш, що неïравиé;•
коли ïредмет суïере÷ки набаãато ваæливішиé длÿ іншиõ, ніæ•
длÿ тебе;
коли роçумієш, що втратиш від öüоãо конфлікту білüше, ніæ•
çдобудеш;
коли небеçïе÷не будü-ÿке çаãостреннÿ стосунків.•

Êîлè âàðòî ð³øó÷е áîðîòèñÿ:
ÿкщо ïри роçв• 'ÿçанні конфлікту в іншиé сïосіб моæеш
çашкодити собі або блиçüким ÷и оïонент моæе отримати
несïраведливі ïереваãи;
коли даєш відсі÷ çловмисникам.•

Пракòè÷на роáоòа № 8
Êонñòрóкòèвне роçв'ÿçаннÿ конфë³кò³в 

1. ßкі сïособи роçв'ÿçаннÿ конфлікту оïисано у öиõ ситуаöіÿõ?

Ñèòóàц³ÿ 1. У санаторії Îлена æиве в кімнаті ç Âітоþ. Âіта
не ïрибирає своє ліæко і роçкидає ре÷і. Çа öе їõнÿ кімната
ïостіéно отримує çауваæеннÿ. Îлена сïо÷атку терïіла, а ïотім
не витримала і наãримала на Âіту. Äів÷ата ïосварилисÿ.

Ñèòóàц³ÿ 2. Марина і Îксана — ïодруãи. Îксана маéæе çавæди
ïостуïаєтüсÿ Марині. Але ÷асом вона від÷уває невдоволеннÿ і
роç÷аруваннÿ ÷ереç те, що її інтереси не враõовуþтüсÿ.

2*. Ïотренуéсÿ роçïіçнавати конфліктні ситуаöії. Äлÿ öüоãо
ïосïостеріãаé çа лþдüми, наïриклад, у шкілüніé їдалüні, а відтак
оïиши кілüка конфліктів çа таким ïланом:

Õто є у÷асниками конфлікту?•
ßкі їõні öілі?•
ßкиé сïосіб роçв'ÿçаннÿ конфлікту вони обрали?•
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3*. ßкі сïособи роçв'ÿçаннÿ конфліктів міæ братами і
сестрами çобраæено на мал. 77? ßкі слова, æести і ïоло-
æеннÿ тіла свід÷атü ïро öе?

Мал. 77

Íі,
футбол.

Ïереб’єшсÿ.

Ñüоãодні
футбол.
ß давно
éоãо
÷екав.

Òоді
настуïні
три дні ÿ
дивитимусÿ
серіал.

Äобре.

Ïодивимосÿ
філüм?

ßк
скаæеш.

1 3

2

Підсумêè

Конфлікти — невід'ємна ÷астина лþдсüкиõ стосунків. Âони
виникаþтü ÷ереç те, що коæна лþдина є неïовторноþ осо-
бистістþ і має власні ïоãлÿди та інтереси.

ßкщо конфлікти виникаþтü ÷ереç роçбіæності у смакаõ
÷и ïоãлÿдаõ лþдеé, їõ слід роçв'ÿçувати на основі толерант-
ності.

У білüшості виïадків конфлікти треба роçв’ÿçувати шлÿõом
ïереãоворів.
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§ 31. ßÊ ВËÀÄÍÀТÈ ÊÎÍÔË²ÊТ

Сòèë³ ïовеä³нкè ³ конфë³кòè

У ïоïереднüому ïараãрафі вам було çаïроïоновано
ïосïостеріãати çа лþдüми у ãромадсüкому місöі, наïри-
клад у шкілüніé їдалüні, та оïисати кілüка конфліктів.
Îбãоворітü реçулüтати своїõ сïостереæенü. Чи вдалосÿ
у÷асникам конфлікту діéти çãоди? ßкиé сïосіб ïоведінки
у конфлікті вони обрали?

Чи ïомі÷ав ти, що деÿкі лþди конфліктуþтü ÷астіше, ніæ інші?
Äеõто ç ниõ не лише сваритüсÿ ç усіма (однокласниками, в÷ителÿ-
ми, батüками), а é намаãаєтüсÿ будü-що ïеремоãти в суïере÷каõ,
нерідко і çа доïомоãоþ кулаків.

Інші лþди, навïаки, на÷ебто і уникаþтü конфліктів, увесü ÷ас
відмов÷уþтüсÿ, намаãаþтüсÿ бути неïомітними, але їõ все одно обра-
æаþтü, насміõаþтüсÿ ç ниõ, іноді навітü б’þтü.

Це свід÷итü ïро те, що і аãресивна, і ïасивна ïоведінка ïрово-
кує конфлікти. І навïаки, вïевненістü у собі, адекватна самооöінка,
ïоваãа до себе та іншиõ доïомаãаþтü уникати конфліктів, а ÿкщо
вони виникли — конструктивно роçв’ÿçати їõ і діéти çãоди.

Äлÿ усïішноãо роçв'ÿçаннÿ конфліктів треба володіти баãатüма
іншими æиттєвими нави÷ками: самоконтролем, уміннÿм слуõати і
ãоворити, висловлþвати свої ïо÷уттÿ, раõуватисÿ ç ïо÷уттÿми оïо-
нента. Âаæливо не лише çнати, ÿк öе робитüсÿ, а é ïостіéно ïрак-
тикуватисÿ. Ïовір, öе варто твоїõ çусилü: так в÷атüсÿ будувати
рівноïравні стосунки, ладнати ç лþдüми, çдобуваþтü ïоваãу і ïідви-
щуþтü самоïоваãу.

У öüому тобі доïомоæутü роçроблені ïсиõолоãами шістü кроків
до роçв'ÿçаннÿ конфліктів.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 ïро÷итаєш ïоради ïсиõолоãів, ÿк ïравилüно діÿти у
конфліктниõ ситуаöіÿõ;

 діçнаєшсÿ, ÿк çаïобіãти роçïалþваннþ конфлікту;

 ïотренуєшсÿ контролþвати себе у конфліктниõ ситуаöіÿõ;

 обãовориш, ÿкі æиттєві нави÷ки необõідні длÿ конструктив-
ноãо роçв'ÿçаннÿ конфліктів.
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Äиõаé ãлибоко.•
Ïолі÷и до десÿти (або далі).•
Ñкаæи собі, що ти сïокіéниé.•

Êðîê 1. Îïàíóé ñеáе

Ñкаæи: «ß не õо÷у сваритисÿ ÷ереç öе• ».
Ïоæартуé: «Òілüки не вбиваé мене, а то світ втратитü•
маéбутнüоãо нобелівсüкоãо лауреата».

Êðîê 2. Çàñïîêîé îïîíеíòà

Äивисü éому в о÷і, каæи: «Òак• », «ß роçуміþ».
Äо÷екаéсÿ, коли він çакін÷итü, і сïитаé: «Це ïравда?• »

Êðîê 3. Аêòèâíî ñлóõàé

Користуéсÿ «ß-ïовідомленнÿми». Çамістü: «Òи çавæди•
çаïіçнþєшсÿ» краще скаçати: «ß нервуþсÿ щораçу,
коли ти çатримуєшсÿ».
Ïоÿсни, ÷ому ти так думаєш, і свої ïо÷уттÿ: «Мені•
çдаєтüсÿ, що ти мене не ïоваæаєш».
Ñтіé ïрÿмо, ãовори сïокіéно.•

Êðîê 4. Ïîâîдüñÿ àñеðòèâíî

Ïоваæаé ãідністü оïонента. Äеÿкі риси éоãо õарактеру•
моæутü бути неïриємними длÿ тебе. Але ти не моæеш
çмінити öüоãо. Íе намаãаéсÿ критикувати і ïеревиõову-
вати éоãо. Îбãоворþé ÏÐÎÁЛÅМУ, а не ЛÞÄÈÍУ.
Ïоãодæуéсÿ, ç ÷им моæеш: «ß роçуміþ твої ïо÷уттÿ• ».
ßкщо ти çробив щосü не так, ïоïроси ïроба÷еннÿ.•

Êðîê 5. Âèñлîâлþé ïîâàãó
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ßк çаïоá³ãòè роçïаëþваннþ конфë³кòó

Конфліктоãени і ãнів — осü те, що роçïалþє конфлікт і робитü
éоãо некерованим. Конфліктоãени ïосилþþтü емоöіéне наïруæеннÿ,
обраæаþтü, ïородæуþтü баæаннÿ çаõиститисÿ.

Íаéбілüша небеçïека ïолÿãає в тому, що конфліктоãен ïровокує
у відïовідü новиé конфліктоãен, а тоé у своþ ÷ерãу — ще один і так
далі. Коæен настуïниé конфліктоãен діє силüніше çа ïоïередніé.
Òак утворþєтüсÿ конфліктниé ескалатор (мал. 78).

У çв’ÿçку ç öим çаïам’ÿтаé два ãоловниõ ïравила çаïобіãаннÿ
конфліктам:

Íамаãаéсÿ1. не використовувати конфліктоãенів.
Íе ïіддаваéсÿ на ïровокаöіþ конфлікту (не відïовідаé2.
конфліктоãеном на конфліктоãен).

Çаïроïонуé çмінити ïоçиöіþ «ß — ïроти тебе» на•
ïоçиöіþ «Ми раçом — ïроти ïроблеми».
Çаïроïонуé свіé варіант роçв'ÿçаннÿ ïроблеми.•
Çаïитаé оïонента, ÿкі він має ïроïоçиöії.•
Ðоçãлÿнüте інші моæливі варіанти та їõ наслідки.•
Îберітü те, що вам ïідõодитü.•
Äомовтесÿ виконувати öе рішеннÿ ïевниé ÷ас (наïри-•
клад, тиæденü), а ïотім ïовернутисÿ до роçмови і ç’ÿсу-
вати, ÷и ви ним çадоволені.

Êðîê 6. Рîзâ'ÿзóé ïðîáлеìó

Êîíôл³êòî ãеíè —  
öе слова або дії,
ÿкі ïородæуþтü,
ïровокуþтü

÷и роçïалþþтü
конфлікт:

обраçи, çневаæливе ставленнÿ;•
висміþваннÿ;•
виõвалÿннÿ;•
катеãори÷ні судæеннÿ;•
ïов÷аннÿ;•
не÷есністü;•
нещирістü;•
ïорушеннÿ ïравил етикету (не віта-•
тисÿ, іãнорувати ÷иþсü ïрисутністü,
ïеребивати);
деÿкі уçаãалüненнÿ: «ти ніколи»,•
«ти çавæди», «ÿ ніçащо», «öе беç-
надіéно».
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ßк конòроëþваòè ñеáе

Íаведені ниæ÷е ïоради доïомоæутü оïанувати себе і вãамувати
ãнів.

Óñòàíîâè ïîïеðедæóâàлüíó ñèãíàл³зàц³þ

Уÿви світлофор у своїé ãолові.•

Йоãо ÷ервоне світло вмикатиметüсÿ тоді,•
коли треба çуïинитисü і ïодумати.

Íе çабуваé ïеревірÿти свіé світлофор у•
ситуаöіÿõ, ÿкі çлÿтü тебе.

Ïîл³÷è дî деñÿòè (àáî дàл³)

Ïо÷инаé ãлибоко диõати і ïовілüно лі÷ити ïро себе.•

Íе ïровокуé сïівроçмовника, ïокаçуþ÷и, що ти лі÷иш.•

Ïродовæуé слуõати оïонента.•

Äивисü éому в о÷і.•

Мал. 78. Конфліктниé ескалатор

— Òо÷но!

— Âіддаé моþ
книæку!

— Âід÷еïисü, ÿ її
не брала!

— А öе що таке?

—Òи сам її сþди
ïоклав!

—Òи õо÷еш скаçати,
що в мене склероç?
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Ïðàêòèêóé ñàìîïеðеêîíàííÿ

Іноді, щоб çасïокоїтисÿ, достатнüо скаçати собі кілüка слів:

«Це не вïливає на мене...»
«Мені не треба ç öим боротисÿ».
«ß моæу öе владнати».
«Мені ïриємно, що ÿ тримаþ себе в рукаõ».

Çì³íè òî÷êó зîðó

Ïоãлÿнü на ситуаöіþ о÷има стороннüоãо сïостеріãа÷а. Ïодумаé:

Чи варто ãніватисÿ ÷ереç öе?•
Чи сïравді öÿ лþдина õо÷е тобі çашкодити? (Òи æ, наïриклад,•
не сердитимешсÿ на малþка çа те, що він тебе штовõнув?)
Чи є іншиé сïосіб отримати те, що õо÷еш?•

Îбери сïосіб, ÿк оïанувати себе у наведениõ ниæ÷е
ситуаöіÿõ.

Ñèòóàц³ÿ 1. Òи стоїш у ÷ерçі çа квитком. Ðаïтом до
õлоïöÿ, що стоїтü ïоïереду тебе, ïідіéшли çнаéомі,
і він ïроïустив їõ уïеред.
Ñèòóàц³ÿ 2. Îднокласник ïо÷ав çвинува÷увати тебе
в тому, ÷оãо ти не робив.

Íавè÷кè роçв'ÿçаннÿ конфë³кò³в

Уміннÿ роçв’ÿçувати конфлікти — оçнака çрілої особистості. Òи
моæеш скаçати, що é серед дорослиõ баãато тиõ, õто роçв'ÿçує свої
ïроблеми ïоãроçами, сварками ÷и кулаками. Òа öе оçна÷ає лише те,
що не коæна доросла лþдина є çрілоþ особистістþ.

1. Îб'єднаéтесü у ãруïи. Íа великому аркуші ïаïеру
намалþéте три конöентри÷ні кола.
2. Íа окремиõ карткаõ çаïишітü нави÷ки, необõідні длÿ
роçв'ÿçаннÿ конфліктів (мал. 79).
3. У öентрі наéменшоãо кола ïокладітü картки ç
нави÷ками та особистими ÿкостÿми, ÿкі ви вваæаєте
наéваæливішими длÿ усïішноãо роçв'ÿçаннÿ конфліктів.
4. У друãому колі — картки ç тими, ÿкі ви вваæаєте
менш ваæливими, а в третüому — наéменш ваæливими.
5. Ðоçкаæітü, ÷и ваæко було досÿãти ïороçуміннÿ у
вашиõ ãруïаõ.
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Уміннÿ слуõати і адекватно сïриéма-
ти інформаöіþ.

Çдатністü в÷асно роçïіçнавати
конфліктну ситуаöіþ.

Òолерантністü.

Çдатністü ïриборкувати
бурõливі емоöії.

Уïевнениé стилü ïоведінки.

Уміннÿ ïередба÷ати наслідки
своїõ слів і в÷инків.

Мал. 79

Ïо÷уттÿ ãумору.

Õороші манери.

Уміннÿ çаïроïонувати варіанти
роçв'ÿçаннÿ ïроблеми.

Çдатністü ç'ÿсувати сутü конфлікту.

Уміннÿ тактовно висловлþвати
свої ïо÷уттÿ.

Уміннÿ ÷ітко сформулþвати те, що
õо÷еш скаçати.

Уміннÿ володіти своїми
æестами і мімікоþ.

Âідïовідалüністü.

Підсумêè

Уïевнениé стилü сïілкуваннÿ доïомаãає уникати конфліктів
і конструктивно роçв'ÿçувати їõ.

Уміннÿ роçв'ÿçувати конфлікти — оçнака çрілої
особистості.

Конфліктоãени роçïалþþтü конфлікт і ïоãлиблþþтü
ïротистоÿннÿ.

Уміннÿ оïанувати себе в конфліктніé ситуаöії доïомоæе
владнати її.
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§ 32. П²ÄË²ТÊÎВ² ÊÎÌПÀÍ²¯

ßк³ áóваþòü комïан³¿

Áаæаннÿ мати друçів і комïаніþ — ïриродна ïотреба
ïідлітків. Îбãоворітü «ïлþси» і «мінуси» налеæності до
ãруïи (комïанії друçів, класу, сïортивної команди). Що
вони вам даþтü? Чоãо вимаãаþтü?

Äруçі вïливаþтü на нас і нашу ïоведінку. У народі каæутü:
«Ç ким ïоведешсÿ, від тоãо é наберешсÿ», «Ñкаæи мені, õто твіé
друã, і ÿ скаæу, õто ти». Òому длÿ твоãо çдоров'ÿ і беçïеки ваæливо
нав÷итисÿ роçріçнÿти друæні, недруæні та небеçïе÷ні комïанії.

Äрóæн³ комïан³¿

ßкщо ти маєш друçів, то
çнаєш, ÿк öе ÷удово! Òобі ніколи
нудüãувати, адæе друçі ïостіéно
ïроïонуþтü щосü öікаве. Âи
раçом õодите в кіно, на ïлÿæ,
обмінþєтесü муçи÷ними дисками і
комï'þтерними іãрами, обãоворþєте
новини і ÷утки.

Ç друçÿми ïо÷уваєшсÿ çаõище-
ним, адæе ваш девіç: «Îдин çа всіõ
і всі çа одноãо». У такіé комïанії
ти ÷лен команди.

ßкщо õтосü іç вас çаõворів ÷и
ïотраïив у біду, ви õвилþєтесÿ çа
нüоãо і ïідтримуєте éоãо.

Ó цüîìó ïàðàãðàô³ òè:  

 нав÷ишсÿ роçріçнÿти друæні, недруæні та небеçïе÷ні
комïанії;

 діçнаєшсÿ, ÿк ïриïинÿти аãресіþ та насиллÿ.

Îçнакè äрóæно¿ комïан³¿: 

 ïриéмає тебе таким,
ÿким ти є;

 не має æорсткиõ ïравил;
 не çаборонÿє тобі

сïілкуватисÿ ïоçа
ãруïоþ;

 ç радістþ ïриéмає у
своє коло новиõ друçів;

 її ÷лени ïоваæаþтü
і ïідтримуþтü одне
одноãо.
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Íеäрóæн³ комïан³¿

Це ãруïи, в ÿкиõ ти ïо÷уваєшсÿ самотнім і мусиш ïостіéно
ïрикидатисÿ та ïідлаштовуватисü ïід ïевні стандарти. У такі ãруïи
÷асто об'єднуþтüсÿ çа дивними оçнаками. Íаïриклад, «круті» — ті,
коãо ïривоçÿтü до школи на іномаркаõ; «стилüні» — ïоведені на
фірмовому одÿçі; «столи÷ні» — ті, õто ïрибув до літнüоãо табору ç
Києва.

Ñтосунки у öиõ ãруïаõ ïоçбавлені теïлоти, у ниõ не öікавлÿтü-
сÿ твоїми сïравами. Òоæ наврÿд ÷и моæеш роçраõовувати на
ïідтримку тиõ, õто налеæитü до öієї комïанії, адæе тут ïанує
дуõ конкуренöії — в коãо одÿã наéвідомішої фірми, крутішиé
мобілüник.

Íеáеçïе÷н³ комïан³¿

Âони моæутü становити
серéоçну çаãроçу длÿ тебе і
ото÷уþ÷иõ. У öиõ комïаніÿõ
÷асто ïануþтü аãресіÿ і насиллÿ.
У ниõ æорсткі ïравила, і çа неïо-
кору лþдину моæутü не лише
виклþ÷ити ç комïанії, а é ïобити.
Òут ïоширені ïаліннÿ, вæиваннÿ
алкоãолþ і наркотиків, ÷лени
öиõ комïаніé роçваæаþтüсÿ кра-
діæками, біéками, вимаãаннÿм.

Ïотраïити в таку комïаніþ —
оçна÷ає нараçитисÿ на вели÷еçну
небеçïеку. Часто öі уãруïован-
нÿ є сïравæніми бандами, що
існуþтü «ïід даõом» криміналü-
ниõ структур, їõ використовуþтü
длÿ çберіãаннÿ та роçïовсþдæеннÿ
наркотиків і çалу÷еннÿ новиõ
сïоæива÷ів.

Òримаéсÿ ïодалі від такиõ
комïаніé!

1. Ðоçïитаé батüків, ÿкі небеçïе÷ні комïанії існували у
їõнüому ïідлітковому середовищі.

2. Що сталосÿ ç дітüми іç öиõ комïаніé, коли вони
виросли?

Îçнакè неáеçïе÷нèх 
комïан³й: 

 маþтü ватаæка і æорсткі
ïравила;

 вимаãаþтü ïовної
відданості;

 çаборонÿþтü контакти
ïоçа ãруïоþ;

 çа неïокору моæутü
в÷инити æорстоку
роçïраву;

 ç «÷уæими» ïоводÿтüсÿ
аãресивно і çверõнüо;

 встуïаþтü у міæãруïові
конфлікти «стінка на
стінку»;

 ïоширене вæиваннÿ
тþтþну, алкоãолþ,
наркотиків.
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1. ßкі друæні ãруïи (комïанії) є у твоїé школі, у твоєму
дворі, на твоїé вулиöі? Чим вони çаéмаþтüсÿ? ßк вони
роçваæаþтüсÿ?
2. Чи çнаєш ти недруæні або небеçïе÷ні комïанії? Що
робитü їõ такими?
3. Ïроаналіçуé ãруïи, до ÿкиõ налеæиш, çа çраçком:

Що öе çа
ãруïа?

ßк ÷асто ви
çустрі÷аєтесü?

Що вас
об'єднало?

Чи
комфортно
тобі у öіé
ãруïі?

Îсобливі
ïравила

Òуристи÷ниé
ãурток.

Äві÷і на
тиæденü.

Лþбов до
ïриãод,
сïорту,
ïрироди.

Òак. Íе ïалити,
не вæивати
алкоãолþ,

доïомаãати одне
одному.

ßк ïрèïèнÿòè аãреñ³þ òа наñèëëÿ

Íа æалü, діти не çавæди вміþтü роçв'ÿçувати свої ïроблеми
мирним шлÿõом. Òому в колективі, де ïанує недруæнÿ атмосфера,
траïлÿþтüсÿ аãресивні конфлікти — сварки, біéки, çнущаннÿ çі
слабшиõ тощо. Усе öе — ïроÿви насиллÿ.

1. Íаçвітü ïри÷ини, ç ÿкиõ діти ïоводÿтüсÿ аãресивно
(не вміþтü інакше роçв'ÿçувати конфлікти; невиõовані; не
контролþþтü себе; їм ïодобаєтüсÿ від÷увати своþ силу; çа
комïаніþ; берутü ïриклад ç дорослиõ; öе вïлив çасобів
масової інформаöії...).
2. Íаçвітü філüми та комï'þтерні іãри, ÿкі романтиçуþтü
æорстокістü і насиллÿ. ßк ви думаєте, ÷и варто дивитисÿ
такі філüми?

Ðадимо ïереãлÿнути філüм реæисера Ðолана Áикова
«Îïудало», çнÿтиé çа одноéменним романом Â. Æелєçні-
кова на кіностудії «Мосфілüм» у 1983 роöі.
Це історіÿ ïро твоїõ однолітків та їõнþ комïаніþ, ïро
тиõ, õто вміє друæити, і тиõ, õто çрадæує, ïро тиõ, õто
çнає ïравду і мов÷итü, а такоæ ïро те, до ÷оãо моæе
ïриçвести æорстокістü у ç'ÿсуванні стосунків.

Âиділÿþтü два види насиллÿ: фіçи÷не і ïсиõолоãі÷не. Ô³зè÷íе 
íàñèллÿ — дії, що çаïодіþþтü тілесні ушкодæеннÿ. Ïñèõîлîã³÷íе 
(еìîц³éíе) íàñèллÿ — дії, що çаïодіþþтü лþдині моралüну шкоду.
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Íаéïоширенішими ïроÿвами насиллÿ у твоєму середовищі
є біéки, штовõаннÿ, ïідніæки, а такоæ ïріçвисüка, обçиваннÿ,
кривлÿннÿ. Ïсуþтü ÷иїсü ре÷і — öе насиллÿ. ßк і тоді, коли не
ïриéмаþтü у ãру ÷и виãанÿþтü ç неї. Îдним іç наéнебеçïе÷нішиõ
видів насиллÿ є вимаãаннÿ ãрошеé або ре÷еé.

Коæен у своєму æитті моæе стати свідком і æертвоþ насиллÿ.
Òому дуæе ваæливо нав÷итисÿ активно ïротидіÿти éому.

Підсумêè

Áаæаннÿ мати друçів і комïаніþ — ïриродна ïотреба ïід-
літків.

Äеÿкі комïанії моæутü бути недруæними і навітü небеçïе÷-
ними. У ïідлітковіé комïанії ти моæеш çіткнутисÿ ç ïроÿвами
аãресії та насиллÿ. Òому ваæливо нав÷итисÿ ïротидіÿти аãре-
сії і ïриïинÿти насиллÿ.

Òи став свідком
обраç, ïоãроç
÷и наïаду?

ßк тілüки ти став свідком насиллÿ, одраçу
намаãаéсÿ ïриïинити éоãо. Часто длÿ öüоãо
буває достатнüо висловити своє неãативне
ставленнÿ, наïриклад, скаçати: «Геé, ïриïи-
ни» або «Íе думаþ, що öе смішно».

ні

так

Òи сам став
æертвоþ
насиллÿ?

так

Ñïо÷атку сïробуé ïоãоворити ç наïадника-
ми (краще ç одним іç ниõ): «ß ні÷оãо вам
не çробив. Що ви ïроти мене маєте?»
Це доïомоãло?

ні

ßкщо ïереслідуваннÿ (обраçи, ïоãроçи, наïади) триваþтü, не терïи
öüоãо. Ïасивністü лише ïровокує наïадників. Ñкаæи батüкам або в÷и-
телþ, неõаé вони ïоãоворÿтü ç ними. Це доïомоãло?

ні

ßкщо неформалüні методи не доïомаãаþтü, офіöіéно çвернисÿ (сам ÷и ç
батüками) до адміністраöії школи або в міліöіþ. Òи маєш ïраво æити і
нав÷атисü у беçïе÷ниõ умоваõ, і є лþди, ÿкі çобов’ÿçані öе çабеçïе÷ити.
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П²СËßÌÎВÀ

Îсü і çакін÷ивсÿ нав÷алüниé рік. Ñïодіваємосÿ, тобі сïодобалисü
уроки, на ÿкиõ ти раçом ç друçÿми çдобував нові çнаннÿ і відïра-
öüовував нави÷ки, ваæливі длÿ твоãо æиттÿ і çдоров'ÿ. Äеÿкі ç öиõ
нави÷ок є особливо öінними. Íедаремно їõ наçиваþтü æиттєвими
нави÷ками. Ñтвори свіé діамант æиттєвиõ нави÷ок і ïродовæуé роç-
вивати їõ не лише на урокаõ, а é у ïовсÿкденному æитті.

1. Íа окремиõ карткаõ çаïиши æиттєві нави÷ки, ÿким ви
ïриділÿли наéбілüше уваãи ïротÿãом року (мал. 80).
2. Ðоçклади їõ у формі діаманта. Íа вершині — карт-
ка, де çаïисано наéваæливіші, на твоþ думку, нави÷-
ки. Âниçу — картка ç наéменш ваæливими нави÷ками.
Ðешту карток роçклади ïосередині — блиæ÷е до тоãо ÷и
тоãо краþ.

Ïоïереду в тебе ÷удовиé ÷ас — літні канікули, ïід ÷ас ÿкиõ ти
маєш ваæливе çавданнÿ — добре відïо÷ити. Ïам'ÿтаé, що доçвіл-
лÿ — öе не роçкіш, а необõідна ÷астина твоãо æиттÿ. Âоно доïо-
маãає оöінити çдобутки і стосунки ç лþдüми, робитü æиттÿ çбалансо-
ваним і ріçноманітним. Îçнаéомсÿ ç ïереваãами ріçниõ видів відïо-
÷инку і обираé ті, що тобі до вïодоби.

Íави÷ки роçбудови
самооöінки.

Уміннÿ уникати
неïороçумінü.

Íави÷ки ïриéнÿттÿ
рішенü.

Уміннÿ відмовлÿтисÿ від
небеçïе÷ниõ ïроïоçиöіé.

Íави÷ки самоконтролþ.

Мал. 80

Уміннÿ роçв'ÿçувати
конфлікти.

Уміннÿ çнаéомитисü і
долати сором'ÿçливістü.

Уміннÿ обирати друçів
і комïаніþ.

Уміннÿ ïротидіÿти
насиллþ.
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Ñïілкуваннÿ ç друçÿми і ïриро-
доþ – наéкращиé сïосіб роçслаби-
тисÿ ïіслÿ наïруæеноãо нав÷алü-
ноãо року. Äивитисÿ на небо і на
воду, на воãонü і на çорі ніколи
не набридає. Ïіслÿ кілüкоõ днів
на ïрироді від÷уєш дивовиæниé
сïокіé і вïевненістü у тому, що
будü-ÿка сïрава тобі до снаãи.

Òанöі не лише
даþтü роботу
м’ÿçам, а é ïрино-
сÿтü неабиÿке çадо-
воленнÿ.
Ñкористаéсÿ каніку-
лами, щоб нав÷ити-
сÿ танöþвати.

Íе слід вваæати, що ïоçбу-
тисÿ тривоãи, смутку ÷и
наïруæеннÿ моæна, леæа÷и
на канаïі. Îт коли ïодиõ
ïереõоïлþє від çаõоïленнÿ,
тоді сïравді çабуваєш ïро
все на світі!

Іãри ç друçÿми —
наéкраще доçвіллÿ
длÿ ïідлітків.
Òак в÷атüсÿ бути
÷леном команди,
ïеремаãати і ãідно
ïроãравати. А çарÿд
бадüорості та енерãії
тобі ãарантовано!
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Коæен має використовувати
моæливості своãо тіла і ïідтри-
мувати добру фіçи÷ну форму.
Ñила, енерãіÿ, наснаãа, ÷удовиé
настріé — осü що таке сïорт у
твоєму æитті.

Íе має çна÷еннÿ, що викли-
кало у тебе сміõ — ïереãлÿд
кінокомедії ÷и æарт дру-
ãа. Ñміéсÿ на çдоров’ÿ, öе
дуæе корисно!

Книãа — теæ
ïодруãа і ïорад-
ниöÿ, дæерело
натõненнÿ é уÿви.
Òоé, õто лþбитü
÷итати, не çнає, що
таке нудüãа. Íеõаé
çа вікном дощ ÷и
сутінки, ç книæкоþ
çавæди öікаво і
çатишно.

Çаõоïленнÿ муçикоþ,
сïівом, театром, обраçо-
твор÷им та іншими
видами мистеöтва — öе
ïошук ãармонії, ïотÿã
до ïрекрасноãо, роçви-
ток твор÷иõ çдібностеé.
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В²ÄПÎВ²Ä² ÍÀ ÇÀ ВÄÀÍÍß

§ 8

дî ñòîð. 51. Крос-тест (1—4—2—6—3—8).

§ 24

дî ñòîð. 144—145. Крос-тест (1—6—2—9—3—10—4—15—5—17).

§ 29

дî ñòîð. 73. Крос-тест (1—4).

ВÈÊÎÐÈСТÀÍÀ Ë²ТÅÐÀТÓÐÀ

Íави÷ки çаради çдоров'ÿ. Íав÷аннÿ çдоровому сïособу æиттÿ на1.
çасадаõ роçвитку нави÷ок: ваæливиé комïонент школи, друæнüої
до дитини, школи, що ïідтримує çдоров'ÿ. — ÂÎÎÇ, ÞÍІÑÅФ.
— К., 2004.

Молдавану È., Коаде К., Ïлатон Ä. и др. Æиçненнûе навûки:2.
У÷ебник длÿ 5—7 класcов. — Stinta, 2005.

Молдавану È., Коаде К., Ïлатон Ä. и др. Æиçненнûе навûки:3.
У÷ебник длÿ 8—9 клаcсов. — ARC, 2005.

Âоронöова Ò. Â., Маöебула Í. Â., Ðеïік І. А. Îснови беçïеки4.
æиттєдіÿлüності: Ïідру÷ник длÿ 5-ãо класу. — К.: Алатон, 2004.
— 128 c.

Âоронöова Ò. Â., Маöебула Í. Â., Ðеïік І. А. Îснови беçïеки5.
æиттєдіÿлüності: Ïідру÷ник длÿ 6-ãо класу. — К.: Алатон, 2004.
— 136 с.

Gilbert J. Botvin. Life Skills Training: Promotion Health and6.
Personal Development//Teacher's Manual and Student Guide.
— Princeton Health Press, Inc. 1999.

Skills for the Primary School Child. I am, I know, I can. — Tacade,7.
2001.

Skills for the Primary School Child. Part 2: Current Issues in8.
Personal and Social Education. — Tacade, 2003.
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ПÐÀ ВÈ ËÀ ÍÀÄÀÍÍß ПÅÐШÎ¯ ÄÎПÎÌÎГÈ 

Äо ïо мо ãа ïо òерï³ëо мó ïрè óра æен н³ еëе к ò рè÷ нèм ñòрó мом

çвілüнити лþдину від контакту ç ïроводом ÷и ïриладом, ÿкиé•
ïеребуває ïід наïруãоþ. Äлÿ öüоãо вимкнути електрику або ïере-
рубати ïровід сокироþ ç дерев’ÿним дерæаком ÷и вдÿãнути суõі
ãумові рукавиöі, щілüно обãорнути руки суõим ãан÷ір’ÿм або одÿ-
ãом і лише тоді виçволÿти ïотерïілоãо;

ïокласти éоãо на сïину, çабеçïе÷ити достуï свіæоãо ïовітрÿ;•

ÿкщо лþдина неïритомна, дати ïонþõати нашатирноãо сïирту;•

викликати «швидку доïомоãу»;•

у виïадку çуïинки диõаннÿ робити шту÷не диõаннÿ до éоãо•
відновленнÿ, аæ ïоки ïриїдутü лікарі.

Пер øа äо ïо мо ãа ïрè óра æенн³ х³м³÷нè мè ре ÷о вè на мè

ÿкщо õімі÷на ре÷овина рідка, її треба неãаéно ÇМÈÒÈ ïрото÷-•
ноþ водоþ ïротÿãом 15—30 õвилин;

ÿкщо õімі÷на ре÷овина ïотраïила в о÷і, слід ÏÐÎМÈÂАÒÈ їõ•
õолодноþ водоþ ïротÿãом 10—15 õвилин. Îко треба роçïлþщи-
ти, а струмінü сïрÿмувати до éоãо внутрішнüоãо куто÷ка;

ÿкщо ре÷овина суõа, її треба ÑÒÐУÑÈÒÈ ÷и çнÿти суõоþ ãан-•
÷іркоþ (і ніколи не çдувати, щоб ïорошинка не ïотраïила в о÷і),
і тілüки ïіслÿ öüоãо ураæене місöе ïромиваþтü водоþ;

діþ деÿкиõ õімі÷ниõ ре÷овин моæна ÇÍÅШКÎÄÈÒÈ. Місöе,•
обïе÷ене оöтовоþ есенöієþ, моæна обробити милüноþ водоþ ÷и
слабким роç÷ином õар÷ової соди (1 ÷аéна лоæка на склÿнку води).
А ÿкщо оïік сïри÷инено çасобом длÿ ÷ищеннÿ каналіçаöіéниõ
труб, çнадобитüсÿ роç÷ин лимонної кислоти (1/2 ÷аéної лоæки
на склÿнку води) ÷и роçведениé наïоловину õар÷овиé оöет;

діти і лþди ïоõилоãо віку ïотребуþтü неãаéної ãосïіталіçаöії•
навітü ïри неçна÷ному ураæенні õімі÷ними ре÷овинами;

çа ïершиõ оçнак отруєннÿ слід викликати «швидку доïомоãу»;•

до лікарні треба вçÿти ïосуд та етикетку від õімі÷ної ре÷овини,•
ÿка сïри÷инила отруєннÿ.
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СËÎВ ÍÈ ЧÎÊ ТÅÐÌ²Í²В

Аêл³ìàòèзàц³ÿ — ïристосуваннÿ орãаніçму до çмін у навколишнüому
середовищі.

Безïеêà — відсутністü çаãроçи æиттþ, çдоров'þ ÷и добробуту лþдини.
Безïеêà æèòòºд³ÿлüíîñò³ — беçïека, ïов'ÿçана ç діÿлüністþ лþдини.

Äîâê³ллÿ — усе, що ото÷ує лþдину: ґрунти, ïовітрÿ, вода, рослини,
тварини, лþди і те, що вони створили.
Äî ðîæ íüîòðàíñ ïîðò íà ïðè ãî дà (ÄÒÏ) — ïодіÿ, що сталасÿ ïід ÷ас руõу
трансïортноãо çасобу, внаслідок ÿкої çаãинули або çаçнали ïораненü лþди
÷и çавдано матеріалüниõ çбитків.

Еêîлîã³ÿ — наука ïро вçаємовïлив лþдини і довкіллÿ та ïро çасади
раöіоналüноãо ïриродокористуваннÿ.
Еêñòðеìàлüí³ ñèòóàц³¿ — ситуаöії, в ÿкиõ небеçïека çаãроæує окреміé
лþдині або ãруïі лþдеé і вимаãає від ниõ невідкладниõ діé.
Еíеðãеòè÷íà ц³íí³ñòü, àáî êàлîð³éí³ñòü — õарактеристика ïродукту, що
вкаçує на éоãо енерãети÷ні властивості.

Çàñîáè êîìóí³êàц³¿ — теõні÷ні çасоби, ÿкі доïомаãаþтü сïілкуватисÿ на
відстані.
Çâè÷êà — сïосіб ïоведінки, коли лþдина не çамислþєтüсÿ, ЧÎМУ вона
öе робитü.
Çдîðîâ'ÿ — стан ïовноãо фіçи÷ноãо, ïсиõолоãі÷ноãо і соöіалüноãо
блаãоïолу÷÷ÿ.

Æèòòºâ³ íàâè÷êè, ñïðèÿòлèâ³ длÿ здîðîâ'ÿ — уміннÿ, що доïомаãаþтü
лþдині адаïтуватисÿ, долати труднощі щоденноãо æиттÿ і ïідтримувати
високиé рівенü блаãоïолу÷÷ÿ.

Êî ìóí³êàц³¿ ïîáóòîâ³ — труби водоãону, теïлотраси, електри÷ні кабелі,
тобто все, що çабеçïе÷ує мешканöÿм будинків комуналüні виãоди.
Êîíôл³êò ³íòеðеñ³â — çіткненнÿ інтересів, ïотреб ÷и баæанü.
Êîíôл³êò ïîãлÿд³â — çіткненнÿ, сïри÷инене роçбіæностÿми у ïоãлÿдаõ,
смакаõ, уïодобаннÿõ лþдеé.
Êîíôл³êòîãеíè — слова або дії, ÿкі ïровокуþтü ÷и роçïалþþтü
конфлікт.
Êðèì³íàлüí³ íеáезïеêè — çаãроçи соöіалüноãо середовища, ÿкі караþтüсÿ
çаконом.

Ìà íеâð — çміна наïрÿмку руõу трансïорту відносно осüової лінії.
Ìàí³ïóлÿц³¿ — намаãаннÿ çмусити ïриéнÿти рішеннÿ обманом ÷и ïід
тиском.

Íàâè÷êè — çдатністü робити щосü маéæе автомати÷но, коли лþдина не
çамислþєтüсÿ, ßК вона öе робитü.
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Íàâêîлèøíº ñеðедîâèùе — див. Äîâê³ллÿ.
Íàдзâè÷àéí³ ñèòóàц³¿ — ситуаöії, ÿкі çаãроæуþтü æиттþ і çдоров'þ
великої кілüкості лþдеé і ïотребуþтü мобіліçаöії дерæавниõ рÿтувалüниõ
слуæб.
Íеïîðîзóì³ííÿ — ïомилки у сïілкуванні, коли тоé, õто слуõає, роçуміє
ïовідомленнÿ інакше, ніæ тоé, õто ãоворитü.

Ïîæеæà — неконтролüованиé ïроöес ãоріннÿ, ÿкиé несе çаãроçу æиттþ
лþдеé і çаïодіþє матеріалüні çбитки.
Ïðèðîдíе ñеðедîâèùе — довкіллÿ, в ÿкому ïереваæаþтü ïриродні
складові.
Ïñèõîàêòèâí³ ðе÷îâèíè — ре÷овини, çдатні çмінþвати свідомістü лþдини
і вïливати на її ïоведінку (алкоãолüні наïої, ліки, наркотики).

Рèзèê — оöінка çаãроçи æиттþ і çдоров'þ лþдеé.

Ñàìîîц³íêà — ставленнÿ лþдини до самої себе.
Ñìîã — туман, ÿкиé утворþєтüсÿ у беçвітрÿну і сïекотну ïоãоду в умоваõ
çабрудненої атмосфери.
Ñîц³àлüíе ñеðедîâèùе — родина, коло сïілкуваннÿ, школа, ãромада.
Ñï³лêóâàííÿ — ïроöес обміну міæ лþдüми інформаöієþ, думками,
ïо÷уттÿми, враæеннÿми, тобто ïовідомленнÿми.
Ñòîñóíêè (ðîдèíí³, дðóæí³, д³лîâ³) — çв'ÿçок міæ лþдüми, ÿкі добре
çнаþтü одне одноãо.

Òеõíîãеííе ñеðедîâèùе — довкіллÿ, створене лþдüми.
Òîêñèêîìàí³ÿ — ріçновид наркоманії, коли вдиõаþтü токси÷ні ре÷овини,
що містÿтüсÿ у клеÿõ, фарбаõ, роç÷инникаõ.
Òîêñè÷í³ ðе÷îâèíè — ре÷овини, ÿкі шкодÿтü çдоров'þ лþдини.
Òîлеðàíòí³ñòü — çдатністü ïоваæати ïраво іншої лþдини на власну,
відмінну від твоєї, думку.

Õàð÷îâà ц³íí³ñòü, àáî ïîæèâí³ñòü — сïіввідношеннÿ ïоæивниõ ре÷овин
(білків, æирів, вуãлеводів і мінералüниõ ре÷овин), що містÿтüсÿ у 100 ã
ïродукту.
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