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ËÞÁÈÉÄÐÓÆÅ!

Ó 6-мó кëаñ³ ти ïро дов æиш вив ÷а ти «Îñ но ви 
здоров'я». Ìе та цüо ãо ïред ме та — до ïо моã ти тоá³ ñта-
ти ñа моñт³éн³шим, до роñ ë³шим ³ вïев не н³шим ó вëаñ них 
ñи ëах, а та коæ ви нах³дëи вим ³ вïрав ним ó ñи тó ац³ях, як³ 
заãроæóютü твоємó æиттю та здоров'ю.

Ти вæе знаєш, що ó ñó÷аñномó ñв³т³ áóти здоро вим — 
ïре ñтиæ но. Ìода на здоровиé ñïоñ³á æиття є викëиком 
÷аñó. Сüоãодн³ тоé, хто ïо÷óваєтüñя ³ виãëядає здоровим, 
має á³ëüше шанñ³в знаéти роáотó ³ доñяãти óñï³хó. Адæе 
в³дïов³даëüне ñтавëення до здоров'я ïозитивно ха  рак-
те  ризóє ëюдинó, ñв³д÷итü ïро її здатн³ñтü áóти в³дïов³-
даëüним ïрац³вником ÷и д³ëовим ïартнером.    

Îднак деяк³ ï³дë³тки маютü ñхиëüн³ñтü до невиïравда-
них ризик³в. Цим кориñтóютüñя тютюнов³ та аëкоãоëüн³ 
комïан³ї, як³ заманюютü моëодü áрехëивими натяками та 
оá³цянками. Ìоæëиво, хтоñü ³з твоїх дрóз³в ïотраïитü 
до них на «ãа÷ок» ³ ïо÷не ñхиëяти до цüоãо é теáе. Щоá 
ïроти ñтояти неãативномó вïëивó рекëами é ото÷ення, 
ваæëиво наáóти áаãатüох óм³нü. Передóñ³м — ïозитивноãо 
ñтавëення до ñеáе та ñвоїх æиттєвих ïерñïектив. Такоæ тоá³ 
неоáх³дно крити÷но миñëити, ïриéмати виваæен³ р³шення, 
óñв³домëювати ц³нн³ñтü родини ³ ñïравæнüої дрóæáи.      

Де як³ те ми ï³дрó÷ ни ка ñтоñóютüñя ïроáëем áезïеки. 
Адæе твої ро веñ ни ки ÷а ñ то ñта ютü ñв³дка ми, ó÷аñ ни ка ми 
³ нав³тü æерт ва ми не áез ïе÷ них ñи тó ац³é. Те, як ëю ди на 
вïо раєтü ñя з не áез ïе кою, за ëе æитü в³д її óм³ння зна хо ди-
ти вих³д з³ ñкрóт но ãо ñта но ви ща, на да ва ти ïер шó ме ди÷-
нó до ïо мо ãó, вик ëи ка ти ря тó ваëü ник³в. В³д цüо ãо нер³дко 
за ëе æитü æит тя áа ãа тü ох ëю деé. То мó на ма ãаé ñя до á ре 
ï³дãо тó ва ти ñя до коæ но ãо óро кó ³ ви ко на ти як наéá³ëüше 
ïрак ти÷ них за вданü. 

Óñï³õ³â òîá³! 

ßкïраöþватизöиìïідручникоì
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Ó коæномó ïараãраф³ ти знаéдеш ÷имаëо ц³кавих вïрав. 
Та к ïо зна ÷е но кроñ-теñт, в яко мó тоá³ за ïро ïо нó ютü роз-
ã ëя нó ти ñи тó ац³ї ³ моæ ëив³ вар³ан ти твоїх д³é. Ти маєш 
оá ра ти ïра виëü ниé (на твою дóм кó) вар³ант ³ ïе реé ти до 
ïóнк тó, но мер яко ãо вка за но в дóæ ках ï³ñëя нüо ãо. 
Êроñ-теñт — не ëи ше ц³ка ва ãра, а é дæе ре ëо ко риñ ної 
³нфор мац³ї. ßк що ó зви ÷аé но мó теñт³, в³дïов³да ю ÷и ïра-
виëü но, ти ви ãраєш, то ó кроñ-теñт³ ко риñ но ³ ïо ми ëя ти-
ñя. То мó, до ëа ю ÷и кроñ-теñт, не хи т рóé, не ï³д ãëя даé ó 
в³дïов³д³.

Бëок-ñхе ми ти зóñтр³неш, вив ÷а ю ÷и ïра ви ëа ïо вед³нки 
ó ñи тó ац³ях, на áëи æе них до ре аëü них, ко ëи моæ на в÷и-
ни ти ïо-р³зно мó, ³ оá ра ти наé кра щиé вар³ант не ëеã ко. 
Ви ко нó ю ÷и за вдан ня за до ïо мо ãою áëок-ñхем, ñë³д рó ха-
ти ñü ó вка за но мó ñтр³ëка ми на ïрям кó.

Та к ïозна÷ено за ïи тан ня ³ за вдан ня дëя ñамоñт³éноãо 
виконання. Çа вдан ня ï³дви ще ної ñкëад ноñт³ ïо зна ÷е но 
«*». 

Çа вдан ня ц³єї рó á ри ки ïри зна ÷е но дëя оá ãо во рен ня. Це 
мо æе áó ти моз ко виé штóрм, ко ëи ко æен  ïро ïо нóє вëаñн³ 
³деї, оá ãо во рен ня в ãрó ïах, анаë³з æиттєвих ñи тó ац³é, 
де áа ти, áеñ³да з дороñëими.

Óваæно ïоñтавñя до ³нформац³ї ц³єї рóáрики. Так ïо зна-
÷е но заñтереæення ïро оñоáëиво не áез ïе÷ н³ ñи тó ац³ї, а 
такоæ óм³ння, як³ треáа ретеëüно в³дïрацювати.  

Таким ñимвоëом ïозна÷ено ³ãри ³ вïрави, як³ доïомоæóтü 
вам роз³м'ятиñü ³ ïоë³ïшатü наñтр³é. 

П³д ц³єю рó á ри кою тоá³ мо æóтü за ïро ïо нó ва ти ви ко на ти 
ïро ект ñа моñт³éно ÷и ра зом з дрó зя ми. 

Ця рó á ри ка ïро ïо нóє ïро ÷и та ти ц³ка вó книæ кó, що ñто-
ñóєтüñя те ми.

А ця — ïо ди ви ти ñя ц³ка виé ф³ëüм. Êа ñе тó ÷и диñк 
з ф³ëüмом моæ на óзя ти в ïро кат³ аáо ïрид áа ти ó 
ñкëад÷инó з дрó зя ми.
ßк що ó те áе вдо ма ÷и в шкоë³ є ï³дкëю ÷е ниé до Інтер-
не тó комï’ютер, мо æеш ïо шó ка ти до дат ко вó ³нфор мац³ю 
за на да ни ми ад ре ñа ми. 
Çóñтр³вши ñëо ва, вид³ëен³ òà êèì øðèô òîì, звер ни ñя до 
ñëов ни÷ ка на ñ. 196.

ßкïраöþватизïідручникоì

П³дрó÷ ник ñкëа даєтüñя ³з ÷отирüох розд³ë³в.

Рîзд³л 1 — «Çдоров'я ëюдини» ïриñвя÷ено ïовторенню 
áазових ïонятü ïредмета «Îñнови здоров'я»: здоров'я, áезïека 
æиттєд³яëüноñт³, æиттєв³ нави÷ки. Тóт ти д³знаєшñя ïро вïëив 
навкоëишнüоãо ñередовища на æиття ³ здоров'я ëюдини. 

Рîзд³л 2 — «Ф³зи÷на ñëадова здоров'я» — ознаéомитü теáе з 
ïрин ци ïа ми рац³онаëü но ãо хар ÷ó ван ня та оñоáиñтої ã³ã³єни.  

Рîзд³л 3 — «Пñих³÷на ³ дóховна ñкëадова здоров'я» — ïри-
ñвя÷ено ф³з³оëоã³÷ним та ïñихоëоã³÷ними оñоáëивоñтям раннüоãо 
ï³дë³тковоãо в³кó. Ти в÷итимешñя ïриéмати виваæен³ р³шення ³ 
ïротид³яти неãативномó ñоц³аëüномó тиñкó щодо тютюноïаë³ння, 
вæивання аëкоãоëю é наркотик³в. Такоæ ïродовæиш вив÷ати ïро-
áëемó ВІË/СÍІДó. 

Рîзд³л 4  — «Соц³аëüна ñкëадова здоров'я» — м³ñтитü дв³ ãëави. 
Ó ãëав³ 1 —  «Соц³аëüне áëаãоïоëó÷÷я» — ти в÷итимешñя 

óникати неïорозóм³нü, знаéомитиñü ³ óïевнено ñï³ëкóватиñя з 
р³зними ëюдüми, доëати невïевнен³ñтü, заïоá³ãати конфë³ктам ³ 
розв'язóвати їх, оáирати дрóз³в ³ комïан³ю.

Ó ãëав³ 2 — «Безïека в ïоáóт³ ³ навкоëишнüомó ñеред-
овищ³» — здоáóватимеш нави÷ки áезïе÷ної ïовед³нки в ñитóац³ях 
щоденноãо æиття. Ти д³знаєшñя, як ко ри ñ тó ва ти ñя ко мó наëü ни ми 
зрó÷ноñтямии, оз наé о миш ñя з ïра ви ëа ми ïро æи ван ня ïо áëи зó ïро-
миñ ëо вих ï³дïриємñтв. Про дов æиш вив ÷а ти Пра ви ëа до роæ нü о ãо 
рó хó, в÷итимешñя ко ри ñ тó ва ти ñя ве ëо ñи ïе дом, на да ва ти ïер шó 
до ïо мо ãó ïо терï³ ëим ³ взаємод³яти з рятóваëüними ñëóæáами. 

П³дрó÷ник ïроïонóє тоá³ не ëише кориñнó ³нформац³ю, а é áаãа-
то ц³кавих ïракти÷них завданü, ïризна÷ених дëя в³дïрацювання 
ваæëивих дëя твоãо æиття óм³нü ³ нави÷ок. Сïод³ваємоñя, що óроки 
здоров'я ó твоємó кëаñ³ в³дáóватимóтüñя ó форм³ трен³нã³в. Та коëи 
н³ аáо ти захо÷еш ïроñто ïо÷итати ï³дрó÷ник, моæеш виконóвати 
трен³нãов³ вïрави ñамоñт³éно, разом з дрóзями ÷и дороñëими.   

Êоæен ïараãраф ï³дрó÷ника ïо÷инаєтüñя з³ ñтартовоãо 
завдання. Виконóю÷и éоãо, ти д³знаєшñя, як³é тем³ ïри-
ñвя÷ено óрок, ïриãадаєш, що ти вæе знаєш з ц³єї теми, 
з'яñóєш, ÷оãо ще хот³в áи нав÷итиñя.  
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ÐÎÇДІË 1 

ÇДÎÐÎВ’ß ËÞДÈÍÈ

ВСТÓП

Проæиття

Óñе æиве народæóєтüñя, щоá æити. Та ëише ëюдина здатна 
оñмиñëювати é ц³нóвати æиття. Ìи ëюáимо æиття. Бóваютü мит³, 
коëи це в³д÷óття оñоáëиво ãоñтре — в³д ëаã³дноãо дотикó рóки мате-
р³, ãоëоñ³в дрóз³в, шóмó дощó, щеáетó ïтах³в, коëи в³д÷óваєш, як 
наïрóæóютüñя твої м'язи, наñоëодæóєшñя мр³ями...      

Под³ë³тüñя ñвоїми мр³ями ³ ñïод³ваннями з дрóзями. 
По÷инаéте ñëовами: «ß ñïод³ваюñя, що...».   

Проáåзïåку інåáåзïåку

Безïеêà — це в³дñóтн³ñтü заãрози твоємó æиттю, здоров'ю ÷и 
доáроáóтó. ßкщо комóñü заãроæóє неáезïека, це виводитü éоãо з 
р³вноваãи, áентеæитü, нервóє, æахає, ïозáавëяє ñнó é аïетитó. 

Безïека наëеæитü до áазових ëюдñüких ïотреá. Êоæне наñтóïне 
ïокоë³ння óñïадковóє в³д ïоïереднüоãо нави÷ки ïодоëання 
неáезïек. Ó ïрадавн³ ÷аñи це áóëи óм³ння захиñтитиñя в³д хиæих 
зв³р³в, неñïриятëивих ïоãодних óмов. Çãодом — в³д заãроз, 
ïов'язаних ³з д³яëüн³ñтю ñамих ëюдеé: неáезïеки на дороãах, ó 
ïоáóт³, на вироáництв³. Томó в наш ÷аñ ãоворятü не ëише ïро 
áезïекó æиття, а é ïро áезïеêó æèòòºд³ÿлüíîñò³ ëюдини. 

Çаïëющ³тü о÷³ é óяв³тü ñеáе там, де ви ïо÷óваєтеñü ó 
ц³ëковит³é áезïец³. Це моæе áóти ваша к³мната аáо якаñü 
маëüовни÷а м³ñцев³ñтü. Íамаãаéтеñü óñе доáре роздиви-
тиñя, ïо÷óти звóки ³ в³д÷óти заïахи. Поñидüте хвиëинкó, 
а ïот³м розкаæ³тü ïро це м³ñце та ñвої ïо÷óття (ñïок³é, 
рад³ñтü, теïëо, задовоëення, розñëаáëення...).  

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïовториш, що таке áезïека i здоров'я;

 ñïроáóєш óявити вiд÷óття áëаãоïоëó÷ної ëюдини;  

 д³знаєшñя, як доñяãти виñокоãо р³вня áëаãоïоëó÷÷я ³ 
дëя ÷оãо ïотр³áн³ æиттєв³ нави÷ки.

§1.ÆÈТТßІЗÄÎÐÎВ'ßËÞÄÈНÈ
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Проздоров'я

Êоëиñü ëюди ïотерïаëи в³д áаãатüох хвороá, ³ їхнє æиття áóëо  
  наáаãато коротшим, н³æ теïер. Тод³ здоровим вваæаëи коæноãо, хто 
не áóв хворим. Çãодом здоров'я ïо÷аëи ототоæнювати з ф³зи÷ним 
áëаãоïоëó÷÷ям ëюдини. 

Ç ñередини ÕÕ ñт. Вñеñв³тня орãан³зац³я охорони здоров'я 
(ВÎÎÇ) ïроãоëоñиëа, що здîðîâ'ÿ  — це ñтан ïовноãо ф³зи÷ноãо, 
ïñихоëоã³÷ноãо ³ ñоц³аëüноãо áëаãоïоëó÷÷я. 

В³дтод³ здоров'я ëюдини ïов'язóютü не ëише з тим, як вона дáає 
ïро ñвоє т³ëо, а é з óñ³ма ³ншими вим³рами її áëаãоïоëó÷÷я: р³внем 
дóховноñт³ ³ мораëüноñт³, вм³нням ó÷итиñü ³ ïриéмати р³шення, 
ñï³ëкóватиñü ³ дáати ïро ³нших ëюдеé, розóм³ти ³ виявëяти ïо÷óття, 
доëати невда÷³ та ñтреñи (маë. 1). 

Що ти 
наé á³ëü  ше ц³ нó-

єш ³ ÷о ãо ïраã неш, 
як ñта виш  ñя до ñе áе та 

³нших ëю деé. 

ßк  ти 
рó ха єш ñя, 

хар ÷ó єш ñя, в³дïо-
÷и ваєш ³ до ãëя даєш 

за ñвоїм т³ëом.

ßк 
ти ро зóм³єш 

ñвої ïо ÷óт тя ³ 
ви яв ëяєш їх, як 

доëаєш не вда ÷³ та 
ñтре ñи.

Ìаë. 1. П'ятивим³рна модеëü — «кв³тка здоров’я» 

ßк 
ти ëад наєш з 

р³з ни  ми ëюдü ми, 
óм³єш дрó æи ти ³ ïра-

цю ва ти в команд³.

ßк 
ти на áóваєш 

³ заñтоñовóєш ñвої 
знання, як óм³ єш 

ïриéмати виваæен³ 
р³шення.

Провідчуттяáлагоïолуччя

Що æ озна÷ає áóти áëаãоïоëó÷ним? Сïроáóé ïриãадати це 
в³д÷óття. Вранц³ ти ïрокидаєшñя áадüорим, ñïовненим ñиëи ³ 
ïеред÷óття, що в теáе ïоïередó ÷óдовиé денü. 

Ó шкоë³ тоá³ ц³каво. Íав³тü коëи ïредмет даєтüñя неëеãко, це 
ëише ïоñиëює áаæання заñвоїти éоãо. 

По оá³д³ ó теáе тренóвання аáо заняття в хóдоæн³é ÷и мóзи÷н³é 
шкоë³. Ти ñтараєшñя не ïроïóñкати їх, адæе вони тоá³ ïодоáаютüñя. 
Çв³ñно, ти моæеш мати é ³нш³ ³нтереñи, аëе намаãаєшñя не марнóва-
ти ÷аñó, æити ц³кавим ³ ñïовненим ïод³ями æиттям. Óве÷ер³, коëи 
вñе ïороáëено, ãотов³ óроки, ти радо ñï³ëкóєшñя з дороñëими. Вони 
розïитóютü теáе ïро дрóз³в ³ шкоëó, а ти  — ïро їхн³ ñïрави. Ви 
ïëанóєте вих³дн³. Êоëи наñтає ÷аñ, ти ñïок³éно заñинаєш. 

Îïиши один денü ñвоãо æиття, коëи ти ïо÷óвавñя не ëише 
ф³зи÷но, а é ñоц³аëüно та ïñихоëоã³÷но áëаãо ïоëó÷ним.

ßкдосягтивисокогорівняáлагоïолуччя

Çв³ñно, коæномó хот³ëоñя á мати 
ц³ка ве æиття, доáрих дрóз³в, коæен 
ïраã не заéматиñя óëюáëеною ñïравою 
³ доñяãти ó н³é óñï³хó. Виñокиé 
р³венü áëаãоïоëó÷÷я заëеæитü в³д 
áаãатüох оáñтавин. 

Деяк³ з них ïереáóваютü ïоза нашим конт роëем (наïрикëад, 
ïоãана ñïадков³ñтü ÷и заáрóднене довк³ëëя). Аëе  наше áëаãоïоëó÷÷я 
наñамïеред за ëе æитü в³д нашої ïовед³нки. ßкщо ëюдина óвеñü 
÷аñ ïереæиває ñтреñи, має шк³дëив³ зви÷ки ³ ñхиëüн³ñтü до 
невиïравданих ризик³в, її здоров'я ïоã³ршóєтüñя. А коëи дáає ïро 
ñеáе ³ æиве в ãармон³ї з навкоëишн³м ñв³том, то зазви÷аé доñяãає 
виñокоãо р³вня áëаãоïоëó÷÷я.  

Проæиттºвінавички

Ó народ³ каæóтü: «Æиття ïроæити — не ïоëе ïереéти».  Це 
томó, що на ñвоємó в³кó коæен зóñтр³÷аєтüñя з викëиками ³ 
ïереïонами, як³ здатн³ вивеñти éоãо з р³вноваãи ³ неãативно вïëи-
нóти на здоров'я. Óм³ння, що доïомаãаютü ëюдин³ адаïтóватиñя, 
доëати трóд но щ³ щоденноãо æиття ³ ï³дтримóвати виñокиé р³венü 
áëаãоïоëó÷÷я, на зиваютü ñïриятëивими дëя здоров'я æèòòºâèìè 
íàâè÷êàìè. 

Блàгîïîлó÷÷ÿ — це 
задовоëення в³д 
ц³кавоãо ³ наñи÷еноãо 
ïод³ями æиття. 
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До них наëеæатü нави÷ки, як³ доïомаãаютü ëюдин³ ëаднати 
ñàì³é ³з ñîáîþ (нави÷ки розáóдови ñамооц³нки, керóвання ñтреñами, 
ïоñтановки мети ³ доñяãнення óñï³хó тощо), а такоæ т³, що ñïрия-
ютü ïорозóм³нню з ³íøèìè лþдüìè (нави÷ки ñамоконтроëю, ã³дної 
ïовед³нки, ефективноãо ñï³ëкóвання, коëективної роáоти, ë³дерñтва, 
розв'язання конфë³кт³в, ïротид³ї наñиëëю та неãативномó вïëивó 
ото÷ення).    

Б³ëüш³ñтü ëюдеé наáóваютü цих нави÷ок з вëаñноãо доñв³дó, 
ïе ре ваæно «методом ïроá ³ ïомиëок». Аëе ти наëеæиш до ïершоãо 
ïокоë³ння óкраїнñüких шкоëяр³в, як³ маютü змоãó в³дïрацüовóва-
ти їх на óроках здоров'я, тоáто наáаãато  ïовн³ше та ефективн³ше 
ãотóвати ñеáе до áезïе÷ноãо é ïовноц³нноãо æиття. 

1*. Приãадаé ³ розшифрóé формóëó áезïе÷ної æиттєд³-
яëüноñт³: «Óникати. Çаïоá³ãати. Д³яти». 

2*. Приãадаé ³ розшифрóé формóëó здоровоãо ñïоñоáó 
æиття: «Çáер³ãати. Ðозвивати. В³дновëювати».

3*. Приãадаé, як³ æиттєв³ нави÷ки ти розвивав ó 5-мó 
кëаñ³.  

Підсумêè

Твоє æиття т³ëüки ïо÷инаєтüñя, воно ñïовнене над³é ³ 
ïëан³в. Безïека ³ здоров'я — дóæе ваæëив³ дëя зд³éñнення 
твоїх мр³é.

Сó÷аñне óявëення ïро áезïекó ³ здоров'я в³дм³нне в³д тих, 
як³ áóëи ран³ше.

Íин³ ëюдям треáа дáати ïро áезïекó не ëише æиття, а é 
ñвоєї д³яëüноñт³, тоáто ïро áезïекó æиттєд³яëüноñт³.

Теïер здоров'я розóм³ютü не як в³дñóтн³ñтü хвороá, а 
як ñтан ïовноãо ф³зи÷ноãо, ïñихоëоã³÷ноãо ³ ñоц³аëüноãо 
áëаãоïоëó÷÷я. 

Доñяãнення áëаãоïоëó÷÷я наéá³ëüшою м³рою заëеæитü в³д 
ñамої ëюдини, її ïовед³нки ³ ñïоñоáó æиття. 

Æиттєв³ нави÷ки доïомаãаютü ëюдям ï³дтримóвати виñокиé 
р³венü д³єздатноñт³ та áëаãоïоëó÷÷я нав³тü ó ñкëадних æиттє-
вих оáñтавинах.      

§2.ÄÎÑËІÄÆÓªÌÎÐÈЗÈÊÈІНÅÁÅЗПÅÊÈ

Щодåнніризики інåáåзïåки

Щоденне æиття ñó÷аñної ëюдини ïереваæно áезïе÷не ³ комфортне. 
Ìи æивемо в áóдинках, як³ захищаютü в³д неãоди, маємо комóнаëüн³ 
зрó÷ноñт³, кориñтóємоñя ïоáóтовими ïриëадами. Вони доïомаãаютü 
ïриáирати, ïрати, ãотóвати їæó ³ вив³ëüняютü ÷аñ дëя нав÷ання, 
твор÷оñт³, ñï³ëкóвання з дрóзями. Îднак ³ ñüоãодн³ ризики та 
неáезïеки є ÷аñтиною нашоãо æиття. 

Проанаë³зóé один денü з³ ñвоãо æиття (наïрикëад, 
ó÷орашн³é). Дëя цüоãо:

1) розïиши, що ти роáив óдома, ïо дороз³ до шкоëи, 
ó шкоë³, ï³ñëя шкоëи, надвор³ (наïрикëад, мив ïоñóд, 
ñóшив феном воëоññя, дививñя теëев³зор, ïереходив 
дороãó, ï³д³ãр³вав оá³д...).

2) ïоñтав ïозна÷кó навïроти д³é, як³ моæóтü áóти 
неáезïе÷ними, ³ заïиши коæнó з них на окрем³é картц³. 

Ó áаãатüох виïадках ïро неáезïекó нам ñиãнаë³зóютü емоц³ї: 
занеïокоєння, тривоãа, ñтрах, ïан³ка. Îднак щоá óникати неáезïек, 
заïоá³ãати їм, а такоæ ïравиëüно д³яти ó раз³ їх виникнення, недо-
ñтатнüо ïокëадатиñя ëише на в³д÷óття. Треáа в÷итиñя ñв³домо 
оц³нювати наñë³дки розвиткó ñитóац³ї аáо ñвоєї ïовед³нки.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, що таке ризик;

 ïроанаë³зóєш éоãо види; 

 нав÷ишñя розï³знавати виïравданиé ³ невиïравданиé 
ризики;

 ïотренóєшñя визна÷ати р³венü ризикó в щоденномó æитт³;

 ïовториш аëãоритм д³é в екñтремаëüних ñитóац³ях.
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Виïравдані інåвиïравданіризики

Інод³ ризик є ñïравою áëаãородною. Íаïрикëад, в³дмовитиñя в³д 
неáезïе÷ної ïроïозиц³ї, виñтóïити ïеред óñ³єю шкоëою, захиñтити 
тоãо, з  коãо наñм³хаютüñя однокëаñники, ïершим ï³д³éти, щоá 
ïознаéомитиñя. Так³ ñитóац³ї ïотреáóютü ñм³ëивоñт³. Аëе водно÷аñ 
ñаме ó них ти наáóваєш óïевненоñт³ é розвиваєшñя як оñоáиñт³ñтü.

1. Íазв³тü ще к³ëüка вид³в виïравданоãо ризикó (взяти 
ó÷аñтü ó змаãаннях, захиñтити ñëаáшоãо, рятóвати ÷иєñü 
æиття, заãаñити невеëикó ïоæеæó...). 

2. Íазв³тü к³ëüка ïрикëад³в невиïравданоãо ризикó 
(заëишати áез наãëядó маëих д³теé, заïëивати на 
ãëиáинó, ãратиñя з виáóхонеáезïе÷ними ре÷овинами, 
ходити ïо тонк³é криз³, ïереá³ãати дороãó ïеред автомо-
á³ëями...).

Деяк³ ëюди маютü ñхиëüн³ñтü до нерозóмних ризик³в — 
кóрятü, вæиваютü аëкоãоëü, наркотики, аãреñивно ïоводятüñя аáо 
в÷иняютü ïротиïравн³ д³ї. Такó ïовед³нкó називаютü невиïравдано 
ризикованою аáо ризикованою. 

Çазви÷аé одн³ види ризикованої ïовед³нки тяãнóтü за ñоáою ³нш³. 
Томó каæóтü, що тютюноïаë³ння, вæивання аëкоãоëю, наркотик³в, 
наñиëëя та ³нш³ áезв³дïов³даëüн³ в÷инки ходятü ïорó÷. Б³ëüш³ñтü 
крим³наëüних зëо÷ин³в, ДТП, óтоïëенü, нещаñних виïадк³в ó ïоáóт³ 
³ на вироáництв³ ïов'язан³ з óæиванням аëкоãоëю é наркотик³в.

Îöінкарівняризику

Ìаéæе вñ³ æиттєв³ ñитóац³ї ïов'язан³ з ризиком. ßк визна÷ити, 
що ñитóац³я є надто ризикованою? 

Óяви, що ëюдина éде тротóаром, ³ на ãоëовó їé моæе вïаñти 
цеãëина. Í³хто на ñто в³дñотк³в не заñтрахованиé в³д цüоãо, аëе 
³мов³рн³ñтü такої ñитóац³ї дóæе маëа. Õо÷а на áóдмаéдан÷икó ризик  
її виникнення наáаãато á³ëüшиé. 

Ãоворя÷и ïро р³венü ризикó, маютü на óваз³ é веëи÷инó 
наñë³дк³в. Íаïрикëад, ï³д ÷аñ оæеëедиц³ зроñтає éмов³рн³ñтü 
ïад³ння ³ дороæнüо-транñïортних ïриãод. Îднак ризик ñерéозної 
травми внаñë³док ïад³ння меншиé, н³æ ï³д ÷аñ авар³ї, в як³é моæе 
ïоñт раæ дати áаãато ëюдеé та автомоá³ë³в. Саме томó в оæеëедицю 
вод³ям рекомендóютü заëишати ñв³é транñïорт на ñтоянках ³ ходити 
ï³шки.

Поняттяризику

Îц³нюю÷и вар³анти ñвоєї ïовед³нки та моæëив³ наñë³дки, ми 
ïерев³ряємо, ÷и ³ñнóє заãроза æиттю ³ здоров'ю ëюдеé. Такó заãрозó 
ще називаютü ðèзèêîì. Îñк³ëüки наше здоров'я — це ф³зи÷не, 
ïñихоëоã³÷не ³ ñоц³аëüне áëаãоïоëó÷÷я, розр³зняютü дек³ëüка вид³в 
ризикó (таáëиця 1).

Òàáлèцÿ 1

Видиризику ×оìузагроæуº Приклади

Ф³зи÷ниé Æиттю ³ здоров'ю

• ходити в мокрих ÷еревиках;
• заéматиñя екñтремаëüними 

видами ñïортó;
• ïереá³ãати дороãó ïеред 

автомоá³ëями

Пñихоëоã³÷ниé Самоïоваз³, 
óïевненоñт³

• наëякатиñя;
• зазнати ñтреñó;
• ïоñваритиñя з дрóãом;
• в³дмовитиñя в³д ïроïозиц³ї;
• ïершим ï³д³éти, щоá 

ïознаéомитиñü

Соц³аëüниé

Авторитетó 
в дороñëих, 

ïоïóëярноñт³ ñеред 
одноë³тк³в, óñï³хó

• ïорóшóвати шк³ëüн³ 
ïравиëа;

• ïоводитиñя дивно аáо 
аãреñивно;

• éти ïроти вñ³х ó комïан³ї

Б³ëüш³ñтü неáезïе÷них ñитóац³é м³ñтятü дек³ëüка вид³в ризикó. 
Íаïрикëад, якщо ó комïан³ї тоá³ ïроïонóютü ñиãарети, то ³ñнóютü 
ризики: 
• ô³зè÷íèé: якщо ïоãодишñя — ти ризикóєш наáóти заëеæноñт³ é 

зашкодити ñвоємó здоров'ю; 
• ïñèõîлîг³÷íèé: якщо ïоãодишñя — моæеш в³д÷óти ïровинó ³ 

ñтрах викриття; якщо в³дмовишñя — тривоãó, що теáе в³дëó÷атü 
в³д комïан³ї;

• ñîц³àлüíèé: якщо ïоãодишñя — ïро це моæóтü д³знатиñя твої 
áатüки ³ ïокарати теáе; якщо в³дмовишñя — ризикóєш втратити 
ïриятеë³в.
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Підсумêè

Ðизики є ÷аñтиною нашоãо æиття. Інод³ треáа ³ нав³тü 
кориñно ризикóвати. Це доïомаãає ëюдин³ розвиватиñü як 
оñоáиñтоñт³.

Ваæëиво óникати невиïравданих ризик³в: вæивання 
ïñихоактивних ре÷овин, ïорóшення ïравиë ïовед³нки на 
дороãах тощо. 

Óваæно анаë³зóю÷и æиттєв³ ñитóац³ї, ти нав÷ишñя оц³нювати 
р³венü ризикó ³ за неоáх³дноñт³ зниæóвати éоãо.

Іñнóє áез ïо ñе ред ня 
за ãро за æит тю?

н³

так ×а ñó на роз дó ми не має. Д³é не ãаé но. 
Тоá³ знадоáитüñя вñе, що ти знаєш ³ 
вм³єш.

Íаñамïеред за ñïо коé ñя. 
Пот³м ре аëüно оц³ни ñи тó-
ац³ю. Ìо æеш ñам óïо ра-
ти ñя з неáезïекою?

н³

так

Ска æи ñоá³: «ß це знаю, я це 
вм³ю, ó ме не вñе виé де, я вïо-
ра ю ñя з неáезïекою». 
По дó маé, що моæ на зро áи ти. 
Скëа ди ïëан д³é ³ ви ко нóé 
éо ãо. 

ª змоãа звер нó ти ñя 
ïо до    ïо мо ãó?

н³

так

Çа те ëе фо нóé 
до ря   тó ваëü-
ної ñëóæ áи, 
ïо кëи÷ на 
до ïо мо ãó. 
Õтоñü в³д ãóк -
нóв ñя?

так

Стиñ ëо ïо в³ дом, 
що ñта   ëо ñя. 
Êо ëи ïри їдóтü 
ря  тó ва ëü  ни  ки, 
ви   ко нóé їхн³ 
вка  з³вки.

н³

Íе втра÷аé над³ї.
Доïомоãа моæе над³éти наñтóïної мит³ 
аáо ñитóац³я зм³нитüñя на краще!

1. Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи ïо 5—6 оñ³á.
2. Îц³н³тü р³венü ризикó в ñитóац³ях, як³ ви заïиñаëи на 
картках, виконóю÷и завдання на ñ. 11, за деñятиáаëüною 
шкаëою (0  áаë³в — ризикó немає аáо в³н такиé 
незна÷ниé, що на нüоãо не варто зваæати; 10 áаë³в — 
ризик дóæе виñокиé). 

3. Ó яких ñитóац³ях треáа звернóтиñя ïо доïомоãó до 
дороñëих, яким ти дв³ряєш?

Åкстрåìальні інадзвичаéніситуаöі¿

До ïод³é з виñоким р³внем ризикó наëеæатü екñтремаëüн³ ³ 
надзви÷аéн³ ñитóац³ї.

Åêñòðеìàлüí³ — ñитóац³ї, в яких неáезïека заãроæóє окрем³é 
ëюдин³ аáо ãрóï³ ëюдеé (ДТП, ïоæеæа, хтоñü заáëóкав ó ë³ñ³).

Íàдзâè÷àéí³ — ñитóац³ї, як³ заãроæóютü веëик³é к³ëüкоñт³ 
ëюдеé (ï³д ÷аñ ñтих³éноãо ëиха, техноãенної катаñтрофи аáо в³éни).

Так³ ñитóац³ї моæóтü виникнóти áóдü-де, ó áóдü-якиé ÷аñ. 
Íеïодаë³к наñеëеноãо ïóнктó моæе зазнати авар³ї ïотяã з циñтерна-
ми, а це матиме наñë³дком вит³кання токñи÷них ре÷овин. Ëю ди на 
мо æе за áëó ка ти в ë³ñ³, в³дñта ти в³д ãрó ïи в ïо ход³, ñта ти æерт вою 
на ïа дó, ïо тра ïи ти в авар³ю ó не знаé ом³é м³ñце воñт³. Во на мо æе 
оïи ни ти ñü ó зо н³ ñтих³éно ãо ëи ха (хóр то ви ни, óра ãа нó, зем ëе т рó ñó), 
не ñïод³ва но за хвор³ти ÷и от ри ма ти трав мó да ëе ко в³д æит ëа. 

Åкñтремаëüн³ ³ надзви÷аéн³ ñитóац³ї характеризóютüñя виñоким 
р³внем ризикó ³ ïîòðеáóþòü íегàéíèõ д³é. 

1. Страх — ïо ÷óття, що ïершої æ мит³ охоïëює ëюдинó 
в ек ñ т ре маëü н³é ñи тó ац³ї. Ãо ëо вне — ïе ре áо ро ти ñтрах, 
не да ти éо мó ïа раë³зó ва ти во ëю ³ ïе ре ро ñ ти в ïан³кó. 
Приãадаéте ïриéоми, як³ доïомаãаютü ïодоëати ñтрах:

• зро áи к³ëüка ãëи áо ких вдих³в ³ ви дих³в так, на ÷е 
ï’єш ïов³тря ÷е рез ñо ëо мин кó. Óя ви, як во но ïро хо-
дитü ÷е рез твої ëе ãен³, зо ñе редü ñя на звó ках; 

• ïо ë³÷и до де ñя ти, а як що є ÷аñ — до ñта;
• ïри ãа даé ³ ви мов óãо ëоñ к³ëüка но мер³в те ëе фо н³в, 

в³рш, заñï³ваé ï³ñню.

2. Íавед³тü ïрикëади екñтремаëüних ñитóац³é, що моæóтü 
виникнóти ó вашомó æитт³. 

3. Потренóéтеñя д³яти в таких ñитóац³ях за доïомоãою 
áëок-ñхеми, з якою ви ознаéомиëиñü ó 5-мó кëаñ³. 
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Природнå,тåхногåннå ісоöіальнåсåрåдовиùа

ßк що в довк³ëë³ ïе ре ва æа ютü ïри родн³ ñкëа дов³, éо ãо на зи ва ютü 
ïðè ðîд íèì ñе ðе дî âè ùеì. Це, на ïри кëад, ë³ñ, ñтеï ÷и áо ëо то. 

Та ïри род не ñе ре до ви ще ÷аñто за знає зм³н. Стеï ïе ретворюютü 
на ро дю ÷ó ни вó, ëó ки за áó до вó ютü. І тод³ ïри родне ñе ре до ви ще 
ñтає òеõ íî геí íèì. Çв³ñно, не ñë³д вваæати, що ха тин ка ë³ñни ка 
ïе ре тво ритü ë³ñ на тех но ãен не ñе ре до ви ще. Во на ³ñтот но не вïëи ває 
на довк³ëëя. Інша р³÷ ãреá ëя, яка не ëише óт во рює во доé мó , а é 
зм³нює ïри род не ñе ре до ви ще на тех но ãен не.

Ëю ди на не мо æе æи ти ñа ма ïо ñоá³. ¯ї завæди ото ÷ó ютü р³дн³, 
дрóз³, знаé ом³ та не знаé омц³. Ðа зом во ни óт во рю ютü ñîц³àлü íе  
ñе ðе дî âè ùе (в³д «ñоц³óм» — «ñóñï³ëüñтво»).

1. Проанаë³зóé маë. 3 (а, á, в). Íазви види довк³ëëя, 
зоáраæен³  на них. Пояñни ñвої в³дïов³д³.

2. Íаведи ïрикëади ïриродноãо ³ техноãенноãо довк³ëëя 
там, де ти æивеш.

Ìаë. 3 

а
в

á

§3.ÑВІТНÀВÊÎËÎТÅÁÅ

Äовкілля

Óñе, що те áе ото ÷óє — ґрóнти, ïов³тря, во да, роñ ëи ни, тва ри ни, 
ëю ди ³ те, що во ни ñтво ри ëи, — на зи ваютü íà âêî лèøí³ì ñе ðе дî âè
ùеì, аáо дîâê³ллÿì. Åëементи довк³ëëя  моæóтü áóти ïриродними 
аáо штó÷ними (ñтвореними ëюдüми).  

По ÷ерз³ назв³тü ïо одномó ïриродномó ³ штó÷номó еëе-
ментó довк³ëëя.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, що таке довк³ëëя;

 нав÷ишñя розр³зняти ïриродне, техноãенне та ñоц³аëüне 
ñередовища;

 ïроанаë³зóєш ïозитивниé ³ неãативниé вïëиви ñо ц³аëü-
ноãо ñередовища на здоров'я ëюдини;

 ïриãадаєш заñоáи захиñтó в³д крим³наëüних неáезïек.

Ìаë. 2. ßк³ з цих еëемент³в довк³ëëя є ïриродними, а як³ — штó÷ними?
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Ìаë. 5. Êрим³наëüн³ неáезïеки ñоц³аëüноãо ñередовища 

Ïîгðàáóâàííÿ 
êâàðòèð, 
îô³ñ³â, áàíê³â.

Çдèðíèцòâî. 
Вимаãання ãрошеé, 
ре÷еé — зëо÷ин, 
æертвами якоãо 
нер³дко ñтаютü д³ти 
твоãо в³кó. 

Êðàд³æêè. 
Довоë³ ïоширеними 
є крад³æки 
веëоñиïед³в, моá³ëü-
них теëефон³в, 
ãрошеé, ре÷еé, 
домашн³х тварин, 
др³áн³ крад³æки 
ó маãазинах.

Øàõðàéñòâî.
Виманювання ãрошеé 
не÷еñним  ñïоñоáом (вóëи÷н³ 
ëотереї, вороæ³ння).  

 Âèêðàдеííÿ, 
зàìàõè íà æèòòÿ.   

Õóл³гàíñòâî, 
âàíдàл³зì. 
Íаé÷аñт³ше їх 
ñкоюютü ëюди ó 
ñтан³ аëкоãоëüноãо 
ñï'ян³ння. 

Ñкладовісоöіальногосåрåдовиùа

Сïроáóé óявити, що ти — як ó фантаñти÷номó ф³ëü-
м³ — оñтання ëюдина на Çемë³ ³ що в ц³ëомó ñв³т³ немає 
н³коãо, кр³м теáе. ßк³ це моæе мати наñë³дки (тоá³ н³ з 
ким áóде ïоãоворити, немає в коãо ñïитати ïоради, якщо 
з тоáою щоñü траïитüñя, н³комó áóде доïомоãти...)? 

Вимóшена ñамотн³ñтü  — одне з наéваæ÷их виïроáóванü дëя 
ëюдини. Íа щаñтя, коæен ³з наñ æиве ñеред ëюдеé, ³ твоє 
ñоц³аëüне ñередовище є дæереëом áаãатüох áëаã. 

Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи ³ за доïомоãою маë. 4 назв³тü:

гðóïà 1: що вам дає родина?

гðóïà 2: ÷оãо ваñ нав÷ає шкоëа?

гðóïà 3: дëя ÷оãо ïотр³áн³ дрóз³? 

гðóïà 4: ïро що дáаютü дерæава ³ м³ñцева ãромада?

гðóïà 5: яка кориñтü ëюдям в³д рад³о, теëеáа÷ення, 
Інтернетó, ïреñи? 

Ìаë. 4. Åëементи ñоц³аëüноãо ñередовища 

ЗÌІ:

т³, з яких ти 
д³знаєшñя ïро 
р³зн³ ïод³ї.

Äåрæавніоргани:

т³, хто ïриéмає 
закони ³ заáезïе÷óє 
дотримання твоїх 
ïрав.

Ìісöåва
гроìада:

т³, хто дáає 
ïро доáроáóт 
ó вашомó м³ñт³ 
аáо ñеë³. 

Школа:

т³, хто теáе 
нав÷ає ³ 
в÷итüñя разом 
з тоáою.

Äрузі:

т³, з ким 
тоá³ ïриємно 
ïроводити 
в³ëüниé ÷аñ.

Ðодина:

т³, хто дáає 
ïро твоє æиття 
³ здоров'я.
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§4.ПÐÈÐÎÄÀІЗÄÎÐÎВ'ß

Природнåсåрåдовиùå іздоров'я

Природа  — дæереëо æиття на Çемë³. Íемоæëиво óявити ñеáе 
ïоза ïриродним ñередовищем. Адæе це — ïов³тря, яким дихаємо; 
вода, якó ï'ємо; земëя, яка ãодóє наñ, на як³é зводимо æитëо ³ яка 
дає вñе ³нше дëя æиття.  

1. Çа до ïо мо ãою ãо дин ни ка ³з ñе кóнд ною ñтр³ëкою 
вим³ряé ÷аñ, на якиé мо æеш за три ма ти ди хан ня. Ск³ëüки 
ви т ри мóєш? 30 ñекóнд, 1 хвиëинó ÷и, як доñв³д÷е ниé 
ï³рнаëü ник, 2 —3 аáо нав³тü 4 хви ëи ни? Та в áóдü-яко-
мó раз³ áез ïов³тря ти не ви т ри маєш ³ ï’я ти хви ëин. 
Без води ëюдина моæе ïроæити ëише к³ëüка дн³в, а áез 
їæ³ — к³ëüка тиæн³в. 

2. Ó 5-мó кëаñ³ ти вив÷ав ïроцедóри оздоровëення ³ 
заãартовóвання ñонцем, ïов³трям ³ водою. Ïðèгàдàé, ÿê³ 
ñàìе. 

3. Інод³ æиттю ³ здоров'ю ëюдини моæóтü заãроæóвати 
ïриродн³ неáезïеки (маë. 6). Ïðèгàдàé,  ÿê³ з цèõ íеáез
ïеê òè âèâ÷àâ ó 5ìó êлàñ³.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïроанаë³зóєш ïозитивниé вïëив ïриродноãо 
ñередовища на здоров'я ëюдини та її ñамоïо÷óття;

 ïриãадаєш ³ ïоïовниш ñвої знання ïро неáезïеки 
ïриродноãо ñередовища;

 д³знаєшñя, як доïомоãти орãан³змó ïриñтоñóватиñя 
до зм³ни ïриродних óмов;

 нав÷ишñя доáирати одяã в³дïов³дно до ïоãоди.

Õо÷а заãаëом ñоц³аëüне ñередовище ñïрияє твоємó здоров'ю та 
áëаãоïоëó÷÷ю, однак воно моæе áóти ³ дæереëом неáезïек, зокрема 
êðèì³íàлüíèõ (маë. 5). 

1. ßк³ ³з зоáраæених на маë. 5 неáезïек наé á³ëüше за ãро-
æóютü ï³дë³ткам?

2. Приãадаéте ïравиëа áезïе÷ної ïовед³нки, як³ ви 
ви в÷а  ëи ó 5-мó кëаñ³. Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи ³ ñкëад³тü 
ïам'яткó:

гðóïà 1: як ïравиëüно ïоводитиñя, коëи заëишаєшñя 
вдома ñам;
гðóïà 2: як ïоводитиñя áез дороñëих надвор³;
гðóïà 3: як ³ до коãо моæна звернóтиñя ïо доïомоãó в 
раз³ ïотреáи.        

3*. Пом³ркóéте, в³д ÷оãо заëеæитü ваша áезïека. Под³-
ë³тüñя ñвоїми дóмками з дрóзями. По÷инаéте ñëовами: 
«Ìоя áезïека заëеæитü в³д тоãо ...». 

4*. Про що ³з названоãо вами має ï³кëóватиñя дерæава, 
шкоëа, родина, а ïро що — ви ñам³?

5*. Îáãовори з дороñëими заñоáи захиñтó оñоáиñтоãо 
маéна: 

а) квартири ÷и ïриватноãо áóдинкó (óкр³ïëюютü двер³,  
вñтановëюютü замки, в³÷ка, тримаютü ñоáакó...);
á) автомоá³ëя (ãараæ, ïротиóãонна ñиãнаë³зац³я...);
в) веëоñиïеда (не заëишаютü áез наãëядó, викориñто-
вóютü ñïец³аëüниé замок, зáер³ãаютü ï³д замком...).

Підсумêè

Óñе, що те áе ото ÷óє, є на вко ëишн³м ñе ре до ви щем, аáо 
довк³ëëям. Вид³ëяютü три види довк³ëëя: ïриродне, техноãенне 
³ ñоц³аëüне. 

Довк³ëëя  дає тоá³ вñе неоáх³дне дëя æиття. Аëе водно÷аñ 
воно є дæереëом áаãатüох неáезïек. 

Твоє ñоц³аëüне ñередовище (родина, дрóз³, в÷итеë³, 
теëеáа÷ення та ³нш³ заñоáи маñової ³нформац³ї) áезïоñереднüо 
÷и оïоñередковано вïëиваютü на твоє здоров'я, ïовед³нкó ³ 
ñïоñ³á æиття.
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 Àáåткаìандрівника

Приïóñт³мо, ти маєш наãодó на зимових кан³кóëах ïоáóвати в 
Авñтраë³ї. Там ó цеé ÷аñ наéñïекотн³ша ïора рокó. Переїхавши ³з 
зими в ë³то, ти ïот ра ïиш ó зовñ³м ³нш³ ïриродн³  óмови. 

Çм³нятüñя атмоñферниé тиñк, темïе -
ратóра ³ воëоã³ñтü ïов³тря, ÷аñо виé ïояñ, 
х³м³÷ниé ñкëад води та їæ³. Тв³é орãан³зм 
змóшениé áóде ïриñ тоñовóватиñя 
до цих зм³н. Цеé ïроцеñ називаютü 
àêл³ìàòèзàц³ºþ.

Що á³ëüше р³знятüñя ïриродн³ óмови, 
то триваë³ша ³ ñкëадн³ша акë³матизац³я. 

Óникнóти áаãатüох ïроáëем моæна, якщо ï³д³áрати в³дïов³дниé 
одяã, ïравиëüно орãан³зóвати ñв³é ïоáóт, хар÷óвання, реæим дня 
та оáмеæити навантаæення ï³д ÷аñ акë³матизац³ї на новомó м³ñц³.   

Д³знаéñя á³ëüше ïро зви÷ки ³ ïоáóт м³ñцевих æитеë³в. Адæе вони 
вïродовæ тиñя÷оë³тü ïриñтоñовóваëиñя до ñвоїх кë³мати÷них óмов.  

Íаïрикëад, ó країнах ³з æарким кë³матом ïоширена традиц³я 
ñ³єñти: ó наéñïекотн³ш³ ãодини дня н³хто не виходитü з домó, не 
ïрацюютü оф³ñи ³ маãазини. Ì³ñцев³ æитеë³ ноñятü ïроñториé одяã 
³ ãоëовн³ óáори з натóраëüних тканин, як³ над³éно захищаютü їх в³д 
ïаëю÷оãо ñонця. Виходя÷и з домó, вони áерóтü ³з ñоáою ïëяшкó 
води аáо ñокó. Традиц³éн³ ñтрави ãотóютü ïереваæно з ово÷³в ³ 
фрóкт³в. Óñе це — ознаки ïриñтоñóвання до м³ñцевих кë³мати÷них 
óмов.   

Вирóшаю÷и до ³ншої країни, ïоц³кавñя її кóëüтóрними та 
реë³ã³éними традиц³ями. Адæе зви÷ниé дëя наñ кóрортниé одяã 
(шорти, ñарафани, тоï³ки) моæе áóти неãативно ñïриéнятиé, 
наïрикëад, мóñóëüманñüкою ãромадою. А в ñóкн³ ÷и в ñоро÷ц³ з 
рóкавами ти виявиш ïоваãó до реë³ã³éних ïо÷óтт³в м³ñцевих æи  те-
ë³в ³ óникнеш неãативноãо ñтавëення з їхнüоãо áокó. 

1*. ×и моæна оáãор³ти, коëи неáо затяãнóте хмарами?

2*. Õто á³ëüше ризикóє оáãор³ти на ñонц³: áëондин ³з 
ñв³тëою шк³рою ÷и ñмаãëявиé áрюнет?  

ßкùозáираºøсяв гори

Вирóшаю÷и в ãори, маєш ïам'ятати ïро деяк³ оñоáëивоñт³  
акë³матизац³ї. Адæе в ãорах зниæóєтüñя атмоñфер ниé тиñк, ó ïов³тр³ 
зменшóєтüñя концентрац³я киñню, зá³ëü шóєтüñя ³нтенñивн³ñтü 
ñоня÷ноãо виïром³нювання, оñоáëиво óëüтраф³оëетовоãо. 

Аêл³ìàòèзàц³ÿ — 
ïриñтоñóвання 
орãан³змó до зм³н 
ó навкоëишнüомó 
ñередовищ³. 

Ìаë. 6. Íеáезïеки ïриродноãо ñередовища 

Ñòèõ³éí³ лèõà. 
ßк ³ в давн³ ÷аñи, 
ëюдям заãроæóютü 
ñтих³éн³ ëиха: 
земëетрóñи, цóнам³, 
óраãани, ë³ñов³ 
ïоæеæ³, виверæення 
вóëкан³в. 

Ãеîгðàô³÷íе 
ïîлîæеííÿ 
òà ðелüºô 
òеðèòîð³¿. 
Æитеëям ã³р 
заãроæóютü 
ñн³ãов³ ëавини, 
на óзáереææ³ 
океанó моæе 
ñтатиñя цóнам³, 
ó доëинах р³÷ок 
áóваютü ïовен³.    

Òâàðèííèé ñâ³ò. 
Æиттю ³ здоров'ю 
ëюдеé моæóтü 
заãроæóвати 
дик³ зв³р³, зм³ї, 
комахи, зáóдники 
³нфекц³éних хвороá.    

¥ðóíòè. Íеáезïекó 
дëя ëюдеé моæóтü 
ñтановити зñóви ³ 
ïроваëи ґрóнт³в. 
Íизüка родю÷³ñтü 
ґрóнт³в (наïрикëад, 
ó ïóñтеë³) ñïри÷иняє 
ãоëод ó деяких 
країнах ñв³тó.       

Ïîгîдí³ óìîâè. Çаãрозó здоров'ю 
ëюдини ñтановëятü неñïриятëив³ 
ïоãодн³ óмови аáо нав³тü ïроñто 
ïереїзд до ³ншоãо кë³мати÷ноãо 
ïояñó. Ëюди  ïохиëоãо в³кó ³ 
т³, хто має ñëаáкиé ³мóн³тет, 
ñтраæдаютü на метео÷óтëив³ñтü.

Рîñлèííèé ñâ³ò, гðèáè. 
Деяк³ роñëини ³ ãриáи є 
отрóéними.    
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Äоáіродягузасåзоноì іïогодоþ

Óяви на хвиëинкó, що ти ïотраïëяєш ó ñïекотнó ïóñтеëю, де 
темïератóра ïов³тря ñяãає 50°С ó т³н³. Вæе ï³ñëя к³ëüкох хвиëин 
ïереáóвання на ñонц³ ñтає ваæко дихати, т³ëо вкриваєтüñя ïотом, 
в³дкрит³ д³ëянки шк³ри оáãоряютü ³ áоëятü.      

А теïер ïеренеñ³моñü ó криæанó ïóñтеëю Антарктики — одне ³з 
наéхоëодн³ших м³ñцü ïëанети. Стовï÷ик термометра ïоказóє тóт 
–65°С. В³д хоëодó заáиває ïодих, швидко ïо÷инаютü мерзнóти  
щоки, вóха, ноãи. В³д дихання óтворюєтüñя ïара, що вкриває ³неєм 
оáëи÷÷я.   

1. Провед³тü ó кëаñн³é к³мнат³ óмовнó ë³н³ю, яка 
ñимвоë³зóє ñтавëення до ñïекотної ïоãоди. Íа одномó 
к³нц³ ë³н³ї ñтаютü т³, комó ïодоáаєтüñя ñïека, а на 
дрóãомó — т³, хто її не ëюáитü. Ðешта оáираютü ñоá³ 
м³ñце áëиæ÷е до тоãо ÷и ³ншоãо краю. Так ñамо визна÷те 
ñвоє ñтавëення до хоëодної ïоãоди. Баæаю÷³ моæóтü 
виñëовитиñя, ÷омó вони оáраëи ñаме таке м³ñце.

2. Îá'єднаéтеñü ó 4 ãрóïи (ë³то, оñ³нü, зима, веñна). 
Íазв³тü характерн³ дëя цих ñезон³в неñïриятëив³ ïоãодн³ 
óмови (зëиви, оæеëедиця, тóман, хóртовина...). 

3. ßк³ неáезïеки дëя æиття ³ здоров'я ëюдеé вони 
ñтановëятü? Íаïрикëад, ÷ерез хоëоднó ³ дощовó ïоãодó 
ïоширюютüñя заñтóда ³ ãриï. 

4. ßкиé одяã ³ взóття доïомаãаютü зменшити вïëив 
неñïриятëивої ïоãоди на здоров'я?

Підсумêè

Природне ñередовище — неоáх³дна óмова ³ñнóвання ëюдини 
³ зáереæення її здоров'я. Водно÷аñ воно є дæереëом неáезïек, 
зокрема тих, що ñïри÷инен³ кë³матом ³ ïоãодою.

Переїзд до ³ншої кë³мати÷ної зони ïов'язаниé ³з ïри ñто-
ñóванням орãан³змó до нових óмов. Томó ñë³д озна éомитиñя з 
оñоáëивоñтями кë³матó, реëüєфó, м³ñцевими традиц³ями. 

Íеñïриятëив³ ïоãодн³ óмови маютü ïереваæно ñезонниé 
характер. Д³ю ñïеки, хоëодó, в³трó, воëоãи моæна зменшити, 
ï³д³áравши в³дïов³дниé одяã. 

Ó нетренованої ëюдини це моæе ñïри÷инити ã³рñüкó хвороáó. 
Перш³ її ознаки — киñневе ãоëодóвання: з'явëяютüñя ñëаáк³ñтü, 
заïаморо÷ення, ãоëовн³ áоë³, ïорóшóєтüñя координац³я, виникаютü 
задишка, ñерцеáиття. Ëюдина ñтає надм³рó зáóдæеною аáо, нав-
ïаки, заãаëüмованою, моæе неñïод³вано знеïритомн³ти.

П³д ÷аñ адаïтац³ї до ã³рñüких óмов треáа доáре хар÷óватиñя, 
ñïоæивати á³ëüше в³там³нó С, ïовноц³нно в³дïо÷ивати, дозóвати 
ф³зи÷н³ навантаæення.  

Ìаë. 7. ßк³ оñоáëивоñт³ одяãó, æитëа, транñïортó
характерн³ дëя р³зних кë³мати÷них óмов?    
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Тåхнічниéïрогрåс іздоров'ялþдини

Íа в³дм³нó в³д решти æивих ³ñтот, ëюдеé не ц³ëком задовоëüняє 
те, що моæе дати ïрирода. В óñ³ ÷аñи вони намаãаëиñя зроáити 
ñвоє æиття зрó÷н³шим, комфортн³шим, ñтворюю÷и ñвоє техноãенне 
ñередовище. Аëе маéæе вñ³ доñяãнення ëюдñтва маютü ñв³é зво ро т -
ниé á³к. Це ëеãко довеñти. 

1. Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи ³ назв³тü ïереваãи доñяãненü 
техн³÷ноãо ïроãреñó:

гðóïà 1: транñïортó;
гðóïà 2: æитëа;
гðóïà 3: заñоá³в зв'язкó;
гðóïà 4: ïоáóтових ïриëад³в. 

2. Ó тих ñамих ãрóïах визна÷те неáезïеки, ïов'язан³ з 
цими доñяãненнями (маë. 9).

3. Íазв³тü доñяãнення техн³÷ноãо ïроãреñó, що доïома-
ãаютü рятóвати æиття ³ здоров'я ëюдеé.

4. Приãадаéте ïереваãи ³ недоë³ки комï'ютера, Інтернетó.

5. Ç'яñóéте «ïëюñи» ³ «м³нóñи» дëя ëюдини ³ довк³ëëя 
ïоáóтової техн³ки (наïрикëад, хоëодиëüника). 

Ðозвитоктåхнологіé

Ó давнинó техноëоã³ї розвиваëиñя надзви÷аéно ïов³ëüно.  
Íаïрикëад, з ÷аñ³в винаéдення коëеñа ëюди áаãато в³к³в кориñтóва-
ëиñя возами. 

Ó наш³ дн³ техн³÷ниé ïроãреñ ñтр³мко наáирає темï. Íе минóëо é 
ñтоë³ття з ÷аñó ñтворення ïерших ñамох³дних ек³ïаæ³в (автомоá³ë³в), 
як ëюдина виéшëа в коñмоñ ³ ïоáóваëа на Ì³ñяц³.  

1*. Виконаé доñë³дæення ïро розвиток техноëоã³é ó ÕÕ 
ñтоë³тт³. Дëя цüоãо: 

а) розïитаé знаéомих д³дóñя ÷и áаáóñю ïро техн³кó 
(автомоá³ë³, ïоáóтов³ ïриëади, заñоáи зв'язкó) в 
÷аñи їхнüоãо дитинñтва;

á) ïор³вняé ñó÷аñн³ техноëоã³ї з тими, ïро як³ тоá³ 
розïов³ëи, ³ наïиши ïро це ÷и намаëюé.

§5.ЗÄÎÐÎВ'ßІТÅХНІ×НÈÉПÐÎГÐÅÑ

Óяви кóто÷ок ïрироди — ïрекраñне м³ñце, де тоá³ доводиëоñя 
áóвати ран³ше ÷и áа÷ити ïо теëев³зорó аáо ÷итати ïро нüоãо в 
книæц³. Сïроáóé визна÷ити, що роáитü це м³ñце оñоáëивим. Îïиши, 
якиé воно має виãëяд, éоãо звóки ³ заïахи. А такоæ ïо÷óття, що 
виникаютü, коëи ти ïотраïëяєш тóди аáо óявëяєш éоãо.         

1. Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи ïо 5 —6 оñ³á ³ коротко оïиш³тü 
одне одномó те, що ви óявиëи.

2. Пом³ркóéте, що моæе з³ïñóвати краñó ³ ñïок³é цих ïре-
краñних кóто÷к³в ïрироди (ñтих³éне ëихо, заáрóднення 
ïоáóтовим ñм³ттям, вирóáóвання ë³ñó...).  

3. Ðозïод³ë³тü ц³ фактори на т³, що ï³ддаютüñя контроëю  
з áокó ëюдеé, ³ т³, що не заëеæатü в³д них.  

Ìаë. 8 

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 óñв³домиш, як зм³ниëоñя техноãенне ñередовище ëюдини 
вïродовæ оñтаннüоãо ñтоë³ття;

 доñë³диш ïозитивн³ та неãативн³ наñë³дки техн³÷ноãо 
ïроãреñó;

 д³знаєшñя ïро деяк³ екоëоã³÷н³ ïроáëеми довк³ëëя.
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Åкологічніïроáлåìидовкілля

Ти, наïевно, ÷аñто ÷óєш ñëова «екоëоã³я», «екоëоã³÷на ñитóац³я», 
«екоëоã³÷н³ ïроáëеми». ßк³ аñоц³ац³ї виникаютü ó зв'язкó з ними?   

Åêîлîг³ÿ ñïершó áóëа ãаëóззю á³оëоã³ї, що вив÷ає взаємозв'язок 
æивих орãан³зм³в ³ ïриродноãо ñередовища. Ó наш ÷аñ цим терм³ном 
ïозна÷аютü наóкó ïро взаємовïëив ëюдини ³ довк³ëëя та ïро заñади 
рац³онаëüноãо ïриродокориñтóвання.    

Вïëив ëюдини на ïриродне ñередовище ñтає дедаë³ в³д÷óтн³шим. 
Éоãо вæе моæна ïор³вняти з ³ншими ãëоáаëüними ïриродними 
ñиëами. Íаïрикëад, ëюдñтво щорокó видоáóває з надр земë³ 5 км3 
ïороди. Це ëише втри÷³ менше в³д тоãо, що виноñятü в океан óñ³ 
р³÷ки ïëанети. Дóæе неáезïе÷ним є вïëив ëюдини на атмоñферó.  

Ó÷ен³ вваæаютü, що áезконтроëüн³ викиди в атмоñферó ïро-
дóкт³в зãоряння, що зд³éñнюваëиñя ïротяãом оñтаннüоãо ñтоë³ття, 
ñïри÷иниëи ïотеïë³ння на вñ³é ïëанет³. Це моæе ïризвеñти до ïере-
творення ñтеï³в на ïóñтеëю, танення криãи на ïоëюñах, ï³двищення 
р³вня океанó, затоïëення низин та áаãатüох ³нших неïередáа÷óваних 
наñë³дк³в.

 Ðадимо ïереãëянóти к³ноñтр³÷кó «П³ñëязавтра» (реæиñер 
Ðоëанд Åммер³х,  к³ноñтóд³я 20th Century Fox, 2004 р., 
СØА). Ó н³é зоáраæено один ³з моæëивих ñценар³їв 
катаñтрофи, якó здатниé ñïри÷инити ïарниковиé ефект. 

×è зíàºø òè, ùî...

Îд не з наé краñив³ших м³ñт Аме ри ки — Ëоñ-Ан дæе ëеñ — 
роз та шо ва не в низин³, ото÷ен³é з трüох áок³в ãо ра ми. Тóт 
ïе ре ваæ но áó ває теï ëа, ñо ня÷ на ³ áезв³тря на ïо ãо да. Деñятки 
тиñя÷ автомоá³ë³в щодня ви ки да ютü ó ïов³тря ïо над тиñя÷ó 
тонн ток ñи÷ них ре ÷о вин. 

Ó м³ñт³ ÷а ñ то óтворюєтüñя ñмоã, що роз’їдає о÷³. Цеé 
тó ман æов то-ñ³ро ãо ко ëü о рó так ³ на зва ëи — ëоñ-ан дæеëеñü-
киé ñмоã. 

Вë³ткó 1954 ро кó, ко ëи от рóé ниé тó ман виñ³в над м³ñтом 
ïо над три тиæн³, в³д нüо ãо за ãи нó ëо á³ëüш як 300 ëю деé. А 
за хвор³ëи ти ñя ÷³.

Ìаë. 9. Íеáезïеки техноãенноãо ñередовища 

Íеáезïеêè íà дîðîгàõ 
³ òðàíñïîðò³. 
Ó зв'язкó ³з невïинним 
зá³ëüшенням к³ëüкоñт³ 
автомоá³ë³в на дороãах щорокó 
зроñтає ÷иñëо дороæнüо-
транñïортних ïриãод. 

Ïîæеæ³. Поáóтов³ ïоæеæ³ 
наé÷аñт³ше траïëяютüñя з вини 
ëюдеé  — ÷ерез неоáереæне 
ïоводæення з в³дкритим 
воãнем та еëектроïриëадами. 

Óðàæеííÿ елеêòðè÷íèì 
ñòðóìîì. Порóшення ïравиë 
кориñтóвання еëектроïриëадами 
моæе ïризвеñти до óраæення 
еëектри÷ним ñтрóмом.   

Õ³ì³÷í³ îï³êè, îòðóºííÿ. 
Çаãрозó æиттю ³ здоров'ю 
ëюдини ñтановëятü ë³ки ³ заñоáи 
ïоáóтової х³м³ї, якщо ними 
неïравиëüно кориñтóватиñя.

Аâàð³¿ íà ïðîìèñлîâèõ 
ï³дïðèºìñòâàõ заãроæóютü 
æиттю ³ здоров'ю ïрац³вник³в та 
мешканц³в ïриëеãëих територ³é, 
а такоæ моæóтü ñïри÷инити 
заáрóднення довк³ëëя.  
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ÐÎÇДІË 2 

ФІÇÈ×ÍА СÊËАДÎВА ÇДÎÐÎВ'ß 

Ìаë. 10. 

Çаáрóднен³ територ³ї 
ó кóрортн³é зон³ ïоáëизó 
м. Севаñтоïоëя о÷ищóютü ³з 
заñ то ñóванням ñïец³аëüної 
техн³ки. 

До роáоти на ваæ ко  до-
ñтóïних дëя комó наëü ни-
к³в д³ëянках заëó÷аютü 
ен тó з³аñт³в ³ воëонтер³в з 
÷иñ ëа шкоëяр³в, ñтóдент³в, 
тóриñт³в. 

Так, тóриñти÷н³ заãони 
ïриáраëи óзáереææя ó ра  éо -
  н³ миñó Ая. Бóхтó Îмеãа 
о÷иñтиëи ó÷н³ шкоëи  № 32 ³ 
ã³мназ³ї № 2  м. Севаñтоïоëя. 
Баëакëавñüк³ шкоëяр³ ïоñ-
т³é   но доãëядаютü áереãи ïри-
ëеãëої áóхти.  

Ç³áране ñм³ття в³дïрав-
ëяютü на ïерероáкó ÷и за  хо-
ронення. Перероáëяютü ви ро-
áи з ÷орних ³ коëüорових мета-
ë³в, ãан÷³р'я, ïаï³р. 

Ó áаãатüох раéонах м³ñ-
та вñтановëено ñïе ц³аëü н³ 
контеéнери дëя зáорó ïëаñ-
тикових ïëяшок ³ óïа ко вок. 
Адæе ïëаñтик є ц³нною ñиро-
виною, з якої виãотовëяютü 
ïо áóтов³ ïред мети та ³зоëя-
ц³é н³ мате р³аëи.        

Ã. Ñ.  Беðеæíÿê

ßкïриáираþтьïіслякурортногосåзону

Про÷итаéте наведене на маë. 10 ïов³домëення. Îáãово-
р³тü, що ви моæете зроáити дëя захиñтó ïрироди ó 
вашомó наñеëеномó ïóнкт³.

Підсумêè

Техн³÷ниé ïроãреñ роáитü æиття ëюдини комфортн³шим, 
ñïрияє зá³ëüшенню éоãо триваëоñт³ та якоñт³.

В³н зв³ëüняє ëюдинó в³д ваæкої та одноман³тної ф³зи÷ної 
ïрац³, дає змоãó розвиватиñя ³нтеëектóаëüно ³ дóховно, ñïрияє 
ï³дтриманню виñокоãо р³вня áëаãоïоëó÷÷я. 

Проте техн³÷ниé ïроãреñ ïородæóє нов³ неáезïеки як дëя 
окремої ëюдини, так ³ дëя ëюдñтва заãаëом. Вïëив ëюдини на 
атмоñферó Çемë³ моæе мати неïередáа÷óван³ наñë³дки.



3332

§6.ПÐÎÄÓÊТÈХÀÐ×ÓВÀННßІЗÄÎÐÎВ'ß

Харчування іздоров'я

До ïотреá, як³ ëюдина мóñитü задовоëüняти ïередóñ³м, наëеæитü 
ïотреáа ó вод³ та їæ³. Те, що ми їмо, вïëиває на наше ф³зи÷не, 
емоц³éне, ³нтеëектóаëüне ³ нав³тü ñоц³аëüне áëаãоïоëó÷÷я. 

1. Íавед³тü ïри÷ини, дëя ÷оãо ëюди їдятü (щоá втамó ва-
ти ãоëод, нормаëüно розвиватиñя, отримати задовоëення, 
заряд енерã³ї, ï³дтримати комïан³ю, ïоñï³ëкóватиñя, 
з³ãр³тиñя, виë³кóватиñя...).

2. Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи. Íазв³тü ñвої ф³зи÷н³ в³д÷óття, 
емоц³ї, здатн³ñтü до нав÷ання та ³ншої ïрац³,  коëи ви:

гðóïà 1: ñтрашенно ãоëодн³;

гðóïà 2: з'їëи надто áаãато;

гðóïà 3: ñма÷но ³ в м³рó ïоïоїëи.

В³д ïравиëüноãо хар÷óвання заëеæитü ñтан здоров'я окремої 
ëюдини ³ ц³ëих народ³в. Ще é нин³ ó деяких африканñüких країнах 
ëюди ïомираютü в³д ãоëодó. 

І навïаки, æитеë³ економ³÷но розвинених країн дедаë³ á³ëüше 
ïотерïаютü в³д так званих «хвороá цив³ë³зац³ї», ïов'язаних ³з 
ïереїданням ³ неïравиëüним хар÷óванням. 

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, ÷омó ëюди маютü ïотреáó ó хар÷óванн³;

 д³знаєшñя ïро оñновн³ ïоæивн³ ре÷овини;

 доñë³диш, як³ хар÷ов³ ïродóкти є кориñними дëя 
здоров'я;

 ознаéомишñя з оñоáëивоñтями хар÷óвання ï³дë³тк³в.

Вода іïоæивнірåчовини

Îрãан³зм ëюдини на 75% ñкëадаєтüñя з води ³ ïоñт³éно її 
виводитü. Дëя ïоновëення заïаñ³в води треáа щодня виïивати 
6—8 ñкëянок р³дини. Без води ëюдина не моæе ïроæити ³ к³ëüкох 
дн³в. Щоá æити, рóхатиñя, роñ ти ³ роз ви ва ти ñя, ëюди ïотреáóютü 
³ ïоæивних ре÷овин — вóãëевод³в, á³ëк³в, æир³в, в³там³н³в ³ 
м³нераëüних ре÷овин. 

1. Îá'єднаéтеñü ó 5 ãрóï (вóãëеводи, á³ëки, æири, в³там³ни 
³ м³нераëüн³ ре÷овини). Поïрацюéте з таáëицями 2 ³ 3 за 
таким ïëаном:

• Ó яких ïродóктах м³ñтятüñя ц³ ïоæивн³ ре÷овини?

• ßке зна÷ення вони маютü дëя ор ãа н³змó?

2. Íамаëюéте ïëакати ïро ïоæивн³ ре÷овини ³ ïрезентóéте 
їх кëаñов³.  

Поæивність ікалоріéністьïродуктівхарчування

Ваæëив³ характериñтики ïродóкт³в — їх хар÷ова та енерãе ти÷на 
ц³нн³ñтü. Õàð÷îâà ц³íí³ñòü (ïîæèâí³ñòü) — ñï³вв³дношення á³ëк³в, 
æир³в, вóãëевод³в, в³там³н³в та м³нераëüних ре÷овин, що м³ñтятüñя 
ó 100 ã ïродóктó. Ëюдям неоáх³дне зáаëанñоване хар÷óвання, яке 
заáезïе÷óє орãан³зм óñ³ма ïоæивними ре÷овинами. 

Åíеðгеòè÷íà ц³íí³ñòü (êàлîð³éí³ñòü) — характериñтика, що 
вказóє на енерãети÷н³ вëаñтивоñт³ ïродóктó. Вона вим³рюєтüñя 
в каëор³ях (каë) аáо к³ëокаëор³ях (ккаë). Деяк³ ïродóкти, 
наïрикëад цóкор, маютü виñокó каëор³éн³ñтü ³ низüкó ïоæивнó 
ц³нн³ñтü. Інш³, навïаки, є низüкокаëор³éними, аëе такими, що 
маютü виñокó хар÷овó ц³н н³ñтü. Це, наïрикëад, ñв³æ³ ово÷³, фрóкти, 

×è зíàºø òè, ùî...

 Âóглеâîдè наéкраще заáезïе÷óютü орãан³зм енерã³єю. 

 Б³лêè (ïðîòе¿íè) є áóд³веëüним матер³аëом дëя кë³тин. 

 Æèðè óт во рю ютü в ор ãан³зм³ за ïа ñи, що ви ко ри ñ то вó ютü-
ñя ï³д ÷аñ нетриваëоãо ãо ëо дó. 

 Â³òàì³íè ³ ì³íе ðàлü í³ ðе ÷î âè íè ваæëив³ дëя нормаëüної 
роáоти орãан³змó. 
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Òàáлèцÿ 3

Назва
Значåння

дляорганізìу
Äæåрåланадходæåння

В
ІТ
À
Ì
ІН
È

A

Íе оáх³дниé дëя здо-
ров’я шк³ри, во ëоñ ñя, 
ñëи зо вих оáо ëо нок, 
нор маë³зóє з³р (оñоá-
ëи во н³÷ ниé). 

Сметана, вершкове 
маñëо, ïе÷³нка, яéця, 
æирна риáа, морква, 
томати, вишн³, 
ïоëóниця, аïеëüñини.

D

Íе оáх³дниé дëя роñ-
тó ³ ï³дтри ман ня здо-
ров’я ñке ëе та.

Æирна риáа, яéця, ñир; 
óтворюєтüñя в орãан³зм³ 
ï³д д³єю ñоня÷ноãо 
ñв³тëа.

E

Íеéтраë³зóє д³ю 
шк³дëивих дëя 
здоров’я фактор³в 
довк³ëëя.

Ãор³хи, наñ³ння, зародки 
ïшениц³, оë³я.

C
Сïрияє роñ тó, 
ï³дви щóє ³мóн³тет 
ор ãан³змó.

Аïеëü ñи ни, ëи мо ни, 
÷ор на ñмо ро ди на, шиï ши-
на, áоë ãарñü киé ïе рецü, 
ка ïó ñ та.

Вітаìіни

груïиB

До ïо ма ãа ютü 
вив³ëüня ти енерã³ю 
з óñ³х ïро дóкт³в, що 
м³ñтятü ка ëор³ї. 

Íео÷ищен³ крóïи, 
моëоко, риáа, 
ãор³хи, м’яñо, áоáи, 
мореïродóкти.

Ì
ІН
Å
Ð
À
Ë
Ь
Н
І
Ð
Å
×
Î
В
È
Н
È

Êальöіé

Íе оáх³дниé дëя фор-
мó ван ня к³ñток ³ 
зóá³в. 

Ìоëоко, твердиé ³ 
м’якиé ñири, ïродóкти 
з ñої, риáн³ конñерви з 
к³ñто÷ками. 

Êаліé

і

натріé

Êаë³é ñïрияє ви ве-
ден ню во ди з 
ор ãан³змó, а натр³é, 
на вïа ки, за три мóє її.

Аáрикоñи, кóраãа, 
каáа÷ки, картоïëя, 
коëüраá³, áоáи, томати, 
áанани. 
Õë³áоáóëо÷н³ вироáи, 
÷аñник, квашен³ ово÷³, 
кóхонна ñ³ëü, конñерви, 
коï÷еноñт³.

Залізо
В³д³ãрає ваæ ëи вó 
роëü ó кро во тво-
ренн³.

Пе÷³нка ³ нирки, хë³á з 
виñ³вками, кваñоëя, ñоя, 
кóраãа, аáрикоñи, ïе÷ен³ 
яáëóка, ÷ервоне м’яñо.

Éод

Сïрияє роз вит кó 
ро зó мо вих зд³áно ñ-
теé, ре ãó ëює фóнкц³ї 
щи то вид ної за ëо зи.

Éодована кóхонна ñ³ëü, 
мореïродóкти.

Òàáлèцÿ 2

Значåння
дляорганізìу

Äæåрåланадходæåння

кориснідляздоров’я додаткові

В
у
гл
åв
од
и

1. Вóãëеводи даютü 
в³д÷óт тя ñи тоñт³ на 
триваëиé ÷аñ (хë³á, 
картоïëя).

2. Деяк³ до ïо маãаютü 
швидко вта мó вати 
ãо ëод ³ ïо до ëа ти вто-
мó (фрóкти, мед, 
цóкор).

3. Сïрияютü нор маë³-
зац³ї ïро цеñ³в трав-
 ëен ня.

Á
іл
ки

1. Б³ëки — оñновниé 
á ó д ³ в е ë ü н и é 
ма  тер³аë дëя 
орãан³змó.

2. Б³ëки кров³ транñ-
ïортóютü ïо   æив н³ 
ре÷о вини. 

3. Деяк³ á³ëки (фер-
  менти ³ ãор мони) 
реãó ëю ютü оáм³н 
ре÷овин та ³нш³ 
ïроцеñи в орãан³зм³.

Æ
ир
и

1. Æири — наé áа ãат-
ше дæе ре ëо енерã³ї 
дëя ор ãан³змó.

2. Çа хи ща ютü внóт-
р³ш  н³ ор ãа ни в³д 
ïе  ре    охо ëо д æен ня.

3. Ваæëив³ дëя за ñ во   єн-
ня де я ких в³там³н³в.

4. По ë³ïшó ютü ñмак 
ïро дóкт³в.

5. Óт во рю ютü в ор ãа-
н³зм³ за ïа ñи, що ви ко-
ри ñ то вó ютü ñя ï³д 
÷аñ ãо ëо дóвання.
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§7.ХÀÐ×ÎВÈÉÐÀÖІÎН

Харчовізвички

Ëюди р³знятüñя хар÷овими зви÷ками ³ ñмаковими óïодоáаннями. 
Îдним ïодоáаєтüñя домашня їæа, ³нш³ ïоñï³шаютü ïоїñти в кафе. 
Îдн³ надаютü ïереваãó здоровомó хар÷óванню, ³нш³ заëюáки 
вæиваютü óñе, що ãó÷но розрекëамова но ³ має яñкравó óïаковкó.

1. Íазв³тü ïо ÷ерз³ однó ñтравó, яка вам ïодоáаєтüñя, ³ 
однó — яка не ïодоáаєтüñя. ßк ви вваæаєте, ÷и завæди 
те, що ïодоáаєтüñя, є кориñним дëя здоров'я?

2. Çви÷ка до ïевної їæ³ формóєтüñя з дитинñтва. Çа доïо-
моãою маë. 11 назв³тü ÷инники, як³ наéá³ëüше вïëинóëи 
на формóвання ваших хар÷ових зви÷ок.

Ìаë. 11. ×инники, що вïëиваютü на формóвання хар÷ових зви÷ок

традиц³ї 
(нац³онаëüн³, 

родинн³)

матер³аëüн³ 
моæëивоñт³

рекëама, ÇÌІ

розóм³ння тоãо, 
що є кориñним 

³ що є шк³дëивим 
дëя здоров'я

ñтан здоров'я

ñмаков³ óïодоáання

Õар÷ов³ 
зви÷ки

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, що вïëиває на формóвання хар÷ових зви÷ок;

 ознаéомишñя з  ïринциïами рац³онаëüноãо хар÷óвання;

 визна÷атимеш каëор³éн³ñтü ñвоãо рац³онó;

 ïотренóєшñя ïравиëüно оáирати ñтрави, коëи оá³даєш не 
вдома. 

мореïродóкти.  
ßкщо ëюдина ñïоæиває недоñтатнüо 

каëор³é, вона ïо÷инає втра÷ати ваãó. 
І навïаки, надм³рна каëор³éн³ñтü 
хар÷овоãо рац³онó ñïрияє зá³ëüшенню 
маñи т³ëа. Томó ваæëиво ñïоæивати 
ñт³ëüки каëор³é, ñк³ëüки витра÷аєш. 

Îсоáливостіхарчуванняïідлітків

Ó ï³дë³тковомó в³ц³ ти моæеш мати оñоáëивиé аïетит. Інод³ 
áатü ки æар то ма ка æóтü: «Íа ша ди ти на ñко ро ³ наñ з’їñтü». І це не 
див но, ад æе за р³к ти моæеш вироñти на 8—10 ñм, ³ тв³é ор ãан³зм 
ïотреáóє що ра зó á³ëüше їæ³. То мó в³д ка ëор³éноñт³, а ãо ëо вне — 
в³д ïо æив ноñт³ хар÷óвання наéá³ëüше за ëе æатü твоє ñа мо ïо ÷óт тя ³ 
зовн³шн³é ви ãëяд. 

Íаïрикëад, за хоï ëен ня ãам áóр ãе ра ми, ÷³ï ñа ми, ко ëою аáо ñоëод-
кими наïоями мо æе ñïри ÷и нити заé вó ва ãó, ïрищ³, ëó ïó é áа ãа то 
³нших ïро áëем. Íе дó маé, що це др³áниц³. Ó де я ких країнах ñа ме 
÷е рез ма ñо ве за хоï ëен ня та кою їæею ³ на ïо я ми оæир³ння ï³дë³тк³в 
ñта ëо нац³онаëü ною ïро áëе мою, що за ãро æóє здо ров’ю маé áóтн³х 
ïо коë³нü. Так, ó Íüю-Éор кó (СØА) з 2003 ро кó ц³ ïродóкти  
ви ëó ÷и ëи з ме ню вñ³х шк³ëüних їда ëенü.  

Îñоáëивоñт³ хар÷óвання заëеæатü ³ в³д ñïоñоáó æиття. Т³, 
хто ó в³ëüниé ÷аñ ÷итає, заéмаєтüñя мóзикою аáо маëюванням, 
витра÷аютü менше енерã³ї ³ ïотреáóютü менше їæ³, н³æ т³, хто 
ïоëюáëяє активниé в³дïо÷инок — ñïорт, танц³ аáо рóхëив³ ³ãри. 
Çаéмаю÷иñü ñïортом, ñë³д ïам’ятати, що треáа виïивати á³ëüшó 
к³ëüк³ñтü води. 

Підсумêè

Потреáи в їæ³ та вод³ наëеæатü до áазових ëюдñüких ïотреá. 
Õар÷óвання вïëиває на ф³зи÷не, ïñихоëоã³÷не ³ ñоц³аëüне 
áëаãоïоëó÷÷я ëюдини.

Щоá роñ ти, роз ви ва ти ñя, доáре в÷итиñü ³ ïо÷óватиñя здо-
ро вим, ти ïотреáóєш ïродóкт³в, як³ заáезïе÷óютü орãан³зм 
вóãëеводами, á³ëками, æирами, в³там³нами ³ м³нераëüними 
ре÷овинами.

Сïортивн³ тренóвання та ³нш³ ф³зи÷н³ навантаæення вима-
ãаютü ï³двищення каëор³éноñт³ хар÷овоãо рац³онó та вæиван-
ня á³ëüшої к³ëüкоñт³ води. 

Êалоріéність

1 ã æи р³в — 9 ккаë
1 ã á³ëк³в — 4 ккаë 
1 ã вóãëевод³в — 4 ккаë



3938

Òàáлèцÿ 4 

Порöі¿ïродуктів Прикладиïорöіé

Хліáоáулочнівироáиікруïи:
• шма ток хë³áа;
• 0,5 ÷ашки ва ре них ма ка рон³в аáо каш³;
• 30 ã в³вñя них, æитн³х ÷и я÷м³нних ïëа-

ñ т³вц³в;
• ïоëовинка áó ëо÷ ки (ро ãаëика ÷и áóá-

ëика).

Îвочі:
• тар³ëка ñи рих аáо ва ре них, ïе ÷е них, 

тóш ко ва них ово÷³в;
• тар³ëка ñи рих ëи ñ тя них ово÷³в (на ïри-

кëад, ка ïó ñ ти);
• ñкëян ка ово ÷е во ãо ñо кó (морк вя но ãо, 

то мат но ãо). 

Ôрукти:
• од не яá ëó ко, ãрó ша, аïеëü ñи н ÷и áа на н 

ñе ред нü о ãо розм³рó;
• 0,5 ñкëян ки фрóк то во ãо ïю ре аáо фрóк-

то во ãо де ñер тó;
• 0,5 ñкëян ки фрóк то во ãо ñо кó.

Ìолочніïродукти:
• 1 ñкëян ка мо ëо ка;
• 1 ñкëян ка кеф³рó, ря  æан ки ÷и éо ãóр тó;
• 40—60 ã твер до ãо ñи  рó;
• 100—150 ã м’яко ãо ñи рó.

Ì’ясо,риáа,яéöя,áоáиігоріхи:
• 2—3 шма то÷ ки не æир но ãо м’яñа, ïтиц³, 

ри áи;
• 1 кот ëе та аáо ñо ñи ñ ка;
• 1 яé це.

Ðаöіональнåхарчування

Тоé, хто дáає ïро ñвоє здоров'я, має дотримóватиñя трüох 
ïринциï³в рац³онаëüноãо хар÷óвання: ïом³рн³ñтü, р³зноман³тн³ñтü ³ 
зáаëанñован³ñтü. 

• Ïîì³ðí³ñòü вимаãає, щоá каëор³éн³ñтü рац³онó не 
ïеревищóваëа енерãети÷них затрат орãан³змó. 

• Р³зíîìàí³òí³ñòü ïередáа÷ає ñïоæивання ïродóкт³в óñ³х 
оñновних ãрóï (хë³á ³ крóïи; ово÷³ ³ фрóкти; м'яñо-моëо÷н³ 
вироáи, ëаñощ³). 

• Çáàлàíñîâàí³ñòü озна÷ає ïравиëüне ñï³вв³дношення цих 
ãрóï ïродóкт³в.   

Щоá виз на ÷ити, ñк³ëüки ³ ÷о ãо тоá³ тре áа їñти щод ня, моæна 
ñкориñтатиñя так зва ною хар ÷о вою ï³рам³дою (маë. 12). Вона ïо -
ка зóє, ñк³ëüки ïорц³é р³зних ïродóкт³в має áóти ó денномó рац³он³ 
ï³дë³тка. Так, ïро дóк т³в з наé ширшої ÷а ñ тини ï³рам³ди треáа ñïо-
æивати á³ëüше, а з вóæ ÷их її ÷аñтин — мен ше. Порц³ї ïродóкт³в 
наведено ó таáëиц³ 3 на наñтóïн³é ñтор³нц³.    

Ìаë. 12. Денна норма ñïоæивання 
ïродóкт³в в³дïов³дно до хар ÷о вої ï³рам³ди

Ìаñ ëо, оë³ю та ñо ëо-
дощ³ вæи ва ти ó не ве-
ëи ких к³ëüко ñ тях. 

3—5 ïор ц³é 
ово ÷³в.

3—4 ïор ц³ї 
фрó   к  т³в.

Ì’яñо, ри áа, яéця, 
áо áи ³ ãо р³ хи — 
2—3 ïорц³ї.

Ìо ëо÷ н³ ïро дóкти — 
2—3 ïорц³ї.

Õë³áо áó ëо÷н³ ви ро áи ³ крó ïи — 
в³д 6 до 11 ïорц³é.
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Визначåннякалоріéностіхарчовогораöіону

Ó твоємó в³ц³ ëише на ï³дтримання дихання та ³нших фóнкц³é 
орãан³змó неоáх³дно на доáó д³в÷аткам не менш як 1310 ккаë,  
хëоï÷икам — не менш як 1440 ккаë. Пом³рна активн³ñтü додає 
ïотреáó ïриáëизно ó 1000 ккаë. 

Інтенñивн³ заняття ñïортом моæóтü зá³ëüшити її ó 1,5 — 2 рази. 
Так, ï³дë³ток-áаñкетáоë³ñт ó зви÷аéниé денü витра÷ає ïриáëизно 
2500 ккаë, а в денü тренóвання — до 4000 ккаë. Витра÷енó енерã³ю 
моæна швидко ïоновити за рахóнок їæ³.

1. Çа доïомоãою хар÷ової ï³рам³ди ³ таáëиц³ 4 ñкëади 
ñв³é рац³он дëя дн³в, коëи ти не заéмаєшñя ñïортом.

2. Çа доïомоãою таáëиц³ 5 додаé до цüоãо рац³онó ñтра-
ви доñтатнüої каëор³éноñт³ дëя дн³в, коëи ти заéмаєшñя 
ñïортом ÷и ф³зи÷ною ïрацею. 

     Òàáлèцÿ 5

Підсумêè

Õар÷ових зви÷ок наáóваютü ó дитинñтв³. Томó ваæëиво 
в÷итиñü ïравиëüно хар÷óватиñя.

Принциïи рац³онаëüноãо хар÷óвання — ïом³рн³ñтü, 
р³зноман³тн³ñтü ³ зáаëанñован³ñтü.

Õар÷ова ï³рам³да доïомаãає виз на ÷ити, ñк³ëüки ³ ÷о ãо тре áа 
ñïоæивати щод ня.

Êаëор³éн³ñтü хар÷овоãо рац³онó має в³дïов³дати енерãе ти÷-
ним витратам твоãо орãан³змó.  

 Õодüáа 60 хв
 Б³ã 20 хв 
 Аероá³ка 40 хв

 Õодüáа 25 хв
 Б³ã  8  хв 
 Аероá³ка 15 хв

 ïорц³я áорщó
 ñмаæена картоïëя, 70 ã
 шокоëадне т³ñте÷ко
 áóëо÷ка з маñëом

 один мëинецü
 зеф³р, 2 шт. 
 áóáëики (ñóхе ïе÷иво), 30 ã

Видактивності

250ккал

Порöі¿ïродуктівзвідïовідноþкалоріéністþ

100ккал

ßкïравильнооáідати,колитинåвдоìа

ßк що та ке траï ëяєтüñя не ÷аñт³ш як оди н ра з на тиæ денü, це не 
за шко дитü твоємó здо ров’ю за óмо ви, що ти вæи ваєш ñв³æ³ ïро дóк-
ти. Та коëи це в³дáóваєтüñя ре ãó ëяр но, ваæ ëи во на в÷и ти ñя ïра виëü-
но до áи ра ти ñтра ви. 

Çа до ïо мо ãою áëок-ñхе ми ñкëа ди ïо ра ди дëя тих, хто 
÷а ñ то оá³дає не вдо ма.

Ìаë. 13

Êаëор³éн³ñтü:

ãамáóрãер — 400—600 ккаë
картоïëя фр³ (веëика ïорц³я) — 450 ккаë 
моëо÷ниé коктеéëü (маëенüкиé)— 360 ккаë

Çа зви ÷аé ти оá³-
даєш áó тер áро да ми  
аáо ïир³æка ми, як³ 
áе реш з до мó? 

Ó á³ëüшоñт³ та ких за кëад³в оá ме æе ниé 
виá³р ко риñ них дëя здо ров’я ñтрав. 
Ãам áóр ãе ри, ÷³зáóр ãе ри, ïир³æки, кок-
теéë³ м³ñтятü за áа ãа то æи рó, ñоë³ аáо 
цó к рó (маë. 13). 
ßкщо немає ³ншої моæëивоñт³, ï³д 
÷аñ ве ÷ер³ зáа ëан ñóé ден ниé рац³он 
ñв³æими ово ÷ами, фрóктами ³ мо ëо÷ ни-
ми ïро дóк та ми. 

н³

так

так

Ìаєш моæ  ëи в³ñтü 
оá³  да ти ó шк³ëüн³é 
їда ëü  н³?

Îá³д ó шк³ëüн³é їдаëüн³ áó де ïо вно-
ц³нним, якщо в³зüмеш мак ñи мóм ñв³æих 
ово ÷³в ³ фрóкт³в, к³ëüка шма то÷к³в 
÷ор но ãо ÷и ñ³ро ãо хë³áа, од нó-дв³ ãа ря÷³ 
ñтра ви з ва ре них аáо тóш ко ва них ово-
÷³в, м’яñа, ри áи, ма ка рон них ви роá³в. 
Íа де ñер т виïиé ñ³к аáо óз вар ³з ñó хо-
фрóкт³в.н³

так

Íада ваé ïе ре ва ãó áó тер á ро дам з ñи ром, 
оáов’яз ко во до ïов ни їх ñв³æи ми ово-
÷а ми ³ фрóк та ми, ñо ком, моëоком аáо 
кеф³ром. П³д ÷аñ ве ÷ер³ на ма ãаé ñя зáа-
ëан ñó ва ти ñвоє хар ÷ó ван ня в³дïов³дно 
до хар ÷о вої ï³рам³ди.

Ти оá³даєш ó 
закëадах швид ко ãо 
оá  ñëó  ãо вó ван ня? 
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Проáлåìаéододåôіöиту

Éод — це м³кроеëемент, неоáх³дниé дëя нормаëüноãо ф³зи÷ноãо 
³ ïñих³÷ноãо розвиткó та ïрацездатноñт³ ëюдини. Деф³цит éодó в 
орãан³зм³ моæе ïриз веñти до áаãатüох розëад³в: виникнення зоáó 
(захворювання щитовидної заëози), ïорóшення оáм³нó ре÷овин, 
втрати ñëóхó, затримки ф³зи÷ноãо ³ розóмо воãо розвиткó. 

Ó менш ваæких виïадках éододеф³цит ñïри÷иняє аïат³ю, зни-
æення розóмової активноñт³, ïа м'я т³, здатноñт³ до концентрац³ї. 
Томó éододеф³цит є дерæавною ïроáëемою,  розв'язання якої 
доïомоæе зáереãти ³нтеëект нац³ї.

В Óкраїн³ ñïоñтер³ãаєтüñя ïрирод ниé деф³цит éодó. Щоá заïо-
á³ãти ïроáëемам, ïов'язаним ³з éододеф³  ци  том, треáа вæивати 
á³ëüше мо ре ïродóкт³в — риáи, морñüкої каïóñти, креветок, м³д³é, 
каëüмар³в. 

Аëе наéкращиé виá³р — це éодована ñ³ëü. При цüомó не 
треáа зá³ëüшóвати к³ëüк³ñтü ñоë³, якó ти ñïоæиваєш. Íеоáх³дно 
дотримóватиñя ëише к³ëüкох ïроñтих ïравиë.

ßê êóïóâàòè? Éодована ñ³ëü має 
оáмеæениé терм³н ïридатноñт³ — не 
á³ëüш як 6 м³ñяц³в. Томó кóïóé ñ³ëü ó 
невеëиких óïаковках, щоá викориñтати 
її до зак³н÷ення цüоãо терм³нó. Перев³р 
ц³ë³ñтü ³ ñóх³ñтü óïаковки.

ßê зáеð³гàòè? Éодованó ñ³ëü треáа 
зáер³ãати щ³ëüно закритою, в ñóхомó 
³ темномó м³ñц³. Порóшення óмов 
зáер³ãання ïризведе до виïаровóвання 
ñïоëóк éодó.

ßê ñïîæèâàòè? При виñоких темïе-
ратóрах éод швидко вив³трюєтüñя. Томó 
додаваé éодованó ñ³ëü ó ñтрави ïеред 
тим, як ïодати їх до ñтоëó.        

Щоìоæåïризвåстидохарчовогоотруºння

ßк³ñтü ïро дóкт³в ó коæн³é дер æав³ контроëюютü ñïец³аëüн³ 
ñëóæ áи. В ма ãа зи нах, на рин ках та на ñïец³аëü но оá ëад на них 
тор ãо веëü них маé дан ÷и ках óñ³ ïро дóк ти ма ютü ñер тиф³ка ти, що 
заñв³д÷ó ютü як³ñтü. А от кó ïó ю ÷и їх на вó ëиц³, ми дóæе ри зикóємо. 
Çа яких óмов ïро дóк ти мо æóтü ñïри ÷и нити хар ÷о в³ от рóєння? 

Продукти,
якіìістятьéод:

 морñüка риáа;
 морñüка ка  ïóñта; 
 креветки;
 каëüмари;
 м³д³ї; 
 ³нш³ 

мореïродóкти.

Éодована ñ³ëü — 
наéкращиé виá³р.

§8.ПÐÎÁËÅÌÈНÅПÐÀВÈËЬНÎГÎ
ХÀÐ×ÓВÀННß

1. Íазв³тü ïрикëади неïравиëüноãо хар÷óвання (їñти 
надто áаãато, захоïëюватиñя ãамáóрãерами, т³ñте÷ками, 
вæивати з³ïñован³ ïродóкти...).

2. Пом³ркóéте, до яких ïроáëем моæе ïризвеñти неïра-
виëüне хар÷óвання (заéва ваãа, хар÷ове отрóєння...).

Правдаïродіºти

Баæаю÷и ñхóднóти ÷и наáрати ваãó, де як³ ï³дë³тки ñам³ ïри зна-
÷а ютü ñоá³ д³єти за ïо ра да ми дрóз³в ÷и мод них æóр наë³в. Ц³ ïо ра-
ди мо æóтü áóти неáезïе÷ними, ад æе нер³дко вони рекомендóютü 
ви ëó÷ити з рац³онó ц³ë³ ãрó ïи ïро дóкт³в, на ïри кëад хë³á. 

Êоëи твоя ва ãа á³ëüша ÷и мен ша за нор мó, моæ ëи во, ë³кар ïо ре-
ко мен дóє тоá³ ñïец³аëü нó д³єтó ³ ïо ра дитü заé ня ти ñя ñïор том. ßк що 
ти за над то хó диé, ф³зи÷н³ вïра ви до да дóтü тоá³ аïе ти тó ³ зá³ëüшатü 
ма ñó т³ëа за ра хó нок м’яз³в. ßк що ó те áе заé ва ва ãа — ñïорт до ïо-
мо æе тоá³ ñхóд нó ти (маë. 14).

Ìаë. 14

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя ïравдó ïро д³єти;

 ознаéомишñя з ïроáëемою éододеф³цитó;

 в÷итимешñя виáирати хар÷ов³ ïродóкти ³ д³яти ïри заãроз³ 
хар÷овоãо отрóєння.
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Проùорозïовідаºуïаковка

Øеñтикëаñник Ìакñим знаéшов на ï³дв³конн³ в тóаëет³ яñкравиé 
ïакетик ³ óзяв éоãо ñоá³. Íа ïерерв³ хëоï÷ик ïриãоñтив однокëаñни-
к³в кóëüками, що áóëи в ïакетикó, ³ ïриãоñтивñя ñам. Ê³ëüка д³теé 
вñтиãëи ïроковтнóти їх, ïерш н³æ зрозóм³ëи, що то не ñоëодощ³. Це 
áóв заñ³á дëя о÷ищення канаë³зац³ї — «Êр³т». Т³, хто ïриãоñтивñя, 
отримаëи оï³ки ñтравоходó ³ шëóнка. 

Íа ïев но, ³ тоá³ не раз до во ди ëо ñя áа÷ити ïро дóк ти в óïаковках: 
цóкерки, ïе÷иво, морозиво. То що æ треáа зроáити, ïерш н³æ кóïи-
ти цеé ïродóкт ÷и ïриãоñтитиñя ним? Треáа óваæно розãëянóти 
óïаковкó ³ знаéти на н³é óñ³ неоáх³дн³ в³домоñт³ (маë. 16). 

В³дñóтн³ñтü áóдü-якої оáов'язкової ³нформац³ї моæе ñв³д÷ити ïро 
те, що цеé ïродóкт ï³дроáниé аáо неяк³ñниé. Вæивати éоãо неáез-
ïе÷но, оñк³ëüки це моæе ïризвеñти до хар÷овоãо отрóєння. 

Íà зâà ïðî дóê òó

Ñêлàд ïðî дóê òó. Çвер ни óва ãó на ïе реë³к 
ñкëа до вих. Ìоæ ëи во, в цüо мó ïро дóкт³ є 
штó÷н³ áарв ни ки ÷и аро ма ти за то ри. Та киé 
ïро дóкт не варто вæи ва ти щод ня.

Ìà ñà (îá’ºì) ïðî дóê òó. Ìа ñа нет то — ва ãа 
áез óïа ков ки, ма ñа áрóт то — в óïа ковц³.

Òеðì³í зáеð³гàí íÿ. Íа óïа ковц³ за зна ÷аютü 
к³нце виé терм³н ре аë³зац³ї аáо да тó ви ãо тов-
ëен ня ³ терм³н зáер³ãан ня ïро дóк тó.

Óìî âè зáеð³гàí íÿ: ïри як³é тем ïе ра тóр³ 
³ во ëо ãоñт³ ïов³тря зáер³ãа ти ïро дóкт. 

Õàð÷îâà òà еíеðгеòè÷íà ц³íí³ñòü

Øòðèõêîд. Цеé наá³р ри ñо ÷ок ³ цифр 
дає змо ãó ÷³тко виз на ÷и ти країнó-ви роá-
ни ка, за ко до ва нó в ïер ших ци ф рах. Êод 
Óк раїни — 482.

Íà зâà òà àд ðе ñà âè ðîá íè êà

Ìаë. 16. Îáов'язков³ в³домоñт³, 
як³ зазна÷аютü на óïаковц³ хар÷ових ïродóкт³в

Íаé ÷аñт³ше та ке траï ëяєтüñя, ко ëи вæи ва ютü:
• ïро дóк ти, терм³н ре аë³зац³ї яких ми нóв;
• ïродóкти, як³ неïравиëüно зáер³ãаëи ÷и оáроáëяëи;
• ïро дóк ти, кóï ëен³ на ñтих³éних рин ках;
• ïродóкти з ïо шко д æе ною óïа ков кою, óра æен³ ãниë ëю ÷и 

ïë³ñня вою;
• отрóéн³ ãри áи, яãо ди;
• кон ñер ви з³ здó ти ми криш ка ми ÷и ïо мóтн³ëим вм³ñтом;
• аë ко ãоëüн³ на ïої.

Íаé тяæ÷³ хар ÷ов³ от рóєння ñïри ÷и ня ютü  от рóé н³ ãри áи. Смер-
теëü но не áез ïе÷ ни ми та коæ мо æóтü áó ти ñтар³ ãри áи ³ ãри áи, 
що зм³ни ëи ñвої вëа ñ ти воñт³ é ñта ëи от рóé ни ми. Îñ танн³х ÷е рез 
за áрóд нен ня довк³ëëя з'явëяєтüñя де даë³ á³ëüше в на ших ë³ñах. 
Íав³тü наé кращ³ ãриáи не є не зам³нним ïро дóк том хар ÷ó ван ня. 
То мó ë³кар³ за ñтер³ãа ютü: «Ãри áи — це не їæа дëя д³теé!»

А ÷и знаєш ти, що моæ на за хвор³ти в³д вæи ван ня ви ñо ко як³ñних 
ïро дóкт³в, як що їх не ïра виëü но оá роá ëя ти аáо зáер³ãа ти? При ÷и-
ною та ких за хво рю ванü є хво ро áо творн³ м³кро ор ãан³зми. Çа ïам’ятаé 
÷о ти ри д³ї, що до ïо мо æóтü тоá³ óник нó ти м³кроá но ãо за áрóд нен ня 
ïро дóкт³в: мити, розд³ëяти, охоëодæóвати ³ наãр³вати (маë. 15).

Ìаë. 15. Правиëа
оáроáки ³ зáер³ãання хар÷ових ïродóкт³в

Ðе теëü но ми ти 
ñир³ ïро дóк ти, 
рó ки ³ кó хон не 
на÷иння.

Çáер³ãа ти ок ре мо ³ 
на р³ за ти на ок ре мих 
до ще÷ ках т³ ïро дóк-

ти, як³ їдятü ñи ри-
ми, ³ т³, що ï³д-
да ютü  кó ë³нарн³é 
оá роáц³. 

Çá ер ³ ã а  т и  в 
хо ëо    диëü ни кó 
аáо мо ро зиëü-
ни кó мо ëо÷н³ , 
м’яñн³, риáн³ ïро-
дóк ти, ãо тов³ ñтра ви 
³ в³д крит³ кон ñер ви.

Êиï’яти ти ñи рó 
во дó ³ мо ëо ко, 

ï³д да ва ти кó ë³-
нар н³é оá роáц³ ïри 

ви  ñок³é тем ïе ра тóр³ 
ñи ре м’яñо, ри áó, ³нш³ 
ïро дóк ти.
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Доïовни ре÷ення ³ заïам’ятаé ïравиëа рац³о наëüноãо 
хар÷ó вання:

• Îñ но вó хар ÷ó ван ня ма ютü ñта но ви ти... .

• Ê³ëüка раз³в на денü на ма ãаé ñя їñти... . ×аñтинó 
з них ñïоæиваé ñирими.

• Íе заáóваé ïро ... ïродóкти, як³ заáезïе÷óютü 
орãан³зм á³ëками.

• Íе за хоï ëюé ñя ïродóктами, що м³ñтятü надм³р 
ñоë³, цóкрó та æирó, наïрикëад... .

• Íе вæи ваé аë ко ãоëü них... .

Підсумêè

ßкщо ти маєш ïроáëеми з ваãою, зверниñя до ë³каря. 
В³н оáñтеæитü теáе, ïризна÷итü ñïец³аëüнó д³єтó ³ ф³зи÷н³ 
вïрави.

Дëя заïоá³ãання ïроáëемам éододеф³цитó нав÷иñü ïравиëü-
но кóïóвати, зáер³ãати ³ ñïоæивати éодованó ñ³ëü.

Ãриáи моæóтü ñïри÷инити наéтяæ÷³ хар÷ов³ отрóєння. 

Çа ïер ших оз нак хар ÷о во ãо от рóєння тре áа звер нó ти ñя до 
ë³ка ря аáо вик ëи ка ти «швид кó до ïо мо ãó». 

ßк що є ï³до зра, що от рóєння ñïри÷иниëи ãри áи, — коæ на 
хви ëи на до ро ãа. До ïри áóт тя ë³кар³в áа æа но ïро ми ти хво ро мó 
шëó нок, а ïот³м да ти во ди аáо не ñо ëод ко ãо ÷аю.

ßкдіятиïрихарчовоìуотруºнні

Íó до та, áëю ван ня, á³ëü ó æи вот³, ïро ноñ, раï то ва ñëаá к³ñтü, за -
ïа мо ро ÷ен ня, ï³дви щен ня тем ïе ра тó ри т³ëа, що з’яв ëя ютü ñя ÷е рез 
1—4 ãо ди ни ï³ñëя вæи ван ня не як³ñно ãо хар ÷о во ãо ïро дóк тó, мо æóтü 
áó ти оз на ка ми хар ÷о во ãо от рóєння. 

Çа до ïо мо ãою кро ñ-те ñ тó на в÷иñü ïра виëü но на да ва ти 
ïер шó до ïо мо ãó ïри хар ÷о во мó от рóєнн³.

1. ßк що ï³ñëя їди ко мóñü ñта ëо ïо ãа но, ти вик ëи ÷еш «швид кó 
до ïо мо ãó» (4) ÷и ñïод³ва ти меш ñя, що ñа мо ми нетü ñя (5)?

2. До ïри áóт тя «швид кої до ïо мо ãи» ñïро áóєш ïро ми ти ïо ñт раæ-
да ëо мó шëó нок (6) аáо ÷е ка ти меш, ïо ки ïриїдóтü ë³кар³ (7)?

3. Ти ïо ïе ре диш ïро хар ÷о ве от рóєння вñ³х, хто вæи вав т³ ñам³ 
ïро дóк ти (8), ÷и вва æаєш, що цüо ãо не тре áа ро áи ти (9)?

4. Пра виëü но. Се ред хар ÷о вих от рóєнü траï ëя ютü ñя так³, що 
за ãро æó ютü æит тю ëю ди ни. Во ни ваæ ко ï³дда ютü ñя ë³кó ван ню. 
То мó до ïо моã ти та ким хво рим моæ на ëи ше в ë³карн³ (2). 

5. Îт рóєння хар ÷о вим ïро дóк том, оñоá ëи во ãри áа ми, мо æе áó ти 
ñмер теëü но не áез ïе÷ ним. То мó звоë³кан ня не ïри ïó ñ ти ме (1).

6. Тре áа да ти хво ро мó ви ïи ти 5—6 ñкëя нок киï’я÷е ної во ди аáо 
áë³до-ро æе во ãо роз ÷и нó мар ãанц³вки ³ вик ëи ка ти áëю ван ня. П³дñо-
ëе на во да, не ñо ëод киé ÷аé ï³ñëя ïро ми ван ня шëóн ка за ïоá³ãа ютü 
зне вод нен ню ор ãан³змó (3).

7. ßк що н³÷о ãо не ро áи ти, от рó та вñмок тó ва ти метü ñя ó кров, ³ 
ñтан хво ро ãо ïоã³ршитü ñя (2).

8. Îз на ки хар ÷о во ãо от рóєння ó де я ких ëю деé мо æóтü ви яви ти ñя 
зãо дом. То мó вæи ти ïроф³ëак ти÷ них за ход³в ñë³д óñ³м, хто кó ш тó-
вав ñóмн³внó ñтра вó (10).

9. Çа ëеæ но в³д оñоá ëи во ñ теé ор ãан³змó та вëа ñ ти во ñ теé їæ³ от рó-
та мо æе вñмок тó ва тиñü ó кров ïов³ëüно, а оз на ки от рóєння ви яв ëя-
ти мóтü ñя зãо дом. То мó ïроф³ëак ти÷ них за хо д³в ма ютü вæи ти вñ³, 
хто кó ш тó вав ñтра вó, що ñïри÷ини ëа от рóєння (3).

10. Ìо ëо децü, ти д³ñтав ñя к³нця. ßк що з³éшов з ïра виëü но ãо 
мар ш рó тó, ïо ãраé ó кроñ-теñт ще раз.

1. ×о мó за ï³дозри на хар ÷о ве от рóєння треáа ви кëи ка ти 
ë³ка ря аáо «швид кó до ïо мо ãó»?

2. ×о мó ó ви ïад кó хар ÷о во ãо от рóєння треáа ïо ïе ре ди ти 
вñ³х, хто вæи вав тоé ñа миé ïро дóкт?
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Виáірзасоáівосоáисто¿ гігіºни

1. Ðозãëянü маë. 17 ³ назви ïредмети ³ заñоáи ã³ã³єни,  ïризна÷ен³ 
дëя доãëядó за: а) оáëи÷÷ям; á) воëоññям; в) óñ³м т³ëом; 
ã) ïороæниною рота; ґ) н³ãтями.

2. Ç'яñóé, як³ з них є заñоáами оñоáиñтої ã³ã³єни, а якими моæна 
ïод³ëитиñя з дрóãом. ×омó?

3. Çа доïомоãою дороñëих оáери заñоáи ã³ã³єни, як³ наéкраще ï³д-
ходятü ñаме тоá³.  

Äоглядзарукаìи

Ти, наïевно, ÷óв ïро хвороáи áрóдних рóк — розëади шëóнкó, 
дизентер³ю, ãеïатит А (æовтяницю) та ³нш³. Так їх називаютü томó, 
що ³нфекц³я зазви÷аé ïотраïëяє в орãан³зм ÷ерез рóки. Адæе наш³ 
рóки за денü торкаютüñя áаãатüох ре÷еé, на яких моæóтü áóти 
зáóдники хвороáи.    

Ìаë. 17. Предмети ³ заñоáи оñоáиñтої ã³ã³єни

§9.ÎÑÎÁÈÑТÀГІГІªНÀ

Приãадаé ñитóац³ї та оïиши ñвої в³д÷óття, коëи ти áóв: 
• аáñоëютно ÷иñтим: щоéно вимивñя, ïомив ãоëовó, 

ïо÷иñтив зóáи, вдяãнóв óñе ÷иñте;
• ñïравд³ áрóдним: ï³ñëя ãри ó фóтáоë, роáоти на 

ãород³, ïодороæ³ в ïотяãó тощо.

Бóти ÷иñтим наáаãато ïриємн³ше, ÷и не так? І не ëише дëя 
ñамоãо ñеáе, а é дëя твоїх р³дних, дрóз³в, ó÷итеë³в. Адæе томó, хто 
охаéниé, ÷аñт³ше роáëятü комïë³менти, з ним охо÷³ше ñï³ëкóютüñя. 
Це ñïрияє ï³двищенню éоãо ñамооц³нки, роáитü ïоïóëярн³шим 
ñеред одноë³тк³в. А ще — це кориñно дëя здоров'я.   

×истота іздоров'я

Íаñ ото÷óютü м³ëüярди м³кроорãан³зм³в. Б³ëüш³ñтü ³з них не 
шк³дëив³ дëя ëюдеé, аëе деяк³ моæóтü ñïри÷инити захворювання. 
Êоëиñü ëюди н³÷оãо не знаëи ïро це ³ томó  ñтраæдаëи в³д áаãатüох 
³нфекц³éних хвороá, еï³дем³ї яких  ñïóñтошóваëи м³ñта, країни ³ 
нав³тü континенти.

Ç винаéденням м³кроñкоïа ëюди óñв³домиëи, що áаãатüом 
неáезïекам з невидимоãо ñв³тó моæна заïоá³ãти за доïомоãою води 
³ миëа. Тод³ é виникëа ãаëóзü медицини, яка має назвó «ã³ã³єна». 

Бóëо розроáëено ïравиëа, що ñóттєво зменшиëи ïоширення 
³нфекц³éних хвороá ó ë³карнях, а такоæ рекомендац³ї, як захиñтити 
ñеáе ó щоденномó æитт³. Це — ïравиëа оñоáиñтої ã³ã³єни, як³ 
ïовинна знати ³ яких має дотримóватиñя коæна ëюдина. 

Êр³м ïравиë, áóëо розроáëено áезë³÷ заñоá³в ã³ã³єни, що  
доïомаãаютü ï³дтримóвати ÷иñтотó т³ëа.  

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, ÷омó ã³ã³єна ваæëива дëя здоров'я;

 з'яñóєш, в яких ñитóац³ях треáа мити рóки; 

 д³знаєшñя ïро оñоáëивоñт³ оñоáиñтої ã³ã³єни ï³д ÷аñ занятü 
ñïортом;

 в÷итимешñя ïравиëüно доãëядати за ротовою ïороæниною.
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Äоглядзаøкіроþ

Øк³ра — наéá³ëüшиé орãан нашоãо т³ëа. Вона виконóє áаãато 
фóнкц³é. Çокрема, завдяки рецеïторам шк³ри ми в³д÷óваємо 
дотик, а такоæ теïëо, хоëод, á³ëü. Це доïомаãає нам краще 
ïриñтоñовóватиñя до óмов навкоëишнüоãо ñередовища. 

Îдна з наéкориñн³ших вëаñтивоñтеé шк³ри — її здатн³ñтü 
ï³дтримóвати ñтаëó темïератóрó т³ëа. ßкщо óваæно роздивишñя 
ñвою шк³рó (краще ï³д ëóïою), то ïоáа÷иш маëенüк³ воëоñинки. 
Êоëи  тоá³ хоëодно, воëоñинки наñтовáóр÷óютüñя, з'явëяєтüñя 
«ãóñя÷а шк³ра». Íаш³ ïращóри áóëи вкрит³ ãóñтою шерñтю,  
її наñтовáóр÷óвання доïомаãаëо зáереãти теïëо. Çãодом ëюди 
ïо÷аëи ноñити одяã, ³ шерñтü зникëа, заëишиëиñя т³ëüки маëенüк³ 
воëоñинки, як³ зáереãëи здатн³ñтü наñтовáóр÷óватиñя в³д хоëодó.  

Óяв³тü ñеáе якоюñü твариною ³ ïротяãом хви ëи ни ³м³тóéте 
її рóхи (ñтриáаéте, á³ãаéте). Ðоз³ãр³ëиñü ³ ñï³тн³ëи? Так 
ви ïродемонñтрóваëи здатн³ñтü шк³ри до охоëодæення.  
П³д ÷аñ ф³зи÷них вïрав темïератóра т³ëа ï³двищóєтüñя, ³ 
орãан³зм ÷ерез шк³рó вид³ëяє ï³т, щоá охоëодитиñя.  

Ì³кроáи наéкраще ïо÷óваютüñя в теïëомó ³ воëоãомó ñередовищ³. 
Íа ñï³тн³ëих д³ëянках т³ëа вони швидко розмноæóютüñя ³, якщо 
їх в÷аñно не видаëити, моæóтü ñïри÷инити заïаëення. Інод³ на 
шк³р³ розмноæóютüñя м³кроñкоï³÷н³ ãриáки, що ïризводитü до 
виникнення ëóïи та ³нших ïроáëем. Щоá óникнóти цüоãо, треáа 
нав÷итиñя ïравиëüно доãëядати за шк³рою. 

Поãовори з дороñëими, яким дов³ряєш ïро оñоáëивоñт³ 
оñоáиñтої ã³ã³єни ó ï³дë³тковомó в³ц³.  

Îсоáистагігіºнаïідчасзанятьсïортоì

Тоé, хто заéмаєтüñя ñïортом, ÷аñто ï³тн³є ³ томó має наáóти 
додаткових нави÷ок ã³ã³єни. Ðозãëянемо два виïадки: коëи є змоãа 
ïриéняти дóш ³ коëи такої змоãи немає.

Çазви÷аé ó áаñеéн³ ÷и в ñïортивномó заë³ є дóш, однак не заáó-
ваé ïро неáезïекó зараæення ãриáком. Томó оáов'язково заходü 
ó дóш ó ãóмових каïцях. Пам'ятаé, що митиñя ³ витиратиñя ñë³д 
зãори донизó. Так ти не занеñеш ³нфекц³ю з н³ã в о÷³ аáо на ³нш³ 
÷аñтини т³ëа. 

Дëя витирання т³ëа ³ н³ã краще мати окрем³ рóшники (щоразó 
÷иñт³). ßкщо в теáе ëише один рóшник, ноãи витираé наñамк³нецü. 
Ðетеëüно виñóшóé шк³рó м³æ ïаëüцями н³ã. 

1. Îá'єднаéтеñü ó ïари ³ ñïроáóéте оïиñати один денü з 
æиття ваших рóк. Çаïиш³тü ñитóац³ї, коëи на них моãëа 
ïотраïити ³нфекц³я.
2. По ÷ерз³ називаéте ïо одн³é ñитóац³ї ³ заïиñóéте їх на 
дошц³. Íамаãаéтеñü не ïовторюватиñя.
3. Пор³вняéте те, що ó ваñ виéшëо, з маë. 18. 
4. Продемонñтрóéте, як ïравиëüно мити рóки. Пор³вняéте 
ваш³ д³ї з ïравиëами миття рóк.  

  

Ìаë. 18. Ситóац³ї, в яких треáа мити рóки

Правилаìиттярук

• змо÷и рóки водою;
• ñтаранно намиëü їх; 
• не заáóваé ïро тиëüн³ ñторони рóк 

та ïро м³ñця м³æ ïаëüцями;
• доáре ïромиé рóки водою;
• витри ÷иñтим рóшником.
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Ìаë. 19. Доãëяд за ротовою ïороæниною

Ðетеëüно ïроïоëощи рот, ñïоëоñни зóáнó щ³ткó. 

Îáереæно о÷иñтü язик ó наïрямкó 
в³д кореня до к³н÷ика (наéкраще за 
доïомоãою ñïец³аëüної наñадки на 
зóáн³é щ³тц³).   

Дëя доãëядó за ротовою ïороæниною тоá³ знадоáëятüñя 
зóáна щ³тка з м'якою щетиною, зóáна ïаñта, зóáна нитка 
(фëоñ) ³ ñкëянка з водою.

Çовн³шню ³ внóтр³шню ïоверхн³ 
зóá³в ñë³д ÷иñтити рóхами в наïрямкó 
в³д яñен ïо 5 раз³в á³ëя коæної ïари 
зóá³в.

Сïоëоñни щ³ткó ³ витиñни на неї 
ñт³ëüки зóáної ïаñти, щоá вона 
ïокриëа вñю щетинó.

В³д³рви áëизüко 15 ñм зóáної нитки ³  
намотаé її к³н÷ики на ñередн³ ïаëüц³.  
Вñтав ниткó в ïром³æок м³æ зóáами 
³ о÷иñтü éоãо рóхами вãорó—  вниз. 
Íамаãаéñя не ïошкодити яñна.     

Перем³щóé щ³ткó в³д á³÷них зóá³в 
до центраëüних.

Поверхн³ змикання зóá³в о÷ищаютü 
ãоризонтаëüними рóхами: 10 зë³ва 
наïраво ³ 5 вïеред  —назад á³ëя 
коæної ïари зóá³в.

ßкщо не вдаëоñя óникнóти 
зараæення ãриáком ³ на ноãах 
шк³ра ïо÷ервон³ëа é ëóщитüñя, 
неãаéно зверниñя до ë³каря, томó 
що ãриáок моæе ïерекинóтиñя 
на ³нш³ ÷аñтини т³ëа та ³нших 
ëюдеé.    

ßкщо ï³ñëя ф³зкóëüтóри ÷и 
ñïортивноãо тренóвання немає 
моæëивоñт³ ïриéняти дóш, 
моæ на тим÷аñово ñкориñтатиñя 
воëоãими ñерветками. Îáираé т³, 
що ïризна÷ен³ дëя вñüоãо т³ëа. 
Серветки доïомоæóтü тоá³ ³ в 
ïодороæ³. Çáираю÷иñü ó дороãó, 
в³зüми з ñоáою веëикó óïаковкó 
ñерветок, адæе нев³домо, ÷и зав-
æди матимеш змоãó ïомитиñя.             

 Гігіºнаротово¿ïороæнини

Ваæëивим еëементом оñоáиñтої ã³ã³єни є доãëяд за зóáами, яñна-
ми ³ вñ³єю ротовою ïороæниною. ×омó? Томó що:

Íаéá³ëüшою ïроáëемою є наë³т ó рот³. В³н м³ñтитü áактер³ї, як³ 
вид³ëяютü киñëотó щоразó ï³ñëя їæ³. Êиñëота ïошкодæóє емаëü 
зóá³в ³ ñïри÷иняє кар³єñ. 

Щоá заïоá³ãти цüомó, треáа ÷иñтити зóáи дв³÷³ на денü, а такоæ 
щодня видаëяти наë³т м³æ зóáами за доïомоãою зóáної нитки 
(фëоñó) та ÷иñтити язик, на якомó м³ñтитüñя до 90% áактер³аëüноãо 
наëüотó (маë. 19).

• ти матимеш ïриваáëивó óñм³шкó, яка додаñтü тоá³ 
вïевненоñт³ ó ñï³ëкóванн³; 

• отримóватимеш á³ëüше задовоëення в³д їæ³. Адæе 
тим, ó коãо хвор³ зóáи, ваæко їñти яáëóка, ³нш³ тверд³ 
ïродóкти;

• це доïомоæе ïравиëüно вимовëяти óñ³ звóки; 
• це доïомоæе óникнóти витрат на ë³кóвання, яке до 

тоãо æ не ïриноñитü задовоëення.  

ßкïравильно
ìитися

 Сïо÷аткó в³дкриваé хо ëод-
нó водó, а ïо т³м ãаря÷ó. 

 Çакриваé ó зворот номó ïо  -
рядкó.

 Çавæди намиëюéñя зãори 
донизó: ñïо÷аткó оáëи÷÷я, 
в³дтак рóки ³ тóëóá, а  на -
ñам  к³нецü ноãи. 

 Ваæëиво доáре ви мити 
÷аñтини т³ëа, де зáираютü-
ñя м³к роáи óнаñ ë³док 
ï³тн³ння ³ ï³ñëя тóаëетó.
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Äåсятьïравилздоровихзуáів

1. Вæиваé доñтатню к³ëüк³ñтü ñирих ово÷³в ³ фрóкт³в, неæирноãо 
м'яñа, ñирó ³ моëока, як³ заáезïе÷óютü зóáи óñ³ма неоáх³дни-
ми ïоæивними ре÷овинами.

2. Íе захоïëюéñя ñоëодощами, зокрема тими, що заñтряютü ó 
зóáах та ïриëиïаютü до них. 

3. Поñтараéñя не їñти водно÷аñ хоëоднó ³ ãаря÷ó їæó, наïрикëад, 
морозиво з ÷аєм.

4. Íе розãризаé зóáами ãор³хи, к³ñтки, оë³вц³ та ³нш³ тверд³ 
ïредмети. Так ти моæеш ïошкодити емаëü ÷и нав³тü зëамати 
зóá. 

5. Çахищаé зóáи ï³д ÷аñ занятü контактними видами ñïортó.

6. Íе кóри. П³д д³єю тютюнó зóáи æовт³ютü, рóéнóєтüñя емаëü, 
виникаютü хвороáи яñен. 

7. Щодня ÷иñтü зóáи ï³ñëя ñн³данкó та вве÷ер³ зóáною ïаñтою, 
якó тоá³ ïорекомендóвав ñтоматоëоã. 

8. Çóáнó щ³ткó треáа м³няти раз на три м³ñяц³. 

9. Îдин раз на денü кориñтóéñя зóáною ниткою.

10. Дв³÷³ на р³к в³дв³дóé ñтоматоëоãа. Çвертаéñя до нüоãо за 
ïерших ознак захворювання зóá³в ÷и яñен. 

Підсумêè

Îхаéн³ñтü доïомаãає вáереãтиñя в³д áаãатüох ³нфекц³é, 
а такоæ ñïрияє твоємó емоц³éномó та ñоц³аëüномó áëа ãо-
ïоëó÷÷ю.

Брóдн³ рóки моæóтü ñïри÷инити неáезïе÷н³ захворювання. 
Томó їх треáа якомоãа ÷аñт³ше мити.

Çаняття ñïортом ïотреáóютü додаткових нави÷ок ã³ã³єни, 
зокрема дëя заïоá³ãання зараæенню ãриáком.

Ðотова ïороæнина моæе ñтати воротами дëя ³нфекц³é ³ томó 
ïотреáóє ïоñт³éноãо доãëядó. 

ÐÎÇДІË 3 

ПСÈÕІ×ÍА І ДÓÕÎВÍА 
СÊËАДÎВІ ÇДÎÐÎВ'ß
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Ôізичниé іïсихологічниéрозвитокïідлітка

Ф³зи÷ниé розвиток — це зм³ни ó зроñт³ ëюдини, її ваз³, 
ïроïорц³ях та фóнкц³ях т³ëа. Пер³од в³д 10 до 13 рок³в називаютü 
ранн³м ï³дë³тковим в³ком. Ó хëоï÷ик³в в³н ïо÷инаєтüñя на один-два 
роки ï³зн³ше, н³æ ó д³в÷аток.

По÷аток цüоãо ïер³одó характеризóєтüñя деяким зá³ëüшенням  маñи 
т³ëа. Íе варто ïереæивати ÷ерез це — так тв³é орãан³зм ãотóєтüñя 
до «ñтриáка зроñтó», ï³д ÷аñ якоãо витра÷аютüñя накоïи÷ен³ заïаñи. 
Адæе за р³к ти моæеш ³нкоëи вироñти на 8—10 ñантиметр³в.

Ð³ñт т³ëа в³дáóваєтüñя нер³вном³рно. Íе ïан³кóé, якщо в 11 
ро к³в розм³р твоãо взóття ñтане маéæе таким, як ó дороñëих. Це 
ц³ëком нормаëüно. Íевдовз³ ñтоïи ïереñтанóтü роñти, а натом³ñтü 
«ñтартóютü» ³нш³ ÷аñтини т³ëа. Аëе вони такоæ роñтóтü нер³вном³рно. 
Çазви÷аé к³нц³вки видовæóютüñя швидше за тóëóá. Томó ï³дë³тки 
нер³дко маютü неïроïорц³éно довã³ ноãи та деяк³ ïорóшення коор-
динац³ї рóх³в. Це вëó÷но оïиñано в роман³ в³домоãо óкраїнñüкоãо 
ïиñüменника Вñевоëода Íеñтаéка «Тореадори з Ваñюк³вки», óривок 
з якоãо наведено ниæ÷е (маë. 20). 

Ваëüка ïо÷аëа тан цю-
вати. І ñтаëаñя див на зм³на. 
Íезãраáна циáа та Ваëüка 
вмитü ïере твориëаñя на 
ñтр³мкó ëетю÷ó ïташинó, 
коæен рóх якої зëивавñя з 
мóзикою. 

І циáи її, от³ ñам³ тонк³ 
циáи, на яких, здаваëоñя, 
не моæна нав³тü вñтояти 
(от-от óïадеш), от³ циáи, 
ëедü торкаю÷иñü земë³, на÷е 
веñü ÷аñ áóëи ó ïов³тр³, ó 
ïоëüот³ — ñтрóнк³, м³цн³ é 
ïрóæиниñт³.

Ìаë. 20  

§10.ÐÎЗВÈТÎÊПІÄËІТÊÀ

Ðозвитоклþдини

Деяк³ ³ñтоти народæóютüñя маëенüкими коï³ями дороñëих ³ 
в³дразó æ даютü ñоá³ радó — ë³таютü, á³ãаютü, ïëаваютü, ïовзаютü, 
шóкаютü корм. Що ïрим³тивн³шою є ïñих³÷на орãан³зац³я тварини, 
то коротшиé ïер³од її розвиткó. 

І навïаки, виñокоорãан³зован³ ³ñтоти, ïовед³нка яких заëеæитü 
в³д наáóтоãо доñв³дó, народæóютüñя нем³÷ними ³ маютü триваëиé 
ïер³од розвиткó.         

Ëюдин³, щоá ñтати ф³зи÷но, ïñихоëоã³÷но ³ ñоц³аëüно зр³ëою, 
неоáх³дно аæ 18 рок³в. Аëе é ï³ñëя тоãо, як її ïо÷инаютü вваæати 
дороñëою, розвиток не ïриïиняєтüñя. Адæе ëюди роñтóтü ïриáëизно 
до 23—25 рок³в, а їхн³é ïñихоëоã³÷ниé ³ ñоц³аëüниé розвиток триває 
óñе æиття.

ßк æе д³знатиñя, що ти роñтеш ³ розвиваєшñя? Ìоæе, за один р³к 
ти вир³ñ з óñüоãо ñвоãо одяãó, ÷и тоá³ ñказаëа ïро це áаáóñя, яка не 
áа÷иëа теáе з минóëоãо ë³та, ÷и, моæе, теïер ти знаєш аáо вм³єш 
те, ÷оãо не знав ³ не вм³в ран³ше, а моæе, ïереñтав áоятиñя темряви 
÷и á³ëüше не ñоромишñя кóïóвати щоñü ó маãазин³?

1. Îáм³няéтеñя з ïриводó цüоãо ñвоїми дóмками з 
дрóзями. По÷инаéте ñëовами: «ß дóмаю, що роñтó 
(розвиваюñя), томó що...».

2*. ßк³ з цих зм³н ñтоñóютüñя вашоãо ф³зи÷ноãо, а 
як³ — ïñихоëоã³÷ноãо (емоц³éноãо, ³нтеëектóаëüноãо, 
дóховноãо) ÷и ñоц³аëüноãо розвиткó? 

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, ÷им розвиток ëюдини в³дм³нниé в³д 
розвиткó ³нших æивих ³ñтот;  

 óñв³домиш, що зм³ни — це нормаëüне явище, ³ коæна 
ëюдина має вëаñниé á³оëоã³÷ниé «каëендар зм³н»;

 доñë³диш розвиток ëюдñüких ïотреá.
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Тво¿ïотрåáи

Теïер ïоãоворимо ïро твої 
ïотреáи. Щоá зрозóм³ти, ïро що 
éдетüñя, розãëянü маëюнок 22, на 
якомó зоáраæено ï³рам³дó ïотреá.

Дëя ïо÷аткó заóваæимо, що 
÷имаëо ëюдеé ³ доñ³ ïереконан³, 
що ïро вëаñн³ ïотреáи дáаютü 
т³ëüки еãоїñти. А доáра ëюдина, 
мовëяв, ïовинна ï³кëóватиñя ëише 
ïро ³нших. 

Ìоæëиво, так дóмає ³ хтоñü 
³з твоїх знаéомих. Аëе це веëика 
ïомиëка. Адæе тоé, хто нехтóє 
ñвоїми ïотреáами, н³коëи не 
ïо÷óватиметüñя ф³зи÷но ³ ïñи хоëо-
ã³÷но áëаãоïоëó÷ним. 

Ìаë. 22. Базов³ ëюдñüк³ ïотреáи (за А. Ìаñëоó)

Ф³з³оëоã³÷н³ ïо тре áи: 
ó хар ÷ó ван н³, одяз³, æит ë³ та áез ïе ц³. 

Соц³аëüн³ ïо тре áи:
ó ñï³ëкó ванн³ ³ наëаãодæенн³ 

ñто ñóнк³в з ³нши ми ëюдü ми, ëю áов³, 
дрóæá³, на ëеæ ноñт³ до ãрó ïи, óñï³хó, визнанн³.

П³знаваëüн³, 
еñтети÷н³ ïо тре áи,

ïотреáа ó 
ñамореаë³зац³ї.

×оìутрåáа
дáатиïровласніïотрåáи

 Ти нав÷ишñя розóм³ти 
ñïравæн³ ïри÷ини ñвоїх 
áаæанü.

 Çмоæеш краще ïояñнити 
ñвої ïо÷óття.

 По÷неш краще розóм³ти 
ïо÷óття ³ áаæання 
³нших.

 ßкщо м³æ тоáою 
та ³ншою ëюдиною 
виникне конфë³кт, 
тоá³ ëеãше áóде 
заïроïонóвати р³шення, 
ïриéнятне дëя ваñ 
оáох. 

Îтæе, ти вñтóïаєш ó ïер³од швидких зм³н. Çм³нюютüñя не ëише 
зр³ñт, ïроïорц³ї ³ форма твоãо т³ëа. Çм³нюєтüñя ñтан шк³ри ³ воëоññя, 
як³ теïер ïотреáóватимóтü оñоáëиво ретеëüноãо доãëядó. 

Ти в³д÷óєш зм³ни ³ ñвоãо емоц³éноãо ñтанó. Дехто з ï³дë³тк³в 
ïотерïає в³д тривоãи, ³нш³ — в³д ïереïад³в наñтрою. Б³ëüш³ñтü твоїх 
одноë³тк³в тóрáóє ïроáëема їхнüої «нормаëüноñт³». Îдн³ дóмаютü, 
що роñтóтü надто швидко, дрóã³ — що надто ïов³ëüно, трет³ — що 
в них óзаãаë³ вñе не як ó ëюдеé. 

Пам'ятаé, що ц³ ф³з³оëоã³÷н³ та емоц³éн³ зм³ни є ц³ëком 
нормаëüними ³ ïриродними. А те, що в³дáóваютüñя вони ïо-р³зномó, 
не ïрив³д, щоá ïереæивати аáо наñм³хатиñя з тих, хто розвиваєтüñя 
швидше ÷и ïов³ëüн³ше за ³нших. 

Визначåннярівняôізичногорозвитку

Íа маë. 21 наведено ïоказники ф³зи÷ноãо розвиткó твоїх 
од но   ë³т  к³в. Пор³внюю÷и їх з³ ñвоїми, не ïереæиваé, якщо твої 
ïоказ  ни ки дещо в³др³зняютüñя. Íаñïравд³ коæен має вëаñниé 
á³оëоã³÷ниé «каëендар розвиткó». В³н заïроãрамованиé ãенети÷-
но, ³ цим «каëендарем» ти á³ëüше ñхоæиé на ñвоїх áатüк³в, н³æ на 
однокëаñник³в ÷и ³нших одноë³тк³в. 

Ðозïитаé роди÷³в, ³нших дороñëих, як вони розвиваëиñü 
ó ï³дë³тковомó в³ц³. Íа коãо з них ти наéá³ëüше ñхоæиé? 
ßк вони ïо÷óваëиñя, коëи áóëи ï³дë³тками, що їх наé-
á³ëüше ц³кавиëо ³ тóрáóваëо?

Ìаë. 21. Середнüоñтатиñти÷н³ ïоказники ф³зи÷ноãо розвиткó 
д³в÷ат ³ хëоïц³в 11 — 12 рок³в

Д³в÷ата

Çр³ñт 140 — 161 ñм

Ваãа 32,2 — 50,8 кã 

Õëоïц³

Çр³ñт 140 — 157 ñм

Ваãа 31,3 — 51,7 кã 
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§11.ÑÀÌÎÎÖІНÊÀІЗÄÎÐÎВ'ßËÞÄÈНÈ

Ñаìооöінка

Îдноãо разó в÷итеëüка ïринеñëа до кëаñó ñкринüкó ³ ñказаëа: 
«Çазирнóвши до ц³єї ñкринüки, ви ïоáа÷ите ñвоãо наéкращоãо 
дрóãа». ßк ти дóмаєш, що ó н³é áóëо? Êниæка, ³ãрашка, фото 
ïрезидента...? Í³, там ëеæаëо ëюñтерко. Томó, зазирнóвши вñере-
динó, коæен ï оáа÷ив ñеáе. «Ëюá³тü ³ шанóéте ñвоãо наéкращоãо 
дрó ãа», — ñказаëа в÷итеëüка. Îдна ó÷ениця заïитаëа: «Õ³áа ми 
не ïовинн³ шанóвати ³нших, а ëише ñеáе?» В÷итеëüка ïояñниëа: 
«Щира ïоваãа до ³нших ëюдеé завæди áазóєтüñя на ïоваз³ до ñамо-
ãо ñеáе». 

Ó 5-мó кëаñ³ ти вæе д³знавñя, що таке ñамооц³нка, ³ в÷ивñя 
ñтавитиñя до ñеáе як до óн³каëüної оñо-
áиñтоñт³. Аëе цüоãо не доñитü. Адæе 
ïоваãó (нав³тü до ñамоãо ñеáе) треáа 
заñëóæити. Томó в цüомó ïараãраф³ ти 
д³знаєшñя, в³д ÷оãо заëеæитü твоя ñамо-
оц³нка ³ як моæна її ï³двищити. 

Зчогоскладаºтьсясаìооöінка      

Íаша ñамооц³нка ñкëадаєтüñя з тоãо, як ми оц³нюємо ñеáе ó 
р³зних ñитóац³ях: ó нав÷анн³, ñïорт³, ó ñï³ëкóванн³ з дрóзями. 
Íаïрикëад, ми моæемо вваæати ñеáе хорошим ñïортñменом, аëе не 
доñитü вïравним декëаматором. 

Поãраéте з дрóзями в ãрó «Õто я?». Вона доïомоæе не ëише 
á³ëüше д³знатиñя одне ïро одноãо, а é краще óñв³домити та оц³нити 
ñамих ñеáе, ïоáа÷ити, як ó дзеркаë³, ñвої ñиëüн³ ³ ñëаáк³ ñторони.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, що таке ñамооц³нка;

 д³знаєшñя, як формóєтüñя ñамооц³нка, як вона вïëиває на 
ïовед³нкó ëюдини та її здоров'я;

 тренóватимеш æиттєв³ нави÷ки ïоñтановки ³ доñяãнення 
мети.

Ñàìîîц³íêà — це 
ñтавëення ëюдини 
до ñамої ñеáе

Ðозвитокïотрåá

Потреáи ëюдини зм³нюютüñя з в³ком, томó що на р³зних етаïах 
ñвоãо æиття вона ïотреáóє р³зноãо хар÷óвання, в³дïо÷инкó, ³ãрашок, 
знарядü ïрац³ тощо. Çм³нюютüñя ³ її ñоц³аëüн³ ïотреáи. 

Ó ïевн³ ïер³оди æиття деяк³ ïотреáи вимаãаютü задовоëення 
ó ïер шó ÷ерãó. Так, дëя немовëяти ваæëиво, щоá éоãо доáре 
ãодóваëи ³ доãëядаëи, ëюáиëи. Тод³ воно ïо÷óваєтüñя ó áезïец³ é 
розвиваєтüñя нормаëüно. 

Çãодом дитинó ïо÷инає ц³кавити навкоëишн³é ñв³т, вона доñë³дæóє 
д³м, ³ãрашки é те, що з ними моæна роáити.  

Приáëизно ó 6 рок³в д³ти вæе маютü ïотреáó в÷итиñя — вони 
ц³кавëятüñя книæками, оë³вцями та ³ншим шк³ëüним ïриëаддям, 
хо÷óтü ³ти до шкоëи. Ó шкоë³ ïраãнóтü доñяãти óñï³хó, отримати 
хорошó оц³нкó, ïохваëó в÷итеëя.

Ó ï³дë³тковомó в³ц³ нав÷ання, як ³ ран³ше, є ваæëивим, аëе 
з'явëяєтüñя ще одна ïотреáа — мати дрóз³в, ñï³ëкóватиñя з ними, 
заñëóæити їхню ïоваãó ³ визнання. 

1. Ðазом ³з дороñëими визна÷ кëю÷ов³ ïод³ї ñвоãо æиття. 
Çаïиши, коëи ти ïо÷ав ходити, ãоворити, яким áóëо твоє 
ïерше ñëово. Приãадаéте моменти, коëи зм³нюваëиñя 
твої ïотреáи.

2*. А як³ ïотреáи маютü ³нш³ ÷ëени твоєї ро ди   ни — áатü  -
ки, áрати, ñеñтри? 

3*. ßк³ оñоáëив³ ïотреáи маютü ëюди ïохиëоãо в³кó, 
наïрикëад, твої д³дóñü ³ áаáóñя? ×и моæеш ти доïомоãти 
задовоëüнити їх?

4*. Пом³ркóé, ÷и ïотреáи ³ áаæання — це завæди одне 
é те ñаме?  

Підсумêè

П³дë³тковиé в³к ïо÷инаєтüñя з³ швидкоãо «ñтриáка зроñтó», 
ï³д ÷аñ якоãо зм³нюютüñя ïроïорц³ї т³ëа, ñтан шк³ри ³ 
воëоññя. 

В³дáóваютüñя зм³ни емоц³éноãо ñтанó, з'явëяютüñя нов³ 
ïотреáи, зокрема ïотреáа ó ñï³ëкóванн³ з дрóзями.

Óñ³ ф³з³оëоã³÷н³ та ïñихоëоã³÷н³ зм³ни, що в³дáóваютüñя з 
тоáою, є ц³ëком ïриродними ³ нормаëüними.          
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ßксаìооöінкавïливаºнаïовåдінку іздоров'ялþдини

Вæе давно ïом³÷ено: як ëюдина ñтавитüñя до ñеáе, так вона ³ 
ïоводитüñя. Îтæе, ñамооц³нка вïëиває на те, що ми роáимо ³ як ми 
це роáимо. Поверн³моñя до ñитóац³ї з Серã³éком. Те, що в³н не в³ритü 
ó ñеáе, моæе вïëинóти на éоãо ïовед³нкó. В³н м³ркóє: «Дëя ÷оãо 
ñтаратиñя, вñе одно в мене н³÷оãо не виéде». А якщо не тренóватиñü 
³ наëаштовóватиñя на ïроваë, шанñ³в на ïеремоãó наáаãато менше. 
Îтæе, ÷ерез ñвою заниæенó ñамооц³нкó хëоï÷ик ризикóє оñтато÷но 
роз÷арóватиñя в ñоá³.

Трåнінгæиттºвихнавичок:ïроåктсаìовдосконалåння

Îñк³ëüки ñамооц³нка заëеæитü в³д óñï³х³в ³ невда÷ ó ваæëивих 
дëя наñ ñитóац³ях, ми моæемо ï³двищити її, овоëод³вши æиттєвими 
нави÷ками ïоñтановки ³ доñяãнення мети. 

Ó 5-мó кëаñ³ ти вæе в÷ивñя ñтавити ïеред ñоáою ц³ë³ ³ 
доñяãати їх. Приãадаé, ÷и вдаëоñя зд³éñнити те, що ти 
тод³ заïëанóвав? 

Поãраéте ó ãрó «Ти — моëодецü». Станüте в коëо. 
Êоæен ïо ÷ерз³ ãоворитü ïро те, що в³н нав÷ивñя 
роáити, аáо ïро ñв³é óñï³х, наïрикëад: «ß нещодавно 
нав÷иëаñя їздити на веëоñиïед³». А вñ³ хором: «ТÈ — 
ÌÎËÎДÅЦÜ!» ³ ï³дн³маютü óãорó веëикиé ïаëецü. 

×è зíàºø òè, ùî...

 Д³ти, як³ доáре ñтавëятüñя до ñеáе, ïо÷óваютüñя ñïок³é-
н³шими, н³æ т³, хто зоñередæениé на ñвоїх вадах ³ 
неãараздах. 

 Вони знаютü ñоá³ ц³нó ³ томó менше ïереæиваютü ÷ерез 
критикó ³ невда÷³. 

 Вони ñтавëятü ïеред ñоáою реаë³ñти÷н³ ц³ë³ ³ зазви÷аé 
доñяãаютü мети. 

 Так³ д³ти ïоводятüñя доáрози÷ëиво, краще ëаднаютü з 
дороñëими та одноë³тками.   

 П³дë³тки, як³ маютü здоровó ñамооц³нкó, менше ñхиëüн³ 
до неви ïравданих ризик³в — кóр³ння, вæивання аëкоãо-
ëю, ïротиïравних д³é.

Íа аркóшах ïаïерó заïиш³тü цифри в³д 1 до 5 ³ ï'ятü 
раз³в даéте в³дïов³дü на заïитання: «Õто я?». В³зüм³тü до 
óваãи риñи характерó, ñвої ³нтереñи, вм³ння. Íаïрикëад:

1. ß веñеëиé. 
2. ß ëюáëю ÷итати.
3. ß доáре ïëаваю.
4. ß вм³ю кóховарити.
5. ß не дóæе ñиëüниé ó математиц³. 

В³дтак ïришïиë³тü аркóш³ ñоá³ на ãрóди ³ ïо÷инаéте 
ходити ³ ÷итати, що наïиñаëи ïро ñеáе ³нш³ д³ти.

ßкôорìуºтьсясаìооöінка 

Êоëи ти áóв маëим, то ó ñтавëенн³ до ñеáе керóвавñя дóмкою 
дороñëих. Сïро áóé ïриãадати: якщо 
теáе ï³дхваëюваëи, ти вваæав ñеáе 
хорошим, а як ñвариëи — ïоãаним. 

Çãодом ти ïо÷ав роáити виñновки 
ñамоñт³éно, ïор³внюю÷и ñеáе з ³ншими 
д³тüми, такоæ ï³д вïëивом вëаñноãо 
доñв³дó — твоїх óñï³х³в ³ невда÷. 

Самооц³нка áóває завищеною, 
заниæеною ³ адекватною. Тоé, коãо 
незаñëóæено захваëюютü, комó 
дозвоëяютü роáити, що заманетüñя, моæе мати завищенó ñамооц³нкó, 
áезï³дñтавно вваæати ñеáе наéкращим, ïриниæóвати ото÷óю÷их 
зверхн³м ñтавëенням. Іншомó, навïаки, ïрид³ëяютü маëо óваãи 
÷и ñтавëятüñя до нüоãо занадто вимоãëиво. Це моæе ïризвеñти до 
формóвання заниæеної ñамооц³нки. А тоé, хто ïоваæає ³ реаëüно 
оц³нює ñеáе, має адекватнó ñамооц³нкó.  

1. Øеñтикëаñник Серã³éко нещодавно заïиñавñя до 
áаñеéнó, ³ тренер  вваæає éоãо таëановитим. Õо÷а в³н 
заéмаєтüñя ïëаванням не так давно, та вæе виãрав 
змаãання. Аëе хëоï÷ик дóмає, що тренер  ïомиëяєтüñя  
щодо éоãо зд³áноñтеé, а ñвою ïеремоãó ó змаãаннях 
вваæає виïадков³ñтю. ßкó ñамооц³нкó має хëоï÷ик — 
завищенó, заниæенó ÷и адекватнó?

2. Про÷итаéте давнüоãрецüкó ëеãендó ïро юнака Íарциñа, 
якиé закохавñя ó ñамоãо ñеáе. ßкó ñамооц³нкó мав цеé 
ïерñонаæ — завищенó, заниæенó ÷и адекватнó?   

 Самооц³нка 
формóєтüñя на 
оñнов³ доñв³дó — 
óñï³х³в ³ невда÷.

 Вона заëеæитü ³ в³д 
тоãо, як до теáе 
ñтавëятüñя ³нш³ 
ëюди.
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Îáеðè òе, ÷îгî ìîæíà дîñÿгòè 
ïîеòàïíî. Адæе наéкращиé ñïо-
ñ³á — рóхатиñя вïеред маëенü-
кими кроками, в³д одн³єї ïере-
моãи до ³ншої.

Îáеðè òе, ïðîгðеñ ó ÷îìó 
ìîæíà âèì³ðÿòè — оц³нками, 
к³ëоãрамами, ñтор³нками.

Îáеðè òе, ÷îгî òè íàñïðàâд³ 
õî÷еø, що ïринеñе тоá³ задово-
ëення ³ ï³двищитü ñамооц³нкó.

Наøляхудосвоº¿ìåти

1. Íаëаштóéñя на óñï³х. Пов³р, що тоá³ це ï³д ñиëó. Дëя цüоãо 
óяви, як áóде доáре, коëи доñяãнеш мети.

2. Подóмаé, в³д коãо моæеш отримати ïорадó ³ доïомоãó. 
Çверниñя до них. 

3. Щодня оц³нюé ñвої резóëüтати. 

4. Íе á³éñя ïомиëок ³ невда÷. ßкщо ó теáе щоñü не виходитü, 
ñïриéми це як наãодó зм³нити ñвої ïëани ³ ñïроáóé ще раз.  

5. В³таé ñеáе з коæним óñï³хом. Сïриéмаé це як на ëеæ нó ви на-
ãо ро дó за ñвою ïра цю, терï³ння ³ ñи ëó воë³. Ëю ди на, яка не 
ëю áитü ñе áе, ñхиëü на ïри мен шó ва ти ñвої до ñяã нен ня, вва æа-
ти їх ви ïад ко ви ми. Томó, т³ëüки-но ïо дó маєш ïро ñе áе ïо ãа-
но, зãа даé те, що вда ëо ñя тоá³, за що те áе ïо хва ëи ëи.   

Підсумêè

Самооц³нка — ñтавëення ëюдини до ñамої ñеáе. Вона 
формóєтüñя на оñнов³ вëаñноãо доñв³дó — óñï³х³в ³ невда÷, а 
такоæ заëеæитü в³д ñтавëення до теáе ³нших ëюдеé.

Çдатн³ñтü реаëüно оц³нювати ñеáе ³ ïозитивно ñтавитиñя до 
ñеáе та ñвоїх æиттєвих ïерñïектив дóæе ваæëива дëя здоров'я 
ëюдини, її доáрих ñтоñóнк³в з ото÷óю÷ими та æиттєвоãо 
óñï³хó. 

Дëя ï³двищення ñамоïоваãи розïо÷ни ïроект ñамовдоñко-
наëення.

Прикладиöілåé

 Втратити ÷и наáрати ваãó.
 Îтримати 10 áаë³в за 

ñемеñтр з анã ë³é ñüкої.
 Ðозó÷ити к³ëüка ï³ ñенü 

на ã³тар³.
 Про÷итати оáñяãовó 

книæкó.

Теïер ти маєш наãодó розïо÷ати новиé ïроект ñамовдоñко на-
ëення. В³н ñкëадатиметüñя з одн³єї аáо к³ëüкох ц³ëеé, як³ ти оáе-
реш дëя ñеáе. Íаведен³ ниæ÷е ïоради доïомоæóтü тоá³ ó виконанн³ 
ïроектó, над яким ïрацюватимеш ïротяãом ñемеñтрó аáо до к³нця 

рокó. 

1. Íа аркóш³ ïаïерó заïиши те, що тоá³ ïодоáаєтüñя в 
ñоá³, ³ те, що не ïо до áаєтüñя (маë. 23, а). 
2. Îáери те, що хо÷еш ó ñоá³ зм³нити ïовн³ñтю аáо 
÷аñтково.  
3. Визна÷  метó ³ ñкëади ïëан етаï³в її доñяãнення 
(маë. 23, á).

ßкоáратиìåту

Îáеðè òе, ùî õî÷еø зì³íèòè ó ñîá³ â íàéáлèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó, 
à íе âзàгàл³ ³ êîлèñü. Íе ñтав ñоá³ за метó ñтати ïрезидентом Óкраїни 
аáо оë³мï³éñüким ÷емï³оном — вона доñяæна, аëе занадто даëека.  

Îáеðè òе, длÿ ÷îгî òè ìàºø â³дïî â³дí³ ðеñóðñè (зд³áноñт³, ÷аñ, 
м³ñце, доïомоãó дороñëих). Íе варто ïраãнóти тоãо, що надто дороãо 
коштóє ÷и ïотреáóє áаãато ÷аñó.      

Ìаë. 23

ба
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§12.ЗВÈ×ÊÈІЗÄÎÐÎВ'ß

Навички ізвички

Íемовëята не здатн³ д³яти ñамоñт³éно. Îднак ïротяãом ïерших 
рок³в æиття вони наáóваютü áаãато ваæëивих óм³нü ³ нави÷ок: 
ñид³ти, ñтояти, ходити, ãоворити, ïиñати, ÷итати, кориñтóватиñя 
ñтоëовими ïриáорами тощо. 

Íàâè÷êà — це здатн³ñтü роáити щоñü маéæе автомати÷но, не 
замиñëюю÷иñü, ßÊ ти це роáиш. Êоëи ïишеш, то не замиñëюєшñя, 
як ïиñати ë³терó, коëи ходиш — не дóмаєш, з якої ноãи ñтóïати ³ 
як óтримóвати р³вноваãó. Óяви, що á ти роáив, якáи раïтом ó теáе 
ñтаëо ñт³ëüки н³ã, як ó ñтон³æки (маë. 24)?

Çâè÷êà — це ñïоñ³á ïоводитиñя, не замиñëюю÷иñü, ×ÎÌÓ ти це 
роáиш. Íаïрикëад, якщо маєш зви÷кó щоранкó роáити зарядкó, 
то вæе не вир³шóєш щоразó, роáити її ÷и н³. Деяк³ наш³ зви÷ки  
кориñн³ дëя здоров'я, а деяк³ — шк³дëив³.

1. Íазв³тü якнаéá³ëüше р³зних зви÷ок. 
2. ßк³ з них кориñн³ дëя здоров'я, а як³ — шк³дëив³? 

Ìаë. 24. Ç якої ноãи ïо÷ати рóх? ßкою ñтóïати ïот³м?

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 з'яñóєш, що таке нави÷ки ³ зви÷ки;
 зрозóм³єш, ÷омó ваæëиво нав÷итиñя ïравиëüно 

задовоëüняти ïотреáи; 
 ïроанаë³зóєш ïроцеñ формóвання зви÷ок; 
 д³знаєшñя, як³ æиттєв³ нави÷ки заïоá³ãаютü виникненню 

шк³дëивих зви÷ок.

ßкзвичкивïливаþтьнанаøåáлагоïолуччя

Íаше здоров'я (ф³зи÷не, ïñихоëоã³÷не ³ ñоц³аëüне áëаãоïоëó÷÷я) 
заëеæитü в³д тоãо, як ми задовоëüняємо ñвої ïотреáи (дивиñü 
маë. 22 на ñ. 59). П³дë³тковиé в³к ÷аñто називаютü ñкëадним ³ 
нав³тü неáезïе÷ним. Це томó, що ó твоємó в³ц³ з'явëяєтüñя áаãато 
нових ïотреá ³ моæна оáрати неïравиëüниé ñïоñ³á їх задовоëення та 
наáóти шк³дëивих зви÷ок. 

Ó таáëиц³ 6 наведено характерн³ дëя твоãо в³кó ïотреáи, 
а такоæ здоров³ ³ шк³дëив³ ñïоñоáи їх задовоëення. 
Îá'єднаéтеñü ó 8 ãрóï ³ роз³ãраéте ñценки в³дïов³дних 
кориñних ³ шк³дëивих зви÷ок.

Òàáлèцÿ 6

ßкôорìуþтьсянаøізвичкиПотрåáи
Ñïосоáизадоволåнняïотрåá

здорові øкідливі

Õар÷óвання

• надавати 
ïереваãó ñв³æим 
³ кориñним 
ïродóктам

• надавати ïереваãó 
їæ³ з р³зними 
дом³шками;

• їñти ïохаïцем;
• ïереїдати

В³дïо÷инок

• ñïати доñтатнüо 
÷аñó;

• ÷ерãóвати ïрацю 
³ в³дïо÷инок;

• активно 
рóхатиñя;

• áезïе÷но 
розваæатиñя 

• надм³рно 
захоïëюватиñя 
комï'ютером;

• ãратиñü ó 
неáезïе÷них м³ñцях;

• кóрити ³ вæивати 
аëкоãоëü дëя 
розваãи

Сï³ëкóвання, 
дрóæáа, 

наëеæн³ñтü 
до ãрóïи, 
визнання

• доáрози÷ëиво 
ñï³ëкóватиñя;

• зац³кавëювати 
³нших;

• ïроïонóвати 
доïомоãó

• наñë³дóвати 
неãативниé ïрикëад 
(за комïан³ю 
вæивати тютюн, 
аëкоãоëü);

• ï³ддаватиñя тиñкó;
• ïоводитиñü 

аãреñивно
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Íаé÷аñт³ше це в³дáóваєтüñя неñв³домо, íàñл³дóâàííÿì ïîâед³íêè 
³íøèõ. ßкщо ñïоñтер³ãати за кошенятами аáо кóр÷атами, то моæна 
ïом³тити, що áаãато ÷оãо вони ïереéмаютü в³д ñвоєї мами. Так, якоñü 
кицüкó нав÷иëи ïроñити їæó, ñидя÷и «ñтовï÷иком». Êоëи вона 
ïривеëа кошенят, то ÷ерез м³ñяцü ïоряд з кицüкою вæе ñид³ëо троє 
«ñтовï÷ик³в».

Ó ëюдини такоæ наéá³ëüше зви÷ок формóєтüñя в родин³. Саме 
томó ÷ëени одн³єї родини маютü áаãато ïод³áних зви÷ок.

Іншиé ñïоñ³á формóвання зви÷ки — ñâ³дîìèé. Дëя цüоãо 
ñïо÷аткó óñв³домëюютü, ×ÎÌÓ це треáа роáити, в³дтак в÷атüñя, ßÊ 
це роáити, затим в³дïрацüовóютü це óм³ння до автоматизмó. Саме 
так ми в÷имоñя ÷иñтити зóáи, щоранкó заñтеëяти ë³æко, виконóвати 
домашн³ завдання. 

1. Íазви к³ëüка зви÷ок, яких ти наáóв, наñë³дóю÷и ñтарших аáо 
дороñëих.

2. Íазви к³ëüка зви÷ок, яких наáóваютü ñв³домо.

Ëюдина ñхиëüна ïовторювати д³ї, що ïриноñятü їé 
задовоëення аáо ñхваëення ³нших ëюдеé. І навïаки, 

óникає в÷инк³в, як³ викëикаютü неïриємн³ в³д÷óття ³ заñóдæóютüñя 
ото÷óю÷ими. Аëе, незваæаю÷и на ïриємн³ в³д÷óття, деяк³ зви÷ки 
моæóтü áóти шк³дëивими. Íаïрикëад, ïереїдати аáо вæивати 
ïродóкти з дом³шками ïриємно, аëе неáезïе÷но дëя здоров'я.

×иваæкозìінитизвичку?

Íа æаëü, так. Щоá зм³нити зви÷кó, треáа докëаñти неаáияких 
зóñиëü. Сïо÷аткó ñë³д óñв³домити її недоë³ки ³ заáаæати ïозáóтиñя. 
Пот³м вир³шити, що ñаме треáа зм³нити ³ як це зроáити. В³дтак 
в³дïрацювати нове óм³ння до автоматизмó, тоáто ñформóвати новó 
зви÷кó.

Íаéваæ÷е ïозáóтиñя зви÷ки, що ñïри÷иняє заëеæн³ñтü. Íаïри-
к ëад, вæивання тютюнó ïризводитü до н³котинової заëеæноñт³, якó 
дóæе ваæко здоëати. Адæе орãан³зм ó такомó раз³ ïоñт³éно вимаãає 
н³котинó. Це áаæання ñхоæе на ñиëüниé ãоëод. А ти æ знаєш, як 
неïриємно в³д÷óвати ãоëод.

Те, що ïозáóтиñя зви÷ки неëеãко, не озна÷ає, що не варто цüоãо 
роáити. Êориñтü в³дмови в³д шк³дëивих зви÷ок надзви÷аéно ваãома. 
По-ïерше, ти в³д÷óваєш ñеáе ãоñïодарем ñвоєї доë³. По-дрóãе,  
ãартóєш воëю, а це доïомоæе доñяãти óñï³хó в æитт³.

Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи ³ назв³тü кориñтü в³д зм³ни зви÷ки дëя 

Потрåáи
Ñïосоáизадоволåнняïотрåá

здорові øкідливі

Самоïоваãа

• ïозитивно 
ñтавитиñя до 
ñеáе;

• намаãатиñя 
роáити вñе доáре;

• ц³нóвати ñвої 
доñяãнення

• ïоводитиñя 
зверхнüо;

• вваæати ñеáе 
наéкращим

Поваãа 
з áокó 

дороñëих 

• дотримóвати 
ñвоãо ñëова;

• áрати на ñеáе 
в³дïов³даëüн³ñтü;

• ïроïонóвати 
доïомоãó;

• в³дñтоювати ñеáе 
з ïоваãою до 
³нших

• оáманювати;
• «ка÷ати» ïрава;
• кóрити ³ ïити, 

щоá здаватиñя 
дороñë³шим 

П³знаваëüн³ 
ïотреáи 

• шóкати 
доñтов³рнó 
³нформац³ю;

• роáити 
ïо³нформованиé 
виá³р

• в÷итиñя т³ëüки на 
вëаñних ïомиëках;

• ризикóвати 
з ц³кавоñт³ 
(ïроáóвати ñиãарети 
÷и аëкоãоëü)

Åñтети÷н³ 
ïотреáи

• заéматиñя хóдоæ-
нüою твор÷³ñтю;

• розвивати ñмак;
• доãëядати за 

ñоáою

• «зацикëюватиñя» 
на зовн³шноñт³;

• ïоñт³éно ïраãнóти 
нових ре÷еé, одяãó;

• дрóæити ëише з 
áаãатими ³ модними  

Потреáа ó 
ñамореаë³зац³ї

• наïоëеãëиво 
в÷итиñя;

• розвивати твор÷³ 
зд³áноñт³;

• в³рити ó вëаñн³ 
ñиëи;

• ãартóвати воëю

• н³÷оãо не роáити;
• о÷³кóвати дива;
• ñïод³ватиñя, що 

хтоñü зроáитü óñе 
за теáе 
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ßкої зви÷ки ти намаãаєшñя ïозáóтиñя аáо якó зви÷кó 
ïраãнеш вироáити? 
2*. Îïиши дороñëó ëюдинó, яка тоá³ ïодоáаєтüñя ³ на 
якó ти хот³в áи ñтати ñхоæим, коëи вироñтеш. ßких 
знанü, óм³нü ÷и оñоáиñтих якоñтеé тоá³ ïоки що áракóє?  
Виïиши кроки, як³ неоáх³дно зд³éñнити, щоá доñяãти 
такоãо æ óñï³хó в æитт³.    
3*. Íаïиши еñе (невеëике оïов³дання) ïро те, як ти 
розóм³єш народнó мóдр³ñтü: «Поñ³єш в÷инок — зáереш 
зви÷кó, ïоñ³єш зви÷кó — зáереш характер, ïоñ³єш 
характер  — зáереш доëю».

Підсумêè

Ó ïроцеñ³ æиття ëюдина наáóває áаãатüох нави÷ок ³ зви÷ок. 
Вони моæóтü áóти кориñними аáо шк³дëивими дëя здоров'я.

Ó ï³дë³тковомó в³ц³ з'явëяєтüñя áаãато нових ïотреá. Томó  
ваæëиво нав÷итиñя ïравиëüно задовоëüняти їх.

Çви÷ки наáóваютü неñв³домо (наñë³дóванням) аáо ñв³домо, 
наïрикëад, зви÷кó роáити ранковó зарядкó. 

Позáóтиñя зви÷ки неïроñто, оñоáëиво т³єї, що ñïри÷и-
няє заëеæн³ñтü. Томó оáираé ã³дн³ зразки дëя наñë³дóвання, 
ó÷иñü  ïриéмати виваæен³ р³шення ³ ïротид³яти неãативномó 
ñоц³аëüномó тиñкó.

ïерñонаæ³в наведених ñитóац³é:  
гðóïà 1. Щоранкó Даринка ï³зно ïрокидаєтüñя é 
томó зáираєтüñя ïохаïцем ³ ïоãано ïо÷óваєтüñя. Ìама 
ïорадиëа їé в÷аñно ëяãати ñïати ³ вñтавати на 20 
хвиëин ран³ше, щоá вñтиãнóти зроáити зарядкó ³ 
ïриéняти дóш. 
гðóïà 2. Іванко óвеñü ñв³é в³ëüниé ÷аñ ïроводитü ó 
комï'ютерномó кëóá³. ×ерез це в³н ïо÷ав ã³рше в÷итиñя 
³ ïо÷óваєтüñя ïеревтомëеним. Êëаñниé кер³вник радитü 
éомó надавати ïереваãó в³дïо÷инкó на ñв³æомó ïов³тр³.
гðóïà 3. Антонов³ 20 рок³в. В³н витра÷ає на циãарки 
ïоëовинó ñвоєї ñтиïенд³ї. Êóр³ння óæе ïозна÷иëоñü 
на éоãо здоров'ї — щоранкó в³н ñиëüно кашëяє, 
а нещодавно ë³кар  заáоронив éомó кóрити ÷ерез 
ïроáëеми з ñерцем. 

ßкзаïоáігтиïоявіøкідливихзвичок

Æодна ëюдина не áаæає ñоá³ зëа. Í³хто не ïо÷инає кóрити, 
щоá наáóти н³котинової заëеæноñт³, мати æовт³ зóáи ÷и захвор³ти 
на рак ëеãенü. Êоëи ëюдина áере до рóк ñиãаретó, вона намаãаєтüñя 
задовоëüнити ñвою ц³кав³ñтü аáо наñë³дóє тих, хто їé ïодоáаєтüñя. 
×аñто це в³дáóваєтüñя ï³д вïëивом óëюáëеноãо к³ноãероя аáо ï³д 
тиñком одноë³тк³в: «Сïроáóé, ти вæе дороñëиé», «Ти що, áоїшñя?», 
«Í³хто не д³знаєтüñя ïро це».

Та ïам'ятаé: ïозáóтиñя зви÷ки дóæе ваæко! Îñоáëиво т³єї, 
що ñïри÷иняє заëеæн³ñтü (тютюновó, аëкоãоëüнó, х³м³÷нó аáо 
наркоти÷нó). Томó дëя теáе ваæëиво:

1. Îáèðàòè ïîзèòèâí³ зðàзêè длÿ íàñл³дóâàííÿ. Треáа крити÷но 
ñтавитиñя нав³тü до тих, хто тоá³ ïодоáаєтüñя, на коãо хо÷еш áóти 
ñхоæим (актор³в, ñï³вак³в, ñïортñмен³в, дрóз³в). Деяк³ їхн³ риñи  
варто наñë³дóвати, а деяк³, моæëиво, н³. Íедаремно в Б³áë³ї ñказано: 
«Íе ñотвори ñоá³ кóмира». 

2. Íàâ÷èòèñÿ ïðàâèлüíî, ðîзóìíî зàдîâîлüíÿòè ñâî¿ ïîòðеáè. Ó 
цüомó тоá³ доïомоæóтü æиттєв³ нави÷ки — формóвання ñамооц³нки, 
ñï³ëкóвання, крити÷ноãо миñëення, ïриéняття р³шенü.

3. Óì³òè ïðîòèд³ÿòè ñîц³àлüíîìó òèñêó. Деяк³ зви÷ки 
формóютüñя ï³д вïëивом (³нод³ аãреñивним) комерц³éної рекëами 
та одноë³тк³в. Óм³ння ñказати «ÍІ» неáезïе÷ним ïроïозиц³ям — 
одна з наéваæëив³ших нави÷ок, яка доïомоæе тоá³ в æитт³.

1. Поверниñя до ñвоãо ïроектó ñамовдоñконаëення (ñ. 64, §  11). 
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§13.В×ÈÌÎÑßПÐÈÉÌÀТÈÐІШÅННß

ßкиìиáуваþтьріøåння

Êоëи ти áóв маëенüким, á³ëü-
ш³ñтü р³шенü ïриéмаëи за теáе 
дороñë³. Теïер тоá³ дедаë³ ÷аñт³ше 
доводитüñя ïриéмати р³шення 
ñамоñт³éно. Інод³ це дóæе ñкëадно. 
Щоá зроáити ïравиëüниé виá³р, 
ваæëиво доáре óñв³домëювати, хто 
³ що вïëиває на теáе, ³ нав÷итиñя 
ефективних метод³в ïриéняття  
р³шенü. 

Íазв³тü якнаéá³ëüше р³шенü, як³ доводитüñя ïриéмати 
вашим одноë³ткам (яке морозиво кóïити, якиé ф³ëüм 
ïодивитиñя, що ñüоãодн³ вдяãнóти, в÷ити óроки ÷и 
éти ãóëяти, ïоãодитиñя на неáаæанó ïроïозиц³ю ÷и 
в³дмовитиñя...).  

Îдн³ р³шення є ïðîñòèìè ³ не ïотреáóютü розм³рковóвання, 
наïрикëад, яке морозиво кóïити, якиé ф³ëüм ïодивитиñя. 

Інш³ р³шення такоæ є зви÷ними (що ñüоãодн³ вдяãнóти, в÷ити 
óроки ÷и éти ãóëяти). Щодня ми ïриéмаємо деñятки таких р³шенü. 
Томó їх називаютü ùîдеííèìè. 

Ð³шення, як³ моæóтü мати ñерéозн³ наñë³дки, називаютü 
ñêлàдíèìè. Деяк³ з них, наïрикëад, якó ñïец³аë³зац³ю ó нав÷анн³ 
оáрати, моæóтü вïëинóти на твою ïодаëüшó доëю.   

Приéмаю÷и ïроñт³ р³шення, ми зазви÷аé ïокëадаємоñя на ñв³é 
ñмак, ÷июñü ïорадó, роáимо так, як ран³ше, як ÷инятü ³нш³. Адæе 
ц³на такоãо р³шення невиñока. Ó краéнüомó раз³, нам не ñïодоáа-
єтüñя ñмак морозива ÷и ф³ëüм, якиé ми виáраëи.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, ÷омó треáа в÷итиñя ïриéмати р³шення;
 нав÷ишñя розр³зняти ïроñт³, щоденн³ та ñкëадн³ р³шення; 
 з'яñóєш, хто ³ що вïëиває на твої р³шення;
 в÷итимешñя ïриéмати виваæен³ р³шення за доïомоãою 

«ïравиëа ñв³тëофора».

Óìінняïриéìати
ріøåннядоïоìагаº:

 роáити кращиé виá³р; 
 заïоá³ãти виникненню 

ïроáëем ³ шк³дëивих 
зви÷ок;

 ï³двищити ñамоïоваãó 
é здоáóти авторитет.

Дехто звик так розв'язóвати вñ³ ñвої ïроáëеми. Аëе ó á³ëüшоñт³ 
виïадк³в краще д³яти не ³мïóëüñивно, а доáре óñв³домëюю÷и 
наñë³дки ñвоїх в÷инк³в (що ñтанетüñя, якщо ï³деш ãóëяти зам³ñтü  
тоãо, щоá виконóвати домашнє завдання). Адæе ц³ною неïравиëü-
ноãо р³шення моæе áóти ïоãана оц³нка, з³ïñованиé наñтр³é ³ нав³тü 
твоя реïóтац³я, якщо теáе ран³ше вваæаëи ñтаранним ó÷нем. 

Îñоáëивої виваæеноñт³ ïотреáóютü р³шення, як³ моæóтü вïëинóти 
на æиття ³ здоров'я ëюдеé. Аëе вñе ó твоїх рóках, зовñ³м як ó 
китаéñüк³é ëеãенд³. 

Íазв³тü ïрикëади р³шенü, як³ моæóтü вïëинóти на æиття, 
здоров'я ³ доëю ëюдеé (ñ³ñти за кермо ó нетверезомó 
ñтан³, оáрати ïрофеñ³ю до дóш³...).

Ëåгåндаïроïихатогоìандарина

Êоëиñü давно ó Êитаї æив розóмниé, аëе ïихатиé 
мандарин (знатниé веëüмоæа). Ц³ëиé денü в³н т³ëüки те é 
роáив, що ïрим³ряв áаãате вáрання та вихваëявñя ïеред 
ï³дданими ñвоїм розóмом. Так минаëи дн³ за днями, роки 
за роками... Аæ оñü країнó оáëет³ëа зв³ñтка, що неïодаë³к 
оñеëивñя ÷ернецü, розóмн³шиé за ñамоãо мандарина. 

Ðозëютивñя мандарин, ïо÷óвши ïро це. Вир³шив 
в³н оãоëоñити ïоєдинок ³ в³дñтояти ñëавó наéмóдр³шоãо 
не÷еñним ñïоñоáом: «В³зüмó я в рóки метеëика, ñховаю éоãо 
за ñïиною ³ заïитаю, що ó мене в рóках — æиве ÷и мертве? 
ßкщо ÷ернецü ñкаæе, що æиве, я роздóшó метеëика, а якщо 
мертве — я виïóщó éоãо».

І оñü наñтав денü ïоєдинкó. ×имаëо ëюдеé з³áраëоñü 
ó ïишн³é заë³, щоá ïоáа÷ити змаãання наéрозóмн³ших ó 
ñв³т³ ÷оëов³к³в. Ìандарин ñид³в на виñокомó трон³, тримав 
за ñïиною метеëика ³ з нетерï³нням ÷екав ïриходó ÷енця. 
Аæ оñü двер³ в³д÷иниëиñя, ³ до заëи óв³éшов невиñокиé 
хóдорëявиé ÷оëов³к. В³н ï³д³éшов, ïрив³тавñя ³ ñказав, що 
ãотовиé в³дïов³ñти на áóдü-яке заïитання. Тод³ мандарин 
мовив: «Скаæи-но мен³, що я тримаю в рóках — æиве ÷и 
мертве?»

Ìóдрецü óñм³хнóвñя ³ в³дïов³в: «Óñе в твоїх рóках!». 
Çáентеæениé мандарин виïóñтив метеëика з рóк, ³ тоé 
ïоëет³в, рад³ñно тр³ïо÷ó÷и криëüцями.    
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 Трикрокидляïриéняттяріøåнь

Íав÷итиñя ïриéмати виваæен³ р³шення ó ñкëадних ñитóац³ях 
тоá³ доïомоæе «ïравиëо ñв³тëофора», що ñкëадаєтüñя з трüох крок³в 
(маë. 26).

• Çаñïокоéñя.

• Çоñередüñя.

Подуìаé

Виáåри

Зуïинись

• Ðозãëянü  
моæëив³ вар³анти.

• Îц³ни наñë³дки.

• В³зüми на ñеáе 
в³дïов³даëüн³ñтü.

• Сïриéмаé 
неãативниé 
резóëüтат як 
кориñниé доñв³д.

Ìаë. 26

Щовïливаºнанаøіріøåння

Íа ïриéняття р³шенü вïëиваютü áаãато ÷инник³в (маë. 25). 
По-ïерше, це наш³ внóтр³шн³ ïотреáи, ц³нноñт³ та óïодоáання. 
Тóт має зна÷ення, ÷оãо ми хо÷емо, що нам ïодоáаєтüñя, що нам 
неоáх³дно, що ми ц³нóємо. 

По-дрóãе, це зовн³шн³ ÷инники: як³ ïравиëа ³ закони ми мóñимо 
виконóвати, що о÷³кóютü в³д наñ дороñë³, ÷оãо хо÷óтü дрóз³, як³ 
ц³нноñт³ ïроïаãóютüñя ф³ëüмами ³ рекëамою, як³ це моæе мати 
наñë³дки дëя наñ та ³нших ëюдеé. Інод³ ми ïриéмаємо р³шення 
т³ëüки томó, що не хо÷емо ñïравити ïоãане враæення, наïрикëад, 
щоá наñ вваæаëи нетовариñüкими аáо дивними.

1. Íаïиши ó ñтовï÷ик 5 р³шенü, як³ ти ïриéмаєш: 
а) вдома; á) ó шкоë³; в) з дрóзями. 

2. Çазна÷, що наéá³ëüше вïëиває на коæне з цих р³шенü: 
вëаñна дóмка, дóмка áатüк³в, ó÷итеë³в, дрóз³в, ÇÌІ.

3*. Íазви ïрикëади ïозитивноãо ³ неãативноãо вïëивó на 
твої р³шення одноë³тк³в, теëеáа÷ення ³ рекëами.  

Що я хо÷ó?
Що мен³ ïодоáаєтüñя?
Що мен³ неоáх³дно?

Що я ц³нóю?
Êомó дов³ряю?

ßк³ ïравиëа я мóшó 
виконóвати? 

ßк³ наñë³дки моїх р³шенü 
дëя мене та ³нших? 

Що вимаãаютü дороñë³?

Що є модним 
³ ñó÷аñним?

Що о÷³кóютü дрóз³?

Ìаë. 25
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Çв³ряé ñв³é виá³р з ïо÷óттями. Ó цüомó тоá³ доïомоæе здатн³ñтü 
óявëяти вëаñн³ ïо÷óття ³ ïо÷óття ото÷óю÷их (див. áëок-ñхемó). 

Óя ви, як роз ви ва ти мóтü ñя ïод³ї ³ що ти в³д÷ó ва ти меш. ßк що ц³ 
ïо ÷óт тя не ïриємн³, ñë³д ñïроáóва ти ³ншиé вар³ант. 

Аëе óяв ëя ти вëаñн³ ïо ÷óт тя замаëо. Поñтав ñеáе на м³ñце тих, на 
коãо вïëине твоє р³шення. Вм³ння ñï³вïе ре æи ва ти до ïо мо æе óни-
ка ти ñë³в ³ в÷инк³в, як³ оá ра æа ютü ëю деé, в³дда ëя ютü їх в³д те áе. 

Óяви ñитóац³ю ³ ïодóмаé, як краще в÷инити. 
Ó твоєї мами незаáаром денü народæення. Ти наñкëа дав 
трохи ãрошеé на ïодарóнок. Вдома знаютü, що мама 
мр³є ïро тоñтер, аëе тоá³ здаєтüñя, що краще кóïити 
ïëеєр. Адæе тод³ ти такоæ змоæеш ним кориñтóватиñя.

Кроê 3. Вèберè

Çроáивши виá³р, в³зüми на ñеáе в³дïов³даëü н³ñтü за éоãо наñë³дки. 
Це озна÷ає такоæ твою ãотовн³ñтü захищати ñвоє р³шення. ßкщо ти 
вïевнениé ó ñвоїé ïравот³, зроáити це тоá³ áó де ëеãше.

Пам'ятаé, що маєш ïраво ³ ïередóмати. ßкщо ïереконавñя, що 
тв³é виá³р не наéкращиé, немає н³÷оãо ïоãаноãо в томó, щоá визнати 
це ³ зм³нити ñвоє р³шення. Сïриéмаé неãативниé резóëüтат не як 
ïоразкó, а як кориñниé доñв³д, що доïомоæе тоá³ óникати ïомиëок 
ó маéáóтнüомó.  

Îц³ни ñв³é виá³р за 
до ïо мо ãою ïо ÷óтт³в. 
Твої ïо÷óття ïриємн³?

н³

так
Óяв и, як ó ц³é ñи тó-
ац³ї ïо ÷ó ва ти мóтü ñя 
³нш³ ëю ди. Ц³ ïо ÷óт тя 
ïри ємн³ дëя них?

такн³

1. По шó каé ³ншиé ва р³ ант.
2. Óя ви, як ó такомó раз³ 
роз ви ва ти мó тü ñя ïод³ї.

Це — виваæене 
р³шення. Тв³é 

виá³р ïриé нят ниé 
дëя те áе ³ дëя 

ото ÷ення.

Кроê 1. Çуïèíèсü

Ç'яñóé, ÷и маєш змоãó неãаéно 
ïриéняти р³шення. Íе ïриéмаé 
р³шенü ï³д вïëивом ñиëüних емоц³é. 
ßкщо нервóєшñя аáо ãн³ваєшñя, 
ïоñтараéñя заñïо коїтиñü. Такоæ 
намаãаéñя не ïриéмати ваæëив³ 
р³шен ня, коëи ãоëодниé аáо 
втомëениé. 

Íе дозвоëяé ³ншим ëюдям 
ï³дãаняти теáе. Êраще óзяти 
ïерервó, н³æ ïот³м ïотерïати в³д 
наñë³дк³в неоáдóманоãо р³шення.

Íаéã³рш³ р³шення ëюди ïриé-
маютü ó ñтан³ аëкоãоëüноãо ÷и 
наркоти ÷ноãо ñï'ян³ння. Вони не 
здатн³ тверезо миñëити ³ моæóтü 
заïод³яти шкодó ñоá³ ³ тим, хто 
оïинивñя ïорó÷. Томó в таких 
виïадках тримаéñя ïодаë³ в³д них. 

1. ßк³ ïриéоми дëя вãамóвання емоц³é ви знаєте?   
2. Íазв³тü ïрикëади ñитóац³é, коëи ëюдина в÷иниëа 
неоáдóмано. ßк³ це маëо наñë³дки?  

Кроê 2. Подумаé

Перш н³æ ïриéняти р³шення, зáери вñю неоáх³днó ³нформац³ю ³ 
зверниñя за ïорадою до тих, комó дов³ряєш. Ðозãëянü óñ³ моæëив³ 
вар³анти ñвоãо виáорó (аëе не менш як три) ³ ïодóмаé ïро «ïëюñи» 
та «м³нóñи» коæноãо з них. 

Дëя ïриéняття ïевноãо р³шення (наïрикëад, заïиñатиñя 
ó танцюваëüниé коëектив ÷и театраëüнó ñтóд³ю) ñкëади 
ïереë³к óñ³х «за» ³ «ïроти». Дëя цüоãо: 

• Ðозïитаé тих, хто на цüомó знаєтüñя. Порадüñя з 
дороñëими, яким дов³ряєш. 

• В³зüми к³ëüка аркóш³в ïаïерó ³ вãор³ на коæномó 
з них наïиши вар³ант моæëивоãо р³шення. Ðозд³ëи 
коæен аркóш навï³ë. Ç одноãо áокó заïиши 
арãóменти «за», з дрóãоãо — «ïроти». 

• Пор³вняé резóëüтати, оáери наéкращиé вар³ант.    

ßкзасïоко¿тись

 Ãëиáоко вдихни ³ ïо  в³ëü-
но ïорахóé до 10 аáо, 
якщо маєш ÷аñ, до 100.

 Дихаé на÷е ÷ерез ñоëо-
минкó. Çоñередüñя на 
звóках.

 Óмиéñя, ïриéми дóш.
 Çаñï³ваé ï³ñню аáо ïо -

ñëó хаé мóзикó. 
 Проãóëяéñя аáо ïроá³     -

æиñü, зроáи к³ëüка 
вïрав.

 В³дкëади р³шення до 
ранкó. 
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1*. Потренóéтеñü оáирати ïра виëü н³ р³шен ня ó наведених 
ñитóац³ях. Ðоз³ãраéте моæëив³ вар³анти розвиткó ïод³é 
та оáãовор³тü їх наñë³дки.  

Ñèòóàц³ÿ 1. Çавтра в Îëеãа темати÷на атеñтац³я. 
ßкщо в³н не ï³дãотóєтüñя, то матиме низüкó оц³нкó за 
ñемеñтр  ³ ïроáëеми з áатüками. Аëе дрóã кëи÷е éоãо на 
ф³ëüм, якиé вони давно зáираëиñя ïодивитиñü. 

Ñèòóàц³ÿ 2. Îëен³ кóïиëи новó ñóкню, ³ вона хо÷е 
вдяãнóти її наñтóïноãо дня до шкоëи. Аëе ó них ñóвор³ 
ïравиëа щодо ноñ³ння форми. ßкщо Îëена це зроáитü, 
їé заïишóтü заóваæення ó щоденник, ³ веñü кëаñ áóде 
ïокарано.

2. Ðозïитаé дороñëих, як вони ïриéмаютü ваæëив³ 
р³шення  ³  як роáиëи це ó твоємó в³ц³.

3*. П³дãотóéñя до наñтóïноãо óрокó. Îáãовори з áатüка-
ми ïри÷ини, з яких ëюди кóрятü ÷и не роáëятü цüоãо.     

Підсумêè

Щодня ми ïриéмаємо áаãато р³шенü. Деяк³ з них є ïроñтими, 
³нш³ ïотреáóютü виваæеноãо ï³дходó.

Íа наш виá³р  вïëиваютü áëизüк³ дороñë³, дрóз³, ÇÌІ, 
рекëама.  

Приéмаю÷и р³шення, маємо óïевнитиñя, що воно в наших 
³нтереñах ³ н³комó не зашкодитü.

Приéмати виваæен³ р³шення доïомаãає «ïравиëо ñв³тëофора»: 
зóïиниñü, ïодóмаé, виáери.

§14.ßÊÐÎЗПІЗНÀТÈÐÅÊËÀÌНІХÈТÐÎЩІ

Вïливи

Ìи æивемо ñеред ëюдеé ³ ïоñт³éно ïереáóваємо ï³д їхн³м 
вïëивом. Ó ñвою ÷ерãó, ми такоæ вïëиваємо на них. Îтæе, 
взаємовïëиви — це ÷аñтина нашоãо æиття. Íа наñ, наш³ р³шення ³ 
ïовед³нкó вïëиваютü дороñë³, яких ми ïоваæаємо, дрóз³, в÷итеë³, 
р³зн³ ïравиëа ³ закони, а такоæ заñоáи маñової ³нформац³ї (ÇÌІ). 

Деяк³ з них ïрямо вказóютü нам, що ми ïовинн³ роáити, а ÷оãо 
роáити не моæна. Íаïрикëад, óñ³ д³ти ïовинн³ ходити до шкоëи, 
н³хто не має ïрава ïорóшóвати Правиëа дороæнüоãо рóхó. Це — 
ïрям³ вïëиви. 

Інш³ вïëиви є оïоñередкованими, коëи ëюди ÷и ÇÌІ надаютü 
нам ³нформац³ю, на оñнов³ якої ми ïриéмаємо р³шення. Вир³шóю÷и 
щоñü, маємо óïевнитиñя, що це в наших ³нтереñах ³ н³комó не 
зашкодитü. Томó треáа нав÷итиñя розр³зняти ïозитивн³ ³ неãативн³ 
вïëиви, а такоæ ìàí³ïóлÿц³¿ — коëи хтоñü намаãаєтüñя змóñити наñ 
ïриéняти р³шення ï³д тиñком ÷и оáманом, надаю÷и недоñтов³рнó 
³нформац³ю.

1. Íазв³тü якнаéá³ëüше дæереë, з яких ми отримóємо 
³нформац³ю (в³д áатüк³в, дороñëих, дрóз³в, з книæок, 
ãазет, теëеáа÷ення...).

2. ßк³ рекëамн³ дæереëа маютü наéá³ëüшиé вïëив? ßк ви 
дóмаєте, ÷омó? 

3. Íазв³тü р³зн³ види ïода÷³ ³нформац³ї, як³ викориñ-
товóютü ÇÌІ (новини, ф³ëüми, розваæаëüн³ ïроãрами, 
рекëамн³ роëики, анаë³ти÷н³ ñтатт³, дрóкована рекëама, 
³нформац³я ïро рекëамн³ акц³ї...). 

4. ßк³ з них наéá³ëüше заñëóãовóютü на дов³рó? ×омó?

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, якими áóваютü вïëиви ³ що таке ман³ïóëяц³ї;

 оц³ниш вïëив рекëами на твої р³шення; 

 зрозóм³єш, як ïрацює рекëама;

 ïроанаë³зóєш деяк³ рекëамн³ хитрощ³.
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аáо ï³дë³тки. В³дтак вони намаãаютüñя знаéти те, що є ваæëивим 
дëя цих ëюдеé (дëя ïенñ³онер³в — ц³на, дëя áатüк³в — кориñтü 
дëя здоров'я д³теé, а дëя ï³дë³тк³в — те, що вваæаєтüñя ñó÷аñним, 
«крóтим» ³ доïомаãає ïо÷óватиñя дороñë³шим). 

ßкщо товар кориñниé (як ïраëüниé ïорошок ÷и оë³я), 
рекëамодавц³ намаãаютüñя ïривернóти óваãó до тих якоñтеé, що 
виã³дно вир³зняютü ñаме цю торãовó маркó (ц³на, ефективн³ñтü, 
ñмак). Êоëи æ ëюдина не має ïриродної ïотреáи ó éоãо вæиванн³ 
(наïрикëад, аëкоãоëю ÷и тютюнó), то рекëамодавц³ викориñтовóютü 
³нш³ ïотреáи, щоá вона ïо÷аëа вæивати цеé ïродóкт ³ ñтаëа 
заëеæною. 

Так, дëя заëó÷ення ï³дë³тк³в до кóр³ння ÷и вæивання аëкоãоëю 
наãоëошóютü, «тиñнóтü» на їхн³ ïотреáи ó ñï³ëкóванн³ з дрóзями, 
наëеæноñт³ до ãрóïи, ñамоñт³éноñт³, визнанн³. Це видно з рекëами 
ïива ³ тютюнó, де наé÷аñт³ше зоáраæóютü моëодих ëюдеé ³ 
ïроïаãóютü характерн³ дëя моëод³ ц³нноñт³ — ñвоáодó, незаëеæн³ñтü, 
ïраãнення áóти модним, ñó÷аñним, мати дороñëиé виãëяд (маë. 27). 

Ìаë. 27 

Бàæàííÿ ï³дл³òêà:

• áóти ñó÷аñним, 
модним;

• мати дрóз³в;
• ïриéмати дороñë³ 

р³шення;
• áóти ïоïóëярним;
• доñяãти óñï³хó.

Çì³ñò ïîâ³дîìлеíü:

«ß (такиé крóтиé, 
ïоïóëярниé) це ëюáëю!»;
«Ти що — ³ноïëанетянин?»;
«Це дëя ñïравæн³х 
÷оëов³к³в!»;
«Д³в÷ата (хëоïц³) ëюáëятü 
таких».

Бàæàííÿ âèðîáíèêà:

• ïродати á³ëüше 
товарó;

• розширити ринок 
зáóтó;

• заáезïе÷ити ïо ïит 
ó маé áóт нüомó.

Ðåклаìа

Ðекëамó називаютü рóш³éною ñиëою торã³вë³.  ¯ї мета — заáез-
ïе÷ення вироáников³ ïриáóткó. Інакше нав³що áóëо á витра÷атиñя 
на неї? Щодня ми áа÷имо ³ ÷óємо веëи÷езнó к³ëüк³ñтü рекëами: 
теëев³з³éн³ роëики, рекëамн³ щити на вóëицях, ïов³домëення ïо 
рад³о, дрóкована рекëама в ãазетах ³ æóрнаëах, наïиñи на ñт³нах, 
автомоá³ëях, óïаковках тощо. 

1. Приãадаéте ³ ïо ÷ерз³ розкаæ³тü ïро один виïадок, 
коëи на ваше р³шення вïëинóëа рекëама (якиé моá³ëüниé 
теëефон оáрати, якиé éоãóрт ñïроáóвати, кóди заïроñити 
дрóз³в на денü народæення...).

2. Îц³н³тü ñтóï³нü вïëивó рекëами на ваш³ р³шення. 
Дëя цüоãо ïровед³тü ó кëаñ³ óмовнó ë³н³ю. Ç одноãо 
к³нця ñтанóтü т³, хто маéæе óñ³ ñвої р³шення ïриéмає ï³д 
вïëивом рекëами, а з ³ншоãо — т³, хто на неї взаãаë³ не 
зваæає. Ðешта заéмаютü м³ñця áëиæ÷е до тоãо ÷и ³ншоãо 
краю.

×изавæдивартодовірятирåклаìі

Щоá змóñити ëюдеé ïридáати товар, рекëамодавц³ нер³дко 
наводятü не вñ³ éоãо якоñт³, а ëише т³, що ïоказóютü ïродóкт 
з кращоãо áокó. ×аñто ц³ якоñт³ ïереá³ëüшен³, ³нод³ — в³дверто 
неïравдив³. 

Íаé÷аñт³ше рекëама м³ñтитü два ïов³домëення. Îдне з них 
явне (наïрикëад, кóïи ц³ м³цн³ é недороã³ коëãоти), а ³нше — 
ïриховане (ó них твої ноãи матимóтü такиé виãëяд, як ó модеë³, 
що їх рекëамóє). ßêе з цèõ ïîâ³дîìлеíü íеïðàâдèâе?

Îдн³єю з кориñних нави÷ок є óм³ння розï³знавати ïравдивó ³ 
неïравдивó ³нформац³ю, а такоæ рекëамн³ хитрощ³. ßкщо нав÷ишñя 
цüоãо, то змоæеш ïриéмати кращ³ ³ ñамоñт³éн³ш³ р³шення. В 
³ншомó раз³ ïоñт³éно кóïóватимеш те, що тоá³ не ïотр³áно аáо не 
ï³дходитü, ÷и нав³тü те, що є дëя теáе неáезïе÷ним.

ßкïраöþºрåклаìа

Щоá ïродати á³ëüше товар³в, фах³вц³ рекëамноãо á³знеñó 
визна÷аютü ц³ëüовó ãрóïó, наïрикëад, ïенñ³онери, áатüки, á³знеñмени 
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Ðåклаìністратåгі¿ тþтþнових іалкогольнихкоìïаніé

Вироáники тютюнó та аëкоãоëю от ри мó ютü ве ëи ÷езн³ ïри áóт ки 
³ не ма ютü нам³рó в³дмов ëя ти ñя в³д них, хо÷ їхня ïро дóкц³я шко-
дитü здо ров’ю ëю деé. Ãо ëо вне їх за вдан ня — за ëó ÷и ти до кóр³ння 
³ вæивання аëкоãоëю яко мо ãа á³ëüше мо ëод³ зам³ñтü тих, хто ки нóв 
кóри ти (ïити) ÷и вæе ïо мер. 

Во ни вда ютü ñя до р³зних хи т рощ³в, щоá оá³éти за кон ïро за áо-
ро нó ÷и оá ме æен ня рек ëа ми ³ ïе ре ко на ти вñ³х ó ïри ваá ëи воñт³ ñво ãо 
то ва рó. Íа ïри кëад, áóдü-якими ñïоñоáами на ма ãа ютü ñя до ве ñ ти, що 
ëю ди нó з ñи ãа ре тою не одм³нно ñó ïро во д æóє óñï³х, áëа ãо ïо ëó÷ ÷я, 
що ïиво — це ñó ÷аñ ниé ñтиëü æит тя, а тоé, хто кóритü ³ ï'є, на ëе-
æитü до оñоá ëи во ãо ñв³то во ãо то ва ри ñт ва, кра щої ÷а ñ ти ни ëюд ñт ва. 

Вëаñ ни ки тю тю но вих ком ïан³é розраховóютü (³ не да рем но!), що 
мо ëо да ëю ди на ñïро áóє ñи ãа ре тó, звикне розваæатиñя з ïëяшкою 
ïива. Îтæе, неодм³нно ïо тра ïитü ó н³ко тин овó та аëкоãоëüнó 
за ëеæн³ñтü ³ ïо ïов нитü ря ди тих, хто ïри мно æóє їхн³ ïри áóт ки. 

Тю тю нов³ та аëкоãоëüн³ ком ïан³ї áо рютü ñя з ти ми, хто ïро во дитü 
антинаркоти÷нó ïро ïа ãан дó. Вони на зи ва ютü їх ïо рóш ни ка ми ïрав 
³ ñво áод ëю ди ни. Сïец³аëüно ви ñ тó ïа ю÷и ñïон ñо ра ми ñïор тив них 
зма ãанü, оñоá ëи во з ек ñ т ре маëü них вид³в ñïор тó, во ни викориñто-
вóютü це, аáи ëó ка во за яв ëя ти, що мо ëод³ñтü не мо æе ³ñнó ва ти áез 
азар тó, ри зи кó ³ зне ва ãи до не áез ïек.

Ðозãëянü áóдü-як³ рек ëа ми тю тю но вих ÷и аëкоãоëüних 
ви роá³в. ßк³ «ïаñтки» дëя ï³дë³тк³в та моëод³ моæна ó 
них розï³знати? 

Підсумêè

Ìета рекëами — зá³ëüшити ïродаæ товар³в. Інод³ рекëама 
надає неïовнó ³ нав³тü неïравдивó ³нформац³ю.

П³дë³тки — ãоëовна ц³ëüова ãрóïа дëя рекëами ñиãарет ³ 
аëкоãоëüних наïоїв. 

Тютюнов³ та аëкоãоëüн³ маãнати розраховóютü на те, що ó 
моëодих ëюдеé виникне заëеæн³ñтü ³ вони зáаãа÷óватимóтü їх 
до к³нця ñвоãо æиття.

Ó ï³дë³тковомó в³ц³ ëюдина ïраãне á³ëüшої ñвоáоди. То ÷и 
варто ïотраïëяти ó раáñтво до вироáник³в тютюнó ³ аëкоãоëю, 
яких нер³дко називаютü торã³вцями ñмертю?

§15.ПÐÀВÄÀПÐÎТÞТÞН

1. Îá'єднаéтеñü ó 2 ãрóïи é оáãовор³тü ïри÷ини, ÷омó 
деяк³ ëюди кóрятü, а ³нш³ — н³.

2. Ðозд³ë³тü кëаñнó дошкó навï³ë. Íа одн³é ïоëови-
н³ заïиш³тü арãóменти «за» кóр³ння, а на дрó ã³é — 
«ïроти».

3*. Проанаë³зóéте ц³ арãóменти ³ ïом³ркóéте, як³ з них є 
фактами, а як³ — м³фами.  

Ìіôиіôактиïротþтþн

Тютюнó нер³дко ïриïиñóютü маã³÷н³ моæëивоñт³ é á³ëüшó 
ïоïóëярн³ñтü, н³æ в³н має наñïравд³. Ðозãëянемо к³ëüка ïоширених 
ó твоємó ñередовищ³ м³ф³в. 

Ìіô. Б³ëüш³ñтü ï³дë³тк³в ³ дороñëих кóрятü.
Ôакт. Íавïаки, двоє з трüох дороñëих ëюдеé не кóрятü. Êóрц³ 

наëеæатü до меншоñт³. Çа даними ñоц³оëоã³в, ó в³ц³ до 15 рок³в 
ïаëятü ëише 11% хëоïц³в ³ 5% д³в÷ат.  

Ìіô. кóрити не так вæе é неáезïе÷но, як ïро це розказóютü.
Ôакт. Ë³кар³ вваæаютü кóр³ння одн³єю з наéá³ëüших заãроз 

æиттю ³ здоров'ю ëюдеé. Щорокó в Óкраїн³ в³д ïов'язаних ³з 
кóр³нням хвороá ïомирає 110 тиñя÷ оñ³á. Це — наñеëення веëикоãо 
м³ñта. Щодня ó ñв³т³ з т³єї æ ïри÷ини вмирає 10 тиñя÷ ëюдеé, а 
щорокó — áëизüко 3,5 м³ëüéона.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïроанаë³зóєш м³фи ³ факти ïро кóр³ння;

 д³знаєшñя ïро неáезïе÷н³ ñкëадов³ тютюновоãо димó;

 з'яñóєш вïëив кóр³ння на роáотó ñерця; 

 óñв³домиш неãаéн³ та в³ддаëен³ наñë³дки кóр³ння;

 зрозóм³єш, що тютюновиé дим шкодитü не ëише тим, хто 
кóритü;

 ïорахóєш варт³ñтü ц³єї зви÷ки;

 óñв³домиш ñïравæню ïри÷инó, ÷омó ëюди кóрятü.
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Ìіô. Êóр³ння шкодитü т³ëüки ñтаршим ëюдям.
Ôакт. Õо÷ ваæк³ за хво рю ван ня ÷аñт³ше óра æó ютü кóрц³в з³ 

ñта æем, аëе тютюн шкодитü ³ тим, хто ïо ÷ав кóри ти нещо дав но 
(маë. 29). 

Ìіô. Ç ñиãаретою я здаюñя дороñë³шим.
Ôакт. Т³ëüки в томó раз³, якщо вваæаєш ознакою дороñëоñт³ 

зморшки ³ æовт³ зóáи. 

Ìіô.Ç ñиãаретою я на÷е розóмн³шиé.
Ôакт. Бернард Øоó ñказав: «Сиãаре  та — це ïаëи÷ка, з одноãо 

áокó якої воãник, а з ³ншоãо — дóрник».

Ìіô. Êóрити — це модно ³ ñó÷аñно.
Ôакт. Êоëи ëюди не знаëи óñ³х зãóáних наñë³дк³в кóр³ння, то 

так ³ дóмаëи. Аëе нин³ кóр³ння вваæаютü ïереæитком, характерним 
дëя ñтаршоãо ïокоë³ння. В óñüомó ñв³т³ ведетüñя áоротüáа за ïраво 
на ÷иñте ïов³тря. 

Ó áаãатüох євроïеéñüких країнах за кóр³ння на вóëиц³ ÷и в 
³ншомó ãромадñü ко мó м³ñц³ ñтяãóютü штраф до 3 тиñя÷ євро. В 
Óкраїн³ такоæ ïриéнято закон ïро заáоронó кóр³ння не ëише ó 
ñëóæáових ïрим³щеннях, а é ó вñ³х ãромадñüких м³ñцях. То ÷и 
варто наáóвати такої неïоïóëярної ³ шк³дëивої зви÷ки?

Ìіô. ß моæó ïокинóти, коëи захо÷ó.
Ôакт. Про кóр³ння каæóтü: «Вх³д — ãривня, вих³д — ï'ятü». 

Воñüмеро з деñяти кóрц³в хот³ëи á кинóти кóрити, а коæен дрóãиé  
вæе намаãавñя зроáити це хо÷а á раз.

Ìіô.Сиãарета доïомаãає заñïокоїтиñя.
Ôакт. Í³котин — це ñтимóëятор. В³н зáóдæóє, а не заñïокоює. 

Цеé ïоширениé м³ф моæна ëеãко ñïроñтóвати. 

Çа доïомоãою дороñëоãо, якиé кóритü, ïроведи екñïе-
римент. Порахóé ó нüоãо ÷аñтотó ïóëüñó, а ïот³м ïоïроñи 
виéти ³ викóрити ñиãаретó. Çновó ïорахóé ÷аñтотó 
ïóëüñó. Пор³вняé резóëüтати. ßкщо вñе зроáëено ïра-
виëüно, ÷аñтота ïóëüñó ï³ñëя екñïериментó зроñте. Îтæе, 
н³котин зáóдæóє, а не заñïокоює. 

Ðахóвати ïóëüñ треáа так: ïокëади два 
ïаëüц³ на заï'яñток ³ зоñередüñя, щоá в³д÷óти 
ïóëüñ (маë. 28). Порахóé к³ëüк³ñтü óдар³в 
ñерця за 20 ñек ³ резóëüтат ïомноæ на три. 
Îтримаєш ÷аñтотó ïóëüñó за 1 хвиëинó. Ìаë. 28

Нåгаéнінаслідкикуріння

В³до мо, що тю тю но виé дим м³ñтитü ïо над 4000 р³зних х³м³÷них 
ñïо ëóк, ñе ред яких наéá³ëüш не áез ïе÷ ни ми є ñмо ëи, ÷ад ниé ãаз, 
н³ко тин ³ рад³оак тив ниé ïо ëон³é.

Ñìî лà — в’яз ка ÷ор на ре ÷о ви на, якó ви ко ри ñ то вó ютü ó áóд³вництв³ 
дор³ã. П³д ÷аñ кóр³ння м³кро ñкоï³÷н³ кра ïеëü ки ñмо ëи ïо траï ëя ютü 
ó ëе ãен³. Ак тив не кóр³ння ñïри ÷и няє 85% ви ïадк³в захворювання 
на ра к ëе ãенü.

×àд íèé гàз — ãаз, якиé óтворюєтüñя ïри зãорянн³. В³н не áез-
ïе÷ ниé томó, що áëокóє ñóдини ³ зам³щóє ки ñенü ó кров³. Îтрóїтиñя 
÷адним ãазом (в÷ад³ти) моæна, якщо ïерекрити димох³д ïе÷³ аáо 
коëонки ÷и ïроñто ïоñид³ти ó накóреномó ïрим³щенн³.

Í³êî òèí (ó ÷иñтомó виãëяд³) — над зви ÷аé но ñиëü на от рó та. В³н 
швид ко вñмок тóєтüñя в кров ³ за 7 ñе кóнд роз но ñитü ñя ïо вñüо мó 
т³ëó (маë. 29).  

×и знаєш ти, що одна ñиãарета м³ñтитü 0,2—2 мã 
н³котинó, а ñмертеëüна дëя ëюдини одноразова доза —  
70 мã? П³драхóé, ñк³ëüки ñиãарет м³ñтятü цю дозó. 

Ìаë. 29. Íеãаéн³ наñë³дки кóр³ння

П³д д³єю н³котинó ñерце 
ïо÷инає ïриñ ко рено 
ïерека÷óвати кров. Дëя цüоãо 
воно ïотреáóє á³ëüше киñню. 
Аëе ÷аñтинó киñню в кров³ 
зам³щено ÷адним ãазом, якиé 
до тоãо æ áëокóє ñóдини. 
Томó ñерце ïеренаïрóæóєтüñя.

Тютюновиé дим 
ïотраï ëяє ó ëеãен³. 
При цüомó н³котин 
вñмоктóєтüñя в 
кров, а ÷адниé 
ãаз зам³щóє ó н³é 
киñенü.

Ç кровоноñної ñиñ-
те ми н³котин ëеãко 
ïотраïëяє ó мозок.
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Наслідкикурінняïротягоìдвохроків

Баãато ï³дë³тк³в дóмаютü, що кóр³ння заãроæóє ëише кóрцям 
з веëиким ñтаæем. Аëе наñïравд³ нав³тü два роки кóр³ння ó 
ï³дë³тковомó в³ц³ моæóтü заïод³яти шкодó здоров'ю. Поã³ршóютüñя 
ïоказники кров³, зниæóєтüñя здатн³ñтü швидко видихати (на÷е 
задóвати ñв³÷кó), що ñв³д÷итü ïро ïорóшення фóнкц³ї ëеãенü. Деяк³ 
³нш³ наñë³дки наведено на маë. 30.

Ìаë. 30. Вïëив кóр³ння ïротяãом двох рок³в на орãан³зм

Воëоññя: 

• втра÷ає áëиñк ³ 
еëаñти÷н³ñтü;

• ïроñякнóте неïриємним 
заïахом.

Î÷³: 
• втра÷аютü áëиñк;
• á³ëки ÷ервон³ютü.

Ìозок: 

• виникає н³котинова 
заëеæн³ñтü;

• ïоã³ршóєтüñя ïам'ятü.

Øк³ра: 

• ïеред÷аñно ñтар³є;
• áëищитü ³ вкриваєтüñя 

зморшками.    

Ðот: 
• ïоã³ршóютüñя ñмаков³ 

в³д÷óття;
• з'явëяєтüñя 

неïриємниé заïах;
• зóáи æовт³ютü; 
• виникаютü хвороáи 

зóá³в ³ яñен. 

Í³ãт³: 
• ïо÷инаютü ëаматиñя 

³ шарóватиñя.

Ëеãен³: 
• óтрóднюєтüñя дихання;
• ÷ерез це ñтає ваæ÷е á³ãа-

ти, зниæóютüñя ф³зи÷н³ 
моæëивоñт³;

• виникає «кашеëü 
кóрця».

Серце: 
• óтрóднюєтüñя роáота ñерця (маë. 28);
• ризик ñер це вих на ïад³в зá³ëüшóєтüñя 

ó ñ³м раз³в.  

Віддалåнінаслідкикуріння

Êóрцям з³ ñтаæем заãроæóютü тяæк³ захворювання: ñерцево-
ñóдинної ñиñтеми (³нфаркт, ³нñóëüт); зëояк³ñн³ ïóхëини (рак ëеãенü, 
ãóáи, ротової ïороæнини, ãортан³); хрон³÷н³ захворювання ëеãенü; 
виразка шëóнкó. 

Пасивнåкуріння

Êóр³ння заãроæóє не ëише кóрцям. Тютюновим димом змóшен³ 
дихати вñ³, хто ïереáóває ïорó÷. Д³ти, як³ ÷аñ в³д ÷а ñó ди ха ютü 
ïов³трям, на ñи ÷е ним тю тю но вим ди мом, ма ютü ñëаá киé ³мóн³тет, 
÷аñт³ше хвор³ютü на ãриï та за ñтó дó, ó них нер³дко роз ви ва ютü ñя 
тяæк³ за хво рю ван ня ор ãан³в ди хан ня.

Íаéá³ëüше ïотерïаютü ще не народæен³ д³ти, матер³ яких 
кóрятü ï³д ÷аñ ваã³тноñт³. Поширен³ наñë³дки цüоãо — викидн³ та 
ïеред÷аñн³ ïоëоãи. Íемовëя моæе народитиñя з маëою маñою т³ëа 
аáо нав³тü з вадами.

Вартістьøкідливо¿звички

Êóр³ння — недешева зви÷ка не ëише дëя ñамоãо кóрця, а é 
дëя ñв³тової економ³ки. Щорокó на меди÷нó доïомоãó кóрцям, як³ 
доáров³ëüно вкоро÷óютü ñоá³ в³кó, витра÷аютü ïонад 200 м³ëüярд³в 
доëар³в. 

1. Îá'єднаéтеñü ó ÷отири ãрóïи (тиæденü, м³ñяцü, 
р³к, деñятиë³ття). П³д рахóéте, ñк³ëüки ãро шеé ви т ра ÷ає 
ëю ди на, що дня кó ïóю÷и ïо 2 ïа÷ ки ñи ãа рет за ñереднüою 
ц³ною (за тиæденü, м³ñяцü, р³к, деñятü рок³в).  

2. Подóмаéте, як моæна áóëо á витратити ц³ кошти, якáи 
їх не довеëоñя витра÷ати на ñиãарети.

3*. Пом³ркóéте, ÷омó тютюноïаë³ння наéá³ëüш ïошире-
не ó á³дних країнах ³ ñеред á³дних ëюдеé. 

Îсновнаïричинакуріння

×омó æ ëюди кóрятü, не зваæаю÷и на шкодó дëя ñеáе é ото-
÷óю÷их? Це томó, що ÷ерез деякиé ÷аñ ó них виникає н³котинова 
заëеæн³ñтü. Í³котин, якиé м³ñтитüñя в тютюновомó димó, ïриãн³÷óє 
здатн³ñтü орãан³змó вироáëяти неоáх³днó éомó н³котиновó киñëотó. 
Так орãан³зм ïо÷инає заëеæати в³д кóр³ння. 
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Баãато ï³дë³тк³в, як³ ñïроáó ва ëи 
кóрити, ñта ютü кóр ця ми. П³драхо-
вано, що 75% ³з тих, хто ки нóв 
кóри ти, ïро тя ãом ï³вро кó ïо ÷инаютü 
зновó. Íав³тü ÷е рез к³ëüка рок³в ï³ñëя 
в³дмо ви в³д тю тю нó ця зãóá на зви÷ ка 
мо æе в³дро ди ти ñя. 

Ó кóр ця, якиé вир³шив кинóти кóрити, нер³дко ви ни ка ютü три-
во ãа ÷и драт³вëи в³ñтü, в³н ïо тер ïає в³д де ïреñ³é, ãо ëо вно ãо áо ëю, 
áез ñон ня. Дó æе до á ре, як що в ïерш³ к³ëüка тиæн³в éо ãо мо раëü-
но ï³дтри ма ютü дрóз³. ßк що ти знаєш ко ãоñü, хто вир³шив ки нó ти 
кóри ти, до ïо мо æи éо мó, ñка æи, що це один ³з éоãо  ïра виëüних 
ви áор³в ó æитт³.

Ç цüоãо ïараãрафа ви д³знаëиñя, що н³котинова заëеæ-
н³ñтü — єдина ñïравæня ïри÷ина кóр³ння. А теïер  ïо 
÷ерз³ назв³тü ñвою ïри÷инó (однó аáо дек³ëüка), з якої 
краще не кóрити.

Підсумêè

Тютюновиé дим м³ñтитü до 4000 р³зних х³м³÷них ñïоëóк. 
Íаéнеáезïе÷н³шими є н³котин, ÷адниé ãаз ³ ñмоëи.

Êóр³ння ïризводитü до ïорóшення роáоти ñерця та ³нших 
орãан³в, ñïотворює зовн³шн³ñтü. 

Êóр³ння моæе неãативно ïозна÷итиñя на здоров'ї ëюдини 
вæе ÷ерез дек³ëüка рок³в. 

Êóрцям з³ ñтаæем наéá³ëüше заãроæóє неáезïека виникнення 
ракових, ñерцево-ñóдинних, ëеãеневих ³ шëóнкових захво-
рюванü.

Ãоëовною ïри÷иною кóр³ння є н³котинова заëеæн³ñтü.

Í³котинова заëе-
æ  н³ñтü — оñновна 
ïри÷ина ïаë³ння.

§16.ПÐÀВÄÀПÐÎÀËÊÎГÎËЬІНÀÐÊÎТÈÊÈ

Îкр³м тютюнó, ³ñнóютü ³нш³ ре÷овини, як³ ñïри÷иняютü заëеæ-
н³ñтü. Це — аëкоãоëüн³ наïої, ë³ки, òîêñè÷í³ ðе÷îâèíè та неëеãаëüн³ 
наркотики (маë. 31).  

1. Íазв³тü ïрикëади аëкоãоëüних наïоїв, ë³к³в, наркоти-
к³в ³ токñи÷них ре÷овин.

2. Пом³ркóéте, що моæóтü ³ ÷оãо не моæóтü зроáити 
аëкоãоëü ³ наркотики.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïроанаë³зóєш м³фи ³ факти ïро аëкоãоëü ³ наркотики; 

 óñв³домиш неáезïе÷н³ наñë³дки вæивання аëкоãоëю ³ 
наркотик³в;

 заñтереæешñя в³д викориñтання ë³к³в ³ ïреïарат³в 
ïоáóтової х³м³ї не за ïризна÷енням.

Ìаë. 31

Алêîгîлüí³ íàïî¿ 
м³ñтятü етаноë, 
що óтворюєтüñя ó 
ïроцеñ³ áрод³ння. 

 Òîêñè÷í³ 
ðе÷îâèíè — це 
ïереваæно 
ïреïарати ïоáóтової 
х³м³ї, м³ñтятü 
отрóéн³ ñкëадов³. 

Íелегàлüí³ 
íàðêîòèêè — 
ре÷овини, заáоронен³ 
законом.

Ë³êè — неáезïе÷н³ áез 
ïризна÷ення ë³каря  аáо за 
ïеревищення рекомендованої дози.
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Ìіôиіôактиïроалкоголь інаркотики

Ìіô. Аëкоãоëü ³ наркотики роáëятü мене модним. 
Ôакт. В³дом³ актори, мóзиканти та ³нш³ законодавц³ моëод³æної 

моди р³шó÷е виñтóïаютü ïроти аëкоãоëю é наркотик³в. Íин³ модно 
заéматиñя ñïортом ³ веñти здоровиé ñïоñ³á æиття.

Ìіô. Аëкоãоëü ³ наркотики доïомаãаютü розв'язóвати ïроáëеми. 
Ôакт. Íаéïоширен³шиé ñамооáман. Íавïаки, вони ëише 

ïоãëиáëюютü ³ñнóю÷³ ïроáëеми ³ ïородæóютü нов³.

Ìіô. Аëкоãоëü роáитü ³з хëоï÷ик³в ñïравæн³х ÷оëов³к³в ³ не 
шкодитü д³в÷атам.
Ôакт. Íавïаки, в³н зменшóє в орãан³зм³ концентрац³ю теñтоñте-

ронó — ãормонó, якиé ñïравд³ ïеретворює хëоï÷ика на ÷оëов³ка. 
Д³в÷ата швидше за хëоïц³в звикаютü до аëкоãоëю ³, отæе, ñтавëятü 
ï³д заãрозó ñвоє здоров'я ³ æиття маéáóтн³х д³теé. 

Ìіô. Виïивати — це веñеëо.
Ôакт. Виïивати — це вæивати аëкоãоëü, що м³ñтитüñя в наïо-

ях. Подóмаé ïро це! Íевæе це веñеëо — втра÷ати здатн³ñтü тверезо 
миñëити?

Ìіô. ß взаãаë³ не ï'ю. Це ëише ïиво.
Ôакт. Вм³ñт аëкоãоëю в ïëяше÷ц³ ïива (0,33 ë) такиé, як ó 

÷арц³ ãор³ëки.

Ìіô.Аëкоãоëü ще н³коãо не вáив. 
Ôакт. ßкраз навïаки. Баãато ëюдеé ïомираютü в³д ïередозó-

вання аëкоãоëю, в³д вæи вання неяк³ñних аëкоãоëüних наïоїв, а ще 
á³ëüше — в³д хвороá, ñïри÷инених хрон³÷ним аëкоãоë³змом, та не -
оáа÷них в÷инк³в, ñкоєних ï³д вïëивом аëкоãоëю.

Ìіô. Аëкоãоëü ³ наркотики не зашкодятü мен³. Íаркоти÷на ÷и 
аëкоãоëüна заëеæн³ñтü — це хвороáи дóрн³в ³ ñëаáак³в. 
Ôакт. Доказом ïротиëеæноãо є æертви ñеред в³домих ëюдеé. 

Вони áóëи розóмними ³ ñиëüними, ³накше не ñтаëи á тим, ким 
ñтаëи. Та н³ їхн³ ãрош³, н³ наéкращ³ ë³кар³ їм не доïомоãëи.

Ìіô. Сëаáоаëкоãоëüн³ наïої (ром-коëа, шеéк) не шк³дëив³, 
³накше á їх не ïродаваëи неïовноë³тн³м.
Ôакт. Це — наñë³док недоñконаëоãо законодавñтва. Аëкоãоëü ³з 

ãазованих наïоїв заñвоюєтüñя швидше, н³æ з вина ÷и ãор³ëки. Ë³кар³ 
вæе давно ñïоñтер³ãаютü виïадки аëкоãоë³змó ñеред ï³дë³тк³в ñаме 
з ц³єї ïри÷ини. 

Вïливалкоголþнаорганізì

Проникаю÷и ÷ерез ñëизов³ оáоëонки рота, ñтравоходó, шëóнкó та 
кише÷никó, аëкоãоëü ïотраïëяє ó кровоноñн³ ñóдини ³ розноñитüñя 
ïо вñüомó орãан³змó. Íаéá³ëüше аëкоãоëü вïëиває на мозок, в³н 
д³є на нüоãо як деïреñант — ïриãн³÷óє фóнкц³ю мозкó. Те, як це 
вïëине на ñамоïо÷óття та ïовед³нкó ëюдини, заëеæитü в³д к³ëüкоñт³ 
вæитоãо аëкоãоëю (маë. 32). 

Ìаë. 32

Ìàлà дîзà àлêîгîлþ д³є на 
ïередню ÷аñтинó мозкó ³ ñïри÷иняє:
• зáóдæення аáо розñëаá ëен ня;
• ïоñëаáëення ñамоконт ро ëю; 
• зниæення здатноñт³ ïриé мати 

р³шення;
• ñïов³ëüнення реакц³ї, а це 

ïоñиëює ризики на дороз³, 
на вироáництв³ тощо.

Ñеðедíÿ дîзà àлêîгîлþ вïëиває 
на ³нш³ ÷аñтини мозкó, ñïри÷иняю÷и:
• ще á³ëüшó розкóт³ñтü, яка мо  æе 

ïерероñти ó розв'язн³ñтü;
• ïорóшення координац³ї рóх³в 

³ здат ноñт³ тримати р³вноваãó;
• хваëüкóват³ñтü ³ ñхиëüн³ñтü до ри -

зикованої ïовед³нки (ï'яномó море 
ïо коë³на);

• р³зк³ зм³ни наñтрою (в³д меëанхоë³ї 
до аãреñ³ї).

Âелèêà дîзà àлêîгîлþ моæе 
ïризвеñти до ñерéозноãо ïорóшення 
мозкової фóнкц³ї та:
• отрóєння (нóдоти, áëювання); 
• втрати здатноñт³ зв'язно ãоворити, 

триматиñя на ноãах, контроëювати 
ñвою ïовед³нкó. Дехто моæе за ñнó-
ти ïроñто на вóëиц³, ³ншиé ïо÷инає 
ãоëоñно ëаятиñя, ÷³ïëятиñя до ïерехоæих; 

• втрати контроëю за фóнкц³ями орãан³змó (наïрикëад, моæе 
ñтатиñя мимов³ëüне виïороæ нення ñе÷овоãо м³хóра);

• аëкоãоëüної коми.
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ßка æ доза аëкоãоëю є маëою, ñереднüою ÷и веëикою? Дëя 
коæної ëюдини вона р³зна ³ заëеæитü в³д її в³кó, маñи т³ëа, ñтат³ 
тощо. 

Так, на д³теé та ï³дë³тк³в аëкоãоëü вïëиває оñоáëиво ñиëüно ³ 
зãóáно. Що менша маñа т³ëа, то менша доза аëкоãоëю ñïри÷иняє 
ñï'ян³ння. Íа æ³нок аëкоãоëü д³є ñиëüн³ше, н³æ на ÷оëов³к³в. Вïëив 
аëкоãоëю заëеæитü в³д тоãо, що ëюдина їëа ÷и ïиëа, як вона ñïаëа, 
як³ ë³ки ïриéмаëа, ³ нав³тü в³д тоãо, в якомó вона наñтрої.

1. ßк³ ïо÷óття в ото÷óю÷их викëикає ëюдина ó ñтан³ 
аëкоãоëüноãо ñï'ян³ння?
2. Îá'єднаéтеñü ó 4 ãрóïи ³ назв³тü моæëив³ наñë³дки 
зëовæивання аëкоãоëем дëя:

гðóïà 1: ñамої ëюдини;
гðóïà 2: її родини;
гðóïà 3: ³нших ëюдеé;
гðóïà 4: ñóñï³ëüñтва.

ßклþдивæиваþтьалкогольнінаïо¿

Приáëизно третина дороñëих âзàгàл³ íе âæèâàº àлêîгîлü з 
р³зних ïри÷ин:

• їм не ïодоáаєтüñя éоãо ñмак;
• вони не ëюáëятü втра÷ати над ñоáою контроëü;
• вони ïраãнóтü áóти ïрикëадом дëя ñвоїх д³теé;
• це ваæëиво дëя їхнüої роáоти;
• вони ï³дтримóютü хорошó ф³зи÷нó формó, як ñïортñмени ÷и 

модеë³;
• це заáоронено їхнüою реë³ã³єю;
• їм не моæна ïити за ñта ном здоров'я, наïрикëад, ÷ерез 

аëерã³ю.

Íазви ñвою ïри÷инó (однó аáо дек³ëüка), з якої краще 
не вæивати аëкоãоëü.

Б³ëüш³ñтü дороñëих âæèâàþòü àлêîгîлüí³ íàïî¿ ê³лüêà ðàз³â 
íà ð³ê. Такиé ñïоñ³á вæивання називаютü ñоц³аëüним. Ó цüомó  
раз³ вæивання аëкоãоëю є ñóто ñимвоë³÷ним, адæе ëюди ÷óдово 
вм³ютü в³дïо÷ивати та розваæатиñя ³ áез аëкоãоëю. Вони такоæ 
ïоваæаютü ïраво ³нших не ïити, ³ томó на їхнüомó ñтоë³ завæди є 
áезаëкоãоëüн³ наïої.

Ëише 10% дороñëих злîâæèâàþòü àлêîгîлеì. Б³ëüш як ïоëовина 
ñтраæдає на хрон³÷ ниé аëкоãоë³зм, тоáто ц³ëковитó заëеæн³ñтü в³д 
аëкоãоëю. Ðешта вæиває аëкоãоëü надто ÷аñто аáо ó надм³рних к³ëü-
коñ тях ÷и ó ñитóац³ях, що заãроæóютü æиттю ³ здоров'ю (маë. 33). 

Наслідкизловæиванняалкоголåì

Баãато дороñëих, як³ маютü доñв³д ñиëüноãо ñï'ян³ння, не 
ïишаютüñя цим. Ìоæëиво, коëиñü вони оñоромиëиñя, втративши 
контроëü над ñоáою. Аáо ïриéняëи неïравиëüне р³шення ³ ïоñтавиëи 
ï³д заãрозó ÷иєñü æиття. 

Та наéá³ëüше ëюди ñтраæдаютü в³д триваëоãо зëовæивання 
аëкоãоëем. Ó них рóéнóєтüñя ïе÷³нка, зроñтає ризик ³нфаркт³в та 
³нñóëüт³в, ñïотворюєтüñя зовн³шн³ñтü. ×ервоне оáëи÷÷я, ïотовщениé 
к³н÷ик ноñа та «ïивниé» æив³т — характерн³ ознаки ëюдини, яка 
зëовæиває аëкоãоëем. 

Аëкоãоë³ки ïотерïаютü в³д ïохм³ëüноãо ñиндромó, ó них áóваютü 
ïроваëи в ïам'ят³ ³ ãаëюцинац³ї (á³ëа ãаря÷ка). Вони ñтаютü тяãарем 
дëя ñвоїх родин. Çëовæивання аëкоãоëем — ãоëовна ïри÷ина 
наñиëëя в ñ³м'ї ³ розëó÷енü. Аëкоãоë³ка моæóтü викëю÷ити з 
нав÷аëüноãо закëадó, зв³ëüнити з роáоти.

Ðозïитаé дороñëих, ÷омó моëодятам на веñ³ëë³ не моæна 
ïити та ÷омó не моæна вæивати аëкоãоëü ваã³тним æ³н-
кам аáо ï³д ÷аñ ãрóдноãо виãодовóвання.

Ìаë. 33. Îзнаки зëовæивання аëкоãоëем

Пити ó дитинñтв³ 
³ моëодомó в³ц³ 

(до 21—22 рок³в).

Вæивати аëкоãоëü 
ï³д ÷аñ ваã³тноñт³ 
³ виãодовóвання 

ãрóдним моëоком.

Пити надто ÷аñто 
é ó веëиких 
к³ëüкоñтях.

Êерóвати 
транñïортом аáо 
виконóвати ³ншó 

в³дïов³даëüнó роáотó 
ó ñтан³ ñï'ян³ння.



9594

Îáåрåæно:ліки і токсичнірåчовини!

Îá'єднаéтеñü ó 2 ãрóïи: меди÷н³ ïреïарати ³ ïреïарати 
ïоáóтової х³м³ї. П³дãотóéте ïëакати ïро ц³ ре÷овини, 
даéте в³дïов³д³ на заïитання:

• ßк³ це ре÷овини?
• Де треáа їх зáер³ãати?
• ßк³ ³ñнóютü заñтереæення щодо їх викориñтання?

Ó твоємó в³ц³ вæивати ë³ки моæна ëише за ïризна÷енням 
ë³каря аáо ïорадою áатüк³в, аëе в æодномó раз³ не ñамоñт³éно. 
Деяк³ ïреïарати ó раз³ ïеревищення рекомендованої дози моæóтü 
ñïри÷инити заëеæн³ñтü. Í³коëи не áери ï³ãóëок ó тих, комó ти не 
дов³ряєш. Íав³тü якщо áоëитü зóá ÷и ãоëова, а тоá³ ïроïонóютü 
знеáоëюваëüне. ßкоñü ñемикëаñниця Íаñтя виïиëа на диñкотец³ дв³ 
так³ ï³ãóëки, а за ãодинó знеïритомн³ëа. Ó ë³карн³ з'яñóваëоñя, що 
вона вæиëа ñиëüнод³ю÷иé наркотик.  

Òîê ñè êî ìàí³ÿ — це р³зно вид нар ко ман³ї, коëи вдиха ютü ток-
ñи÷н³ ре ÷о ви ни, що м³ñтятüñя ó кëеях, фарáах, роз÷инниках. Ц³ 
ре÷овини моæóтü ñïри÷инити наáряк дихаëüних шëях³в. Де як³ кëеї 
м³ñтятü ñмер теëü но не áез ïе÷н³ дëя ëю дñüко ãо æит тя дом³шки. Ó 
токñикоман³в роз ви ва ютü ñя тяæк³ хво ро áи. Íаé á³ëü ше óра æóєтüñя 
мо зок — в³н ïо ñтó ïо во в³дми рає.

Íер³дко траïëяєтüñя, що маëенüк³ д³ти, д³ñтавшиñü до 
ïëяше÷ки з ë³ками аáо х³м³÷ною ре÷овиною, ïотраïëяютü 
до реан³мац³ї з наéтяæ÷ими отрóєннями. Томó якщо ó 
теáе є моëодшиé áратик ÷и ñеñтри÷ка, разом з дороñëими 
ïерев³р, ÷и не ëеæатü ïреïарати ïоáóтової х³м³ї та ë³ки 
(нав³тü в³там³ни!) там, де маëюки моæóтü їх д³ñтати. 

Підсумêè

Вæивання аëкоãоëю é наркотик³в заãроæóє æиттю ³ здоров'ю  
ëюдеé. Вони не доïомаãаютü розв'язóвати ïроáëеми, а ëише 
ïоãëиáëюютü їх ³ ïородæóютü нов³.

Çëовæивання аëкоãоëем неãативно ïозна÷аєтüñя на здоров'ї, 
зовн³шнüомó виãëяд³, кар'єр³ та оñоáиñтомó æитт³ ëюдеé.

Ë³ки ³ ïреïарати ïоáóтової х³м³ї ïотреáóютü оáереæноñт³ 
ïри зáер³ãанн³ ³ заñтоñóванн³.

§17.ßÊПÐÎТÈÄІßТÈТÈÑÊÓÎÄНÎËІТÊІВ

ßк ти вæе знаєш, на наш³ р³шення ³ ïовед³нкó ñóттєво вïëиваютü 
ëюди, яким ми дов³ряємо. Ó твоємó в³ц³ це наñамïеред áатüки ³ 
в÷итеë³. Аëе ó вñüомó, що ñтоñóєтüñя техн³ки, мóзики, моди ³ розваã, 
ти á³ëüше  ïокëадаєшñя на дóмкó дрóз³в.

1. ßк³ р³шення д³ти наé÷аñт³ше ïриéмаютü ï³д вïëивом 
дороñëих (ó як³é шкоë³ нав÷атиñя, де ïровеñти 
кан³кóëи...)?

2. ßк³ р³шення д³ти ïриéмаютü ï³д вïëивом одноë³тк³в 
(ó якиé ãóрток заïиñатиñя, кóди ï³ти ïоãóëяти, в якó ãрó 
ïоãрати, якó мóзикó ñëóхати, якиé моá³ëüниé теëефон 
оáрати, ïроáóвати ñиãарети (ïиво) ÷и н³...)?

3. Îц³н³тü ñтóï³нü вïëивó одноë³тк³в на те, як ïроводити 
дозв³ëëя. Дëя цüоãо ïровед³тü ó кëаñ³ óмовнó ë³н³ю. Ç 
одноãо к³нця ñтанóтü т³, хто ó вñüомó ï³дтримóє комïан³ю, 
а з ³ншоãо — т³, хто завæди наïоëяãає на ñвоємó. Ðешта 
заéмаютü м³ñця áëиæ÷е до тоãо ÷и ³ншоãо краю.

Íаé÷аñт³ше вïëив дрóз³в є ïозитивним. Вони моæóтü 
заïроïонóвати заïиñатиñü ó ñïортивнó ñекц³ю, нав÷ити танцювати, 
ïорадити ïро÷итати ц³кавó книæкó аáо ïодивитиñя хорошиé ф³ëüм, 
дати áаãато ³нших кориñних ïорад. Дрóз³ такоæ моæóтü заñтереãти 
теáе в³д неоáа÷ноãо в÷инкó аáо доïомоãти виïëóтатиñя з³ ñкрóтноãо 
ñтановища. Та ³нод³ ï³дë³тки змóшóютü ñвоїх дрóз³в до шк³дëивих 
в÷инк³в, наïрикëад, áрехати, ïроãóëювати óроки аáо нав³тü кóрити, 
коãоñü ïоáити, щоñü óкраñти.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 з'яñóєш, коëи вïëив одноë³тк³в ïозитивниé, а коëи — 
неãативниé;

 замиñëишñя над тим, ÷омó деяк³ ï³дë³тки ï³дáиваютü ñвоїх 
дрóз³в ñïроáóвати аëкоãоëü аáо ïо÷ати кóрити; 

 в÷итимешñя розï³знавати ман³ïóëяц³ї ³ в³дмовëятиñя в³д 
неáаæаних ïроïозиц³é;

 ïотренóєшñя в орãан³зац³ї дозв³ëëя áез тютюнó та аëкоãоëю.
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1*. Приãадаé ³ оïиши виïадок з³ ñвоãо æиття, коëи ти 
ï³д вïëивом дрóз³в зроáив щоñü таке, ïро що ïот³м  
шкодóвав: 

• Що ñтаëоñя?
• ßк³ це маëо наñë³дки?
• Що ти в³д÷óвав ó зв'язкó з цим?
• ßк áи ти в÷инив теïер?

1. Çаïитаé дороñëих, як вони виходятü ³з ñитóац³é, коëи 
на них ÷инятü тиñк. 

2. ßк вони ïоводиëиñü ó твоємó в³ц³?

Вïливоднолітківунаáуттіøкідливихзвичок

Ó÷ениця 10-ãо кëаñó одн³єї з óкраїнñüких шк³ë доñë³дæóваëа, 
як її однокëаñники ïо÷аëи кóрити. Вона з'яñóваëа, що ó á³ëüшоñт³ 
виïадк³в це ñтаëоñя ï³д тиñком дрóз³в. Íаïрикëад, ти ïриéшов 
на диñкотекó. Õтоñü ïрин³ñ ñиãарети. ßкщо ти в³дмовëяєшñя, тоá³ 
каæóтü: «Та ÷оãо ти! Í³хто æ не ïоáа÷итü, мати не д³знаєтüñя». Так 
³ ïозвикаëи.

Протиñтояти вïëивó одноë³тк³в неëеãко. Îñоáëиво 
якщо теáе вмовëяє не одна ëюдина, а дек³ëüка. Щоá 
ïереконатиñя в цüомó, ïоãраéте ó такó ãрó. 

• Îá'єднаéтеñü ó тр³éки. Ðозрахóéтеñü на ïершиé, 
дрóãиé ³ трет³é номери.  

• Сïо÷аткó дрóã³ номери ïреконóватимóтü ïерш³ 
в÷инити щоñü (наïрикëад, з'їñти цóкеркó), а т³ в³д-
мовëятимóтüñя.  

• Пот³м дрóã³ ³ трет³ номери разом вмовëятимóтü 
ïерш³ номери зроáити це. 

• Перш³ номери д³ëятüñя ñвоїми в³д÷óттями. Êоëи 
ваæ÷е áóëо ïротиñтояти тиñкó?

А ти н³коëи не замиñëювавñя, ÷омó деяк³ ï³дë³тки наïоëеãëиво 
ïроïонóютü ñвоїм дрóзям щоñü неáезïе÷не, наïрикëад, ïиво ÷и 
ñиãарети? ×и áаæаютü вони ïри цüомó їм доáра? А моæе, в них 
ïроñто á³дна óява, щоá виãадати кращ³ розваãи? ×и, моæе, вони 
намаãаютüñя ó такиé ñïоñ³á виïравдати ñеáе — мовëяв, не я один 
такиé, а é м³é дрóã (áрат, ñеñтра) такоæ кóритü, що тóт такоãо? 

Íазв³тü ³нш³ моæëив³ ïри÷ини, ÷омó одна ëюдина 
ïроïонóє щоñü неáезïе÷не ³нш³é.

ßкрозïізнатиìаніïуляöі¿

Дëя óникнення неãативноãо вïëивó треáа нав÷итиñя розï³знавати 
ïриéоми, до яких вдаютüñя ëюди, змóшóю÷и ³нших зроáити те, ÷оãо 
т³ не хо÷óтü, аáо те, що є дëя них неáезïе÷ним. ßк ти вæе знаєш з 
ïоïереднüоãо ïараãрафа, це — ман³ïóëяц³ї. 

ßкдолатитискоднолітків

Ó 5-мó кëаñ³ ти вæе в÷ивñя в³дмовëятиñü в³д неáезïе÷них 
ïроïозиц³é ³ знаєш áаãато ñïоñоá³в ñказати «Í³» (маë. 34). Даë³ 
ñïроáóємо з'яñóвати, як³ з цих ñïоñоá³в наéкраще ï³дходятü дëя 
в³дмови ñторонн³м ëюдям, твоїм доáрим дрóзям аáо коëи ти áóваєш 
ó комïан³ї. 

1. Ñòîðîíí³é лþдèí³ доñтатнüо ïроñто ñказати «Í³» аáо «Ваша 
ïроïозиц³я мен³ не ï³дходитü». ßкщо хтоñü ïродовæóє наïоëяãати, 
викориñтаé метод «заїæдæеної ïëат³вки». При цüомó дивиñü в о÷³ 
ñï³врозмовникó, ãовори твердо ³ не виïравдовóéñя. ßкщо в³д теáе не 
маютü нам³рó в³д÷еïитиñя, éди ãетü.

Ñïосоáиìаніïуляöіé

1. Ëеñòîù³: ï³дëещóватиñя, домаãаю÷иñü ñвоãо («Ти такиé 
кëüовиé, з тоáою так завæди веñеëо»).

2. Íàâîдèòè áðеõлèâ³ àáî ïñеâдîíàóêîâ³ àðгóìеíòè: наïрикëад, 
що аëкоãоëü ó невеëиких к³ëüкоñтях кориñниé дëя здоров'я. 

3. Ïîñèлàòèñÿ íà дóìêó àâòîðèòеò³â: наïрикëад, якщо в теáе 
ñïортивниé реæим, моæóтü зãадати в³домих ñïортñмен³в, як³ 
рекëамóютü ïиво.

4. Ñïîêóøóâàòè îá³цÿíêîþ ïîïóлÿðíîñò³: наïрикëад, коëи 
ó нов³é комïан³ї ïоïередæóютü, що не ñë³д в³дмовëятиñя в³д 
виïивки, якщо хо÷еш, аáи теáе заïроñиëи наñтóïноãо разó.

5. Ïîгðîæóâàòè â³длó÷еííÿì: «Ç такими н³хто не ïриятеëює», 
«Приєднóéñя аáо вим³таéñя».

6. Óìîâлÿòè: ïоñт³éно каню÷ити («Íó ÷оãо ти, н³хто æ не 
д³знаєтüñя»).

7. Рîáèòè з òеáе âèííîгî: «Ти æ не ïñóватимеш мен³ ñвято?»
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Ìаë. 34. ßк ñказати «Í³»

Щосказати

• Проñто в³дмовñя: «Í³!»

• Ìетод «заїæдæеної ïëат³вки» — в³дмовëяéñя зновó ³ зновó: 
«Í³!»
«Дякóю, н³!»
«ß ñказав, що не хо÷ó!»

• В³дмовñя ³ éди ãетü: «ß не хо÷ó. Ìен³ треáа додомó».

• Виáа÷ñя ³ в³дмовñя: «Виáа÷, я цüоãо не роáитимó».

• В³дмовñя ³ ïояñни ïри÷инó: «Í³, я не кóрю».

• В³дмовñя ³ заïроïонóé аëüтернативó: «Íе дóмаю, що це хороша 
³дея! Даваé краще...»

• В³дмовñя ³ ïодякóé: «Í³, дякóю».

• В³дмовñя ³ ïереведи розмовó на ³нше: «Í³! Êраще ïоñëóхаé, що 
я тоá³ розкаæó».

• Переведи на æарт: «Íе знав, що ти ñамоãóáецü».

• Çверниñя за ï³дтримкою до ³нших: «Êраще цüоãо не роáити. ×и 
не так, хëоïц³ (д³в÷ата)?»

Óникаéкоìïані¿тих,хтоïостіéноïроïонуº
ùосьнåáåзïåчнå!

ßксказати

• ²íòîíàц³ÿ, гîлîñ: не 
ваãаéñя, ãовори твердо 
³ вïевнено.

• Ïîглÿд: дивиñü в о÷³ 
ñï³врозмовникó.

• Ì³ì³êà: óïевниñü, що вираз 
твоãо оáëи÷÷я в³дïов³дає 
томó, що ти ãовориш.

• Äèñòàíц³ÿ: ñт³é на в³дñтан³ 
ïриáëизно 1 м. ßкщо хо÷еш 
в³дмовитиñя é ï³ти, ñтанü 
даë³. ßкщо в³дмовëяєш 
томó, з ким маєш теïë³ ñто-
ñóнки, ñтанü áëиæ÷е.

2. ßêùî òеáе âìîâлÿº дðóг (áрат, ñеñтра), ïояñни ïри÷инó в³дмови 
³ ñвої ïо÷óття, аëе не виïравдовóéñя. Çаïроïонóé аëüтернативó. 
Íаïрикëад: «ß не роáитимó цüоãо ³ тоá³ не радæó. Ìен³ здаєтüñя, 
що ñиãарети ³ аëкоãоëü — це не дëя наñ. Даваé краще...» 

3. Íаéваæ÷е ïðîòèñòîÿòè òèñêó â êîìïàí³¿. ßкщо це моæëиво, 
ïро³ãнорóé ïроïозиц³ю (на÷е é не ÷óв її) аáо зневаæëиво в³дмахниñü 
³ ïереведи розмовó на ³нше: «Õëоïц³, а ви ÷óëи...» 

Ìоæна в³дïов³ñти з ãóмором. 
Íаïрикëад, якщо теáе ñïитаютü: «Õо÷еш 
ñиãаретó?», ñкаæи: «Т³ëüки якщо ти 
ïози÷иш ñвої ëеãен³». Çверниñя за 
ï³дтримкою до ³нших: «×óв? В³н дóмає, 
я дóрниé». Çавæди ï³дтримаé дрóãа: 
«×оãо ти ïри÷еïивñя? В³н не хо÷е!»

ßкщо ïотраïив на ве÷³ркó, де вñ³ кóрятü 
³ виïиваютü, а ти áоїшñя здаватиñя á³ëою 
вороною, наëиé ñоá³ ó ñкëянкó кока-коëи 
з ëüодом ³ ходи з нею як з коктеéëем. Íа 
ïроïозиц³ї закóрити заãадково в³дïов³даé: 
«Î, т³ëüки не ñüоãодн³!» аáо «Ç мене вæе 
доñитü», «Дякóю, мен³ вæе é так доáре».

ßкщо ó твоїé комïан³ї хтоñü ïо÷ав 
кóрити, не áóдü ñторонн³м ñïоñтер³ãа÷ем. 

Поãовори з ³ншими, ³ ïоñтараéтеñü разом óмовити дрóãа кинóти це. 
Адæе æиття áез ñиãарет ³ аëкоãоëю наáа ãато краще. Ви зáереæете 
здоров'я, óникнете ïроáëем з áатüками, не треáа áóде витра÷ати на 
ñиãарети кишенüков³ ãрош³.

ßквідìовитисявіднåáåзïåчно¿ïроïозиöі¿

Íави÷ки в³дмови ïотреáóютü тренóвання. Аëе не 
оáов'язково ó реаëüномó æитт³. Ти моæеш óявити ñеáе 
на м³ñц³ ëюдини, як³é ïроïонóютü щоñü неáезïе÷не. 
Íаïиши в³дïов³д³ на ëиñти твоїх одноë³тк³в.

«Ó нашомó кëаñ³ з'явиëаñя новенüка — Æеня. Íа ïерервах вона 
ïриãощає мене ñиãаретами. Îдноãо разó наñ ïоáа÷иëа в÷итеëüка, ³ 
ïро це д³знаëиñя мої áатüки. Вони дóæе заñмóтиëиñя. ß ïооá³цяëа 
їм á³ëüше не кóрити, аëе Æеня зновó вмовëяє мене éти з нею: 
«Íó хо÷  за комïан³ю ïоñтоїш», а ïот³м ïроïонóє: «Íа, затяãниñü. 
Í³хто æ не д³знаєтüñя». Що мен³ роáити? 

Êатя»

ßкïротидіяти
тискукоìïані¿

Çóïèíèñü: оц³ни, ÷и 
є ця ïроïозиц³я 
неáезïе÷ною.

Ïîдóìàé: що 
моæна зроáити 
³ як³ це матиме 
наñë³дки. 

Âèáеðè: ñïроáóé 
ïротиñтояти 
тиñкó, зверниñя 
ïо доïомоãó аáо 
éди ãетü.
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«Íаñ ³з дрóãом заïроñиëи на денü народæення. Íа ñтоë³ ñтояëо 
шамïанñüке, а коëи ми éоãо виïиëи, д³в÷ата д³ñтаëи з хоëодиëüника 
ïиво. Вони наëиваëи нам óдв³÷³ á³ëüше, н³æ ñоá³, ³ казаëи, що 
треáа ïити до дна. Пот³м моємó дрóãó ñтаëо зëе, éоãо знóдиëо. Ìи 
ëедве д³éшëи додомó. Скоро ó мене денü народæення, ³ д³в÷ата 
ñïод³ваютüñя, що там теæ áóде виïивка. ß цüоãо не хо÷ó, аëе 
áоюñü, що ³накше н³хто до мене не ïриéде.

Андр³é»

Здоровåдозвілля

×аñто ï³дë³тки ïо÷инаютü кóрити ³ вæивати аëкоãоëü т³ëüки 
томó, що не вм³ютü ³накше розваæатиñü аáо ïраãнóтü ñтворити 
невимóшенó атмоñферó на ñвоємó ñвят³. 

Аëе ñиãарети ³ аëкоãоëü не моæóтü розваæати ³ веñеëити. Вони 
ëише зниæóютü здатн³ñтü тверезо миñëити ³ ïриéмати виваæен³ 
р³шення, ñïри÷иняютü ïроáëеми. Ñеðéîзí³ ïðîáлеìè! 

Томó краще нав÷итиñя розваæатиñü ó нормаëüниé, здоровиé 
ñïоñ³á. А дëя тих, хто в³дв³дóвав óроки-трен³нãи, це зовñ³м не 
ваæко. Адæе ти знаєш áезë³÷ ïриéом³в, як «зëамати криãó» ³ 
ñтворити невимóшенó атмоñферó, як розваæити ³ розвеñеëити áóдü-
коãо, ³ нав³тü те, як наéкраще зак³н÷ити ñвято.

Îá'єднаéтеñü ó 4 ãрóïи ³ розроá³тü ñценар³ї ñвят:
гðóïà 1: денü народæення;
гðóïà 2: Íовиé р³к;
гðóïà 3: Денü захиñника В³т÷изни;
гðóïà 4: Ì³æнародниé æ³но÷иé денü.

Підсумêè

Íа твої р³шення ³ ïовед³нкó вïëиваютü ëюди, як³ теáе 
ото÷óютü. Дóмка твоїх дрóз³в наéá³ëüш ваãома в томó, що 
ñтоñóєтüñя моди, мóзики, ïроведення дозв³ëëя.

Вïëив одноë³тк³в є ïозитивниé ³ неãативниé. Ó ïроцеñ³ 
наáóття шк³дëивих зви÷ок цеé вïëив наéваãом³шиé.

Щоá ïротиñтояти неãативномó вïëивó, треáа в÷итиñя 
розï³знавати ман³ïóëяц³ї ³ ïротид³яти їм, óм³ти орãан³зовóва-
ти здорове дозв³ëëя.

Ìоæна ïротид³яти тиñкó одноë³тк³в за доïомоãою ïравиëа 
ñв³тëофора: «Çóïиниñü. Подóмаé. Виáери».

§18.ßÊЗÐÎÁÈТÈ
ВНÅÑÎÊÓÁÎÐÎТЬÁÓЗВІË/ÑНІÄоì

1. Приãадаéте, що озна÷ає ВІË ³ СÍІД. 

2*. Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи ³ ïриãадаéте матер³аë, якиé ви 
вив÷аëи ó 5-мó кëаñ³:

Ãðóïà 1: ßк ВІË ïередаєтüñя. 

Ãðóïà 2: ßк ВІË не ïередаєтüñя.

Ãðóïà 3: ßк ВІË рóéнóє орãан³зм ëюдини (маë. 35).



Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïриãадаєш ³нформац³ю, якó вив÷ав ó 5-мó кëаñ³;

 ïотренóєшñя розв³н÷óвати м³фи ïро ВІË ³ СÍІД;

 д³знаєшñя, що вæивання наркотик³в, аëкоãоëю ³ нав³тü 
тютюнó зá³ëüшóє ризик ВІË-³нф³кóвання;

 в÷итимешñя оц³нювати ризик зараæення та ïоширювати 
ïравдивó ³нформац³ю ïро ВІË ³ СÍІД.

СÍІД — це оñтання ñта д³я 
захворювання 
на ВІË-³нфекц³ю: 

Ñиндром — томó що в ëюдини 
виникає áаãато р³зних 
ñимïтом³в та захворюванü

Íаáóтиé — томó що в³н не 
ïередаєтüñя на ãенети÷номó 
р³вн³

²мóнниé — томó що 
óраæóєтüñя ³мóнна ñиñтема 
орãан³змó

Äеф³цит — томó що ³мóнна 
ñиñтема оñëаáëена ³ не здат-
на áоротиñя з ³нфекц³ями та 
зëояк³ñними ïóхëинами

ВІË — це зáóдник 
захворювання 
на ВІË-³нфекц³ю:

В³рóñ — м³кроорãан³зм, 
якиé моæна ïоáа÷ити 
т³ëüки за доïомоãою 
еëектронноãо м³кроñкоïа

²мóнодеф³цит — 
неñïромоæн³ñтü ³мóнної 
ñиñтеми захиñтити 
орãан³зм в³д ³нфекц³é 
та зëояк³ñних ïóхëин

Ëюдини — орãан³зм, ó 
якомó розмноæóєтüñя 
в³рóñ
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Ëюдñü киé ор ãан³зм — н³áи 
фор те ця, а ³мó н³  тет — мо ãóтнє 
в³éñüко, яке за хи щає éо ãо в³д 
м³к роá³в ³ в³рóñ³в. 

ßк що в ор ãан³зм 
ïо траï ëяє ВІË, в³н 
³нф³кóє ³ вáи ває кë³ти-
ни ³мóн ³те тó. 

Êо ëи ³мóн³тет зрóé но ва но, 
ïо ÷и наєтüñя СÍІД — оñ тан-
ня ñтад³я хво ро áи, на як³é 
ëю ди на мо æе ïо мер ти в³д 
áóдü-якої ³нфекц³ї. 

Ìаë. 35

ßкуáåрåгтисявідВІË

Дëя ïодоëання еï³дем³ї ВІË/СÍІДó ваæëиво оá'єднати зóñиëëя 
дерæави, м³æнародних донор³в ³ коæної окремої ëюдини. 

Дерæава заáезïе÷óє контроëü донорñüкої кров³ та ñтериëüн³ñтü ó 
ë³карнях, зд³éñнює áезкоштовне теñтóвання на ВІË-³нфекц³ю. 

Çа доïомоãою м³æнародних доно-
р³в тиñя÷³ ВІË-ïозитивних ëюдеé 
отримóютü ë³кóвання, яке ïродовæóє 
їхнє æиття. Ваã³тн³ æ³нки маютü 
доñтóï до ë³кóвання, яке зá³ëüшóє 
шанñ народæення здорової дитини.  

Аëе здоëати еï³дем³ю моæна т³ëü-
ки тод³, коëи коæен ñам в³дïов³датиме 
за ñвоє æиття ³ здоров'я. Õо÷а ризик 
зараæення ó твоємó в³ц³ м³н³маëüниé, 
³нод³ д³ти ризикóютü, ãраю÷иñü ó 
«кровне áратання», роáëя÷и ï³рñинã ÷и 
татóаæ неñтериëüними ³нñтрóментами, 
áавëя÷иñü викориñтаними ãоëками ³ 
шïрицами. Томó дëя захиñтó в³д ВІË 
неоáх³дно (маë. 36):

Ìаë. 36. ßк захиñтитиñя в³д ВІË

Íе вæивати 
аëкоãоëю ³ нар-
котик³в.

Óникати контакт³в з 
кров'ю ³нших ëюдеé, 
наïрикëад, ñë³д заïи-
тóвати ïро ñтериëü-
н³ñтü ³нñтрóмент³в ó 
ë³карн³.

Óникати неáезïе÷них 
комïан³é ³ ñитóац³é.

Íаáóвати æиттєвих нави-
÷ок, як³ ï³двищóютü 
ñт³éк³ñтü в óмовах еï³де-
м³ї ВІË/СÍІДó.

ВІËïåрåдаºться:

 ïри викориñтанн³ неñте-
риëüних ãоëок, шïри-
ц³в, ³нñтрóмент³в дëя 
татóювання та ï³рñинãó;

 ïри ïереëиванн³ ³нф³ко-
ваної кров³ ÷и ïереñад-
ц³ донорñüких орãан³в; 

 в³д ВІË-ïозитивної мате-
р³ до дитини ï³д ÷аñ 
ваã³тноñт³ ³ ïоëоã³в;

 ïри ñтатевих контактах.
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ÌіôиіôактиïроВІËіÑНІÄ

ВІË — моëода ³нфекц³я, ³ томó в ñóñï³ëüñтв³ ще ³ñнóє ÷имаëо 
неïравиëü них óявëенü (м³ф³в) ïро цю хвороáó.

Ìіô. СÍІД — це хвороáа африкан-
ц³в. Íаñ вона не ñтоñóєтüñя.
Ôакт. Îñтанн³м ÷аñом ВІË-³нфек-

ц³я ñтр³мко ïоширюєтüñя ó Сх³дн³é 
ªвроï³, зокрема в Óкраїн³. Ó 2006 роц³ 
áëизüко 100 тиñя÷ óкраїнц³в д³знаëиñя, 
що вони маютü ВІË. Аëе наñïравд³ 
ВІË-³нф³кованих в  наш³é країн³ ó 
де к³ëü ка раз³в á³ëüше.    

Ìіô. Це мене не ñтоñóєтüñя, томó 
що вñ³ мої р³дн³ ³ дрóз³ здоров³.
Ôакт. Í³хто не моæе áóти вïев-

неним ó цüомó. Адæе ВІË не має 
ñïециф³÷них ñимïтом³в, наïрикëад, 
виñиïки, якó моæна ïоáа÷ити. В³н не 
ïроявëяєтüñя одразó áоëем ÷и виñо-
кою темïератóрою, як, наïрикëад, ãриï. Ëюдина моæе áаãато рок³в 
æити з ВІË ³ нав³тü не здоãадóватиñя ïро це. 

Ìіô.Íе моæна ïóñкати ВІË-³нф³кованих д³теé до шкоëи. Вони 
моæóтü заразити ³нших шкоëяр³в.  
Ôакт. Çа 25 рок³в еï³дем³ї не зареєñтровано æодноãо виïадкó 

зараæення дитини дитиною. ВІË має дóæе оáмеæен³ шëяхи ïере-
дання. В³н ÍÅ ïередаєтüñя ïоáóтовим шëяхом — ÷ерез ïов³тря, 
ïредмети, їæó, одяã. 

Ìіô. ВІË ïередаєтüñя ÷ерез кров, отæе, моæна заразитиñя ÷ерез 
óкóñ комара.
Ôакт. ВІË ñïравд³ ïередаєтüñя ÷ерез кров, аëе комар³ та ³нш³ 

кровоñоñи éоãо не ïередаютü. Êоëи комар æаëитü ëюдинó, в³н 
вïриñкóє ó неї ñвою ñëинó, а не кров ïоïереднüої æертви. Çáóдники 
деяких хвороá, наïрикëад маëяр³ї, здатн³ розмноæóватиñя в ñëин³ 
комах, ïроте ВІË — н³.  

 Ìіô. ВІË-³нф³кованим д³тям не моæна в³дв³дóвати áаñеéн. 
Адæе вони моæóтü отримати травмó, ³ їхня кров ïотраïитü ó водó.    
Ôакт. ßкщо ³нф³кована кров ïотраïитü ó áаñеéн, вона неãаé но 

роз÷инитüñя, ³ концентрац³я ВІË ñтане надто маëою дëя зара-
æення. 

ВІËНÅïåрåдаºться:

 ÷ерез ïов³тря, водó, 
ïродóкти хар÷ó-
вання, одяã, ïоñóд, 
ïоñт³ëüнó á³ëизнó;

 ïри ÷ханн³, кашë³; 

 ïри рóкоñтиñканн³, 
оá³éмах, дрóæн³х 
ïоц³ëóнках; 

 ïри ñï³ëüномó кори-
ñтóванн³ тóаëетом, 
ванною, áаñеéном;

 ÷ерез óкóñи комар³в.

Наркотики іВІË

Íаéнеáезïе÷н³шим є ³н'єкц³éне вæивання наркотик³в, томó що 
ó цüомó виïадкó моæна заразитиñя ВІË не ëише ÷ерез ñï³ëüниé 
шïриц, а é ÷ерез ãоëкó та ³нш³ ïредмети, на яких є заëишки кров³. 
Сï³ëüне введення наркотик³в — оñновниé шëях ïоширення ВІË-
³нфекц³ї в Óкраїн³.

Тютюноïаë³ння дëя ï³дë³тк³в є ïершим кроком на шëяхó до 
³нших шк³дëивих зви÷ок, як³ зá³ëüшóютü ризик ВІË-³нф³кóвання. 
Адæе т³, хто кóритü, ó 7 раз³в ÷аñт³ше зëовæиваютü аëкоãоëем ³ в 
11 раз³в ÷аñт³ше ñта ютü ñïоæива÷ами наркотик³в. 

Аëкоãоëü ³ наркотики зниæóютü здатн³ñтü ëюдини ïриéмати  
виваæен³ р³шення. Ó ñтан³ ñï'ян³ння вона моæе ïоводитиñя 
неоáа÷но, наïрикëад, ïоãодитиñя ñ³ñти в машинó до незнаéомця ³ 
ñтати æертвою наñиëëя.

Çа доïомоãою ï³дказки оц³н³тü ризик зараæення ÷ерез 
кров ó наведених ñитóац³ях: 

• ñï³ëüно кориñтóватиñя шïрицами аáо ãоëками дëя ³н'єкц³é;
• їздити ó ïереïовненомó транñïорт³;
• роáити ï³рñинã (ïрокоëювати вóха, áрови, н³ñ, язик) ó 

домашн³х óмовах;
• зóïиняти ноñовó кровоте÷ó áез ëатекñних рóкави÷ок;
• ïëавати в озер³, áаñеéн³;
• ходити до шкоëи, ñï³ëкóватиñя з ВІË-ïозитивними; 
• оáн³мати ВІË-ïозитивноãо дрóãа;
• ãратиñü ó «кровне áратання»;
• кориñтóватиñя фонтан÷иком дëя ïиття;
• оá³дати ó шк³ëüн³é їдаëüн³.

Рèзèê âèñîêèé Рèзèê íèзüêèé Рèзèê 
â³дñóòí³é

зна÷ниé 
контакт 
з кров'ю

³ñнóє моæëив³ñтü 
незна÷ноãо контактó 
з кров'ю, наïрикëад, 
коëи вона ïотраïитü 
на неóшкодæенó шк³рó

немає 
контактó 
з кров'ю
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Підтриìкалþдåé,якіæивутьзВІË

Çа оц³нками екñïерт³в, нин³ в Óкраїн³ áëизüко 400 тиñя÷  ëюдеé 
æивóтü з ВІË, з них ïонад 10 тиñя÷  — д³ти. Íе викëю÷ено, що 
хтоñü ³з них нав÷аєтüñя ó твоїé шкоë³, æиве ó твоємó дом³. 

Ти моæеш нав³тü не здоãадóватиñя ïро це, аëе ïротяãом дня (ó 
шкоë³, в транñïорт³, ïроñто на вóëиц³) зóñтр³÷аєшñя ³ ñï³ëкóєшñя з 
áаãатüма ëюдüми, як³ маютü ВІË. Це аáñоëютно áезïе÷но, адæе ВІË 
не ïередаєтüñя ÷ерез ïов³тря, їæó, водó аáо ïредмети. 

Аëе дехто не знає цüоãо ³ томó неãативно ñтавитüñя до ëюдеé 
з ВІË. Це ïриноñитü їм áаãато ñтраæданü. Íа в³дм³нó в³д ³нших 
ëюдеé, нав³тü ñтарших за теáе, ти отримóєш ґрóнтовн³ знання з ц³єї 
ïроáëеми ³ моæеш розïов³дати ïро ВІË ³ СÍІД дрóзям, знаéомим 
³ нав³тü дороñëим. Цим ти зроáиш ñв³é внеñок ó áоротüáó з ВІË/
СÍІДом.

1. Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи ³ намаëюéте ВІË-ïозитивнó 
ëюдинó. Ðозкаæ³тü її ³ñтор³ю.      

2. По ÷ерз³ ïродовæ³тü фразó: «ß моæó розказати р³дним 
(дрóзям) ïро ВІË ³ СÍІД…»  

Çа матер³аëами цüоãо ïараãрафа ³ ï³дрó÷ника дëя 5-ãо 
кëаñó розроáи ïëакат (ïоñтер) аáо ïам'яткó (фëаєр), яка 
доïомоæе твоїм р³дним ³ дрóзям á³ëüше д³знатиñя ïро 
ВІË ³ СÍІД. 

    

Підсумêè

Óкраїна ñтоїтü на ïороз³ еï³дем³ї ВІË/СÍІДó. Дëя її ïодо-
ëання неоáх³дн³ зóñиëëя дерæави ³ коæної окремої ëюдини.

Вæивання аëкоãоëю ³ наркотик³в зá³ëüшóє ризики 
³нф³кóвання ВІË. 

Тютюноïаë³ння ï³дë³тк³в є ïершим кроком на шëяхó до 
³нших шк³дëивих зви÷ок, як³ зá³ëüшóютü ризик ВІË-³нф³-
кóвання.

Вæивання ³н'єкц³éних наркотик³в оñоáëиво неáезïе÷не, 
адæе ВІË — це ³нфекц³я, що ïередаєтüñя ÷ерез кров.

Ти моæеш зроáити ñв³é внеñок ó áоротüáó з ВІË/СÍІДом, 
ïоширюю÷и ó коë³ дрóз³в ³ знаéомих доñтов³рнó ³нформац³ю ³ 
надаю÷и ï³дтримкó ëюдям, як³ æивóтü з ВІË. 

ÐÎÇДІË 4

СÎЦІАËÜÍА СÊËАДÎВА 
ÇДÎÐÎВ'ß

Ãëава 1. Соц³аëüне áëаãоïоëó÷÷я 
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§19.ÑПІËÊÓВÀННßІЗÄÎÐÎВ'ß

Засоáикоìунікаöі¿

Ñï³лêó âàí íÿ (êîìóí³êàц³ÿ)— 
це оáм³н дóм ка ми, ïо÷óттями, 
вра æен ня ми, тоá то ïов³дом ëен ня-
ми. Сï³ëкó ван ня в³дáó ваєтü ñя не 
ëи ше м³æ ти ми, хто áа ÷итü од не 
од но ãо. Сï³ëкó ютü ñя ïо те ëе фо нó, 
за доïомоãою ïо шти, Інтернетó — 
зàñîá³â êîìóí³êàц³¿. Вони óвеñü 
÷аñ вдоñконаëюютüñя. Доñë³ди їх 
ïроãреñ.

1. ßк ëюди ïередаваëи ïов³домëення одне одномó, коëи 
не ³ñнóваëо ïоштової ñëóæáи? 

2. Ðозïитаé знаéомих д³дóñя ÷и áаáóñю, як³ заñоáи 
комóн³кац³ї ³ñнóваëи, коëи вони áóëи д³тüми.

3. ßк³ заñоáи комóн³кац³ї áóëи доñтóïн³ ó дитинñтв³ твоїм 
ó÷итеëям?

4. Íазви якнаéá³ëüше ñó÷аñних заñоá³в комóн³кац³ї.

5*. Сïроáóé óявити, як³ заñоáи комóн³кац³ї з'явëятüñя 
÷е рез 20 рок³в. Íаïиши ïро це невеëике оïов³дання 
аáо намаëюé маëюнок ÷и ï³дãотóé з дрóзями ñценкó аáо 
ïантом³мó.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 доñë³диш ïроãреñ ó розвиткó заñоá³в комóн³кац³ї;

 ïриãадаєш, як³ ³ñнóютü канаëи комóн³кац³ї; 

 в÷итимешñя вñтановëювати контакт з р³зними ëюдüми;

 ïотренóєш óм³ння ãоворити, активно ñëóхати, óникати 
неïорозóм³нü ³ óто÷нювати зм³ñт ïов³домëення.

Êаналикоìунікаöі¿

Ëю ди мо æóтü ïе ре да ва ти ñвої ïов³до мëен ня ñëо ва ми, тоá то вер-
áаëü но (óñно ÷и ïиñüмово), ³ áез ñë³в — не вер áаëü но (за доïомоãою 
³нтонац³ї, ñиëи ãоëоñó, темïó мовëення, а такоæ м³м³ки, æеñт³в, 
ïоëоæення т³ëа).

1. Îá'єднаéтеñü ó 4 ãрóïи. Продемонñтрóéте неверáаëüн³ 
канаëи ñï³ëкóвання.

гðóïà 1: ñкаæ³тü якеñü ñëово, наïрикëад, «ïрив³т», з 
р³зною ³нтонац³єю (рад³ñною, ñóмною, ñаркаñти÷ною, 
зневаæëивою, закëи÷ною...);
гðóïà 2: ñкаæ³тü це ñëово ãоëоñом р³зної ñиëи та ó 
р³зномó темï³;
гðóïà 3: ñкаæ³тü éоãо, ñóïроводæóю÷и р³зною м³м³кою 
³ æеñтами.

2. ßк³ ïов³домëення отримóваëи ïри цüомó ото÷óю÷³?

Навичкикоìунікаöі¿

Тоá³ неоáх³дно розвивати нави÷ки комóн³кац³ї, як³ ще нази-
ваютü нави÷ками ефективноãо ñï³ëкóвання. Адæе т³, хто не вм³є 
ñï³ëкóватиñя, ïо÷óваютüñя ñамотн³шими, менш áëаãоïоëó÷ними ³ 
щаñëивими, н³æ т³, хто має доáре розвинен³ ñоц³аëüн³ нави÷ки. До 
наéваæëив³ших нави÷ок комóн³кац³ї наëеæатü: óм³ння розóм³ти ³ 
викориñтовóвати «мовó æеñт³в», розïо÷инати ñï³ëкóвання, активно 
ñëóхати é óникати неïорозóм³нü. 

ßкрозïочатисïілкування

Щоá ïоñëóхати óëюáëенó рад³оñтанц³ю, ти ñïо÷аткó наñтроюєш 
рад³оïриéма÷ на її хвиëю. Так ñамо é ó ñï³ëкó ван н³ — ñïо÷аткó 
на ëаш товóєшñя на ñï³врозмовника. Íаïрикëад, ïо-р³зномó ïо÷ина-
єш розмовó з³ ñвоїм наéкращим дрóãом ³ з директором шкоëи.

Сïершó треáа вñтановити неверáаëüниé контакт. Щоá теáе ïо  м³-
тив дрóã, ти ïомахаєш éомó рóкою, ïëеñнеш ïо ñïин³ ÷и оá³éмеш 
за ïëе÷³. До в÷итеëя ÷и директора шкоëи ïроñто ï³д³éдеш ³ ñтанеш 
ïеред ним. Êоëи ñï³врозмовник ïодивитüñя тоá³ ó в³÷³, неверáаëüниé 
контакт вñтановëено. В³дтак вñтановëюєш верáаëüниé контакт. 
Íаé÷аñт³ ше — за доïомоãою в³тання. Дрóãов³ моæеш ñказати: 
«Прив³т! ßк ñïрави?», а до в÷итеëя звернешñя ³накше: «Доáриé 
денü, Стан³ñëаве Іванови÷ó. Ìоæна ваñ ïро щоñü заïитати?»
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Навичкиактивногослухання

Óм³ння ñëóхати не менш ваæëиве, н³æ óм³ння ãоворити. Тоé, хто 
ñëóхає, є активним ó÷аñником розмови (таáëиця 7). 

В³н óваæно ñëóхає, дивитüñя на ñï³врозмовника, намаãаєтüñя вñе 
зрозóм³ти, ïереéмаєтüñя éоãо ïо÷óттями. 

В³н ï³дáадüорює ñï³врозмовника, аëе не ïереáиває éоãо, не 
в³двоë³каєтüñя ³ не зм³нює темó розмови. 

ßкщо ÷оãоñü не зрозóм³в, намаãаєтüñя це óто÷нити. Тоé, 
хто ñëóхає, виñëовëює ñвою то÷кó зорó, óваæно виñëóхавши 
ñï³врозмовника.

Òàáлèцÿ 7

Вåрáальніознаки Нåвåрáальніознаки

Активно ñëóхає

«Так-так»
«Ц³каво»
«А що áóëо даë³?»
«Сïравд³?»
«Î!»
«×им óñе ñк³н÷иëоñя?»

Дивитüñя в о÷³
Íахиëивñя до 
ñï³врозмовника
Óñм³хаєтüñя
Êиває
Çоñередæениé ³ 
зац³кавëениé вираз 
оáëи÷÷я

Íе ñëóхає

В³двоë³каєтüñя 
Перериває
Íедоре÷но ñм³єтüñя

Íе дивитüñя в о÷³
В³двертаєтüñя
Íе óñм³хаєтüñя
Íе киває
В³дñторонениé вираз 
оáëи÷÷я

ßкуникатинåïорозуìінь

Поãраéте в ãрó «Ç³ïñованиé теëефон». Îá'єднаéтеñü ó 
2 команди ³ вишикóéтеñü ó 2 шеренãи. В÷итеëü ïоказóє 
ó÷ням, як³ ñтоятü ó шеренз³ ïершими, маëюнки, а вони 
неверáаëüно ïередаютü їх зм³ñт наñтóïномó ó÷аñникó. 
Îñтанн³ в шеренãах намаëюютü те, що зрозóм³ëи. 
Пор³вняéте ц³ маëюнки з тими, що в ó÷итеëя.

Íеïîðîзóì³ííÿ — це ïомиëки ó ñï³ëкóванн³. Щоá óникнóти їх, 
заïам'ятаé ïравиëо: «В³дïов³дн³ñтü. Êонкретн³ñтü. Óто÷нення».

Â³дïîâ³дí³ñòü. Б³ëüш як ïоëовинó ³нформац³ї ëюди ïередаютü 
³ ñïриéмаютü не  вер  áаëüно. Ваæëиво, щоá твої ñëова в³дïов³даëи 
виразó твоãо оáëи÷÷я, м³м³ц³, æеñтам. Íаïрикëад, якщо тоá³ ñóмно, 
аëе ти ãовориш ïро це з óñм³шкою,  ñï³врозмовник моæе ïодóмати, 
що ти æартóєш, ³ не ïов³ритü. 

Êîíêðеòí³ñòü. Íе ïо ро зóм³ння ÷аñто виникаютü ÷ерез те, що ëюди 
виñëовëю ютüñя неконкретно. Íаïрикëад, ви домовиëиñя, що дрóã 
завтра затеëефонóє тоá³. Ти з ñамоãо ранкó ÷екав на éоãо дзв³нок. 
Íарешт³ тоá³ óрвавñя терïецü, ти затеëефонóвав éомó ³ виñëовив ñвоє 
невдовоëення. Аëе дрóã ñказав, що зáиравñя затеëефонóвати вве÷ер³. 
Îтæе, в³н мав виñëовитиñя то÷н³ше аáо тоá³ ñë³д áóëо заïитати, коëи 
ñаме ÷екати дзв³нка.

1. Íазв³тü ïрикëади ñитóац³é, коëи треáа óто÷нити 
³нформац³ю (маë. 37).

2. Приãадаé ïод³áнó ñитóац³ю з³ ñвоãо æиття. 

Ìаë. 37

Повертаéñя 
не ï³зно.

Бóдó о воñüм³é. 
Ãаразд?
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Óòî÷íеííÿ. Óм³ння ñтавити óто÷нюю÷³ заïитання ïоë³ïшóє 
як³ñтü ñï³ëкóвання. ßкщо ти комóñü щоñü розïов³даєш аáо 
ïояñнюєш, заïитаé, ÷и вñе в³н зрозóм³в. І навïаки, якщо тоá³ щоñü 
ïояñнюютü ÷и розказóютü, не ñоромñя ïереïитати те, що не зрозóм³в 
(маë. 38).
 Êоëи ти не вïевнениé, ÷и ïравиëüно зрозóм³в ñï³врозмовника, 
викориñтаé ïерефраз. По÷ни ñëовами: «ßкщо я ïравиëüно теáе 
зрозóм³в...» ³ даë³ ïерекаæи ñвоїми ñëовами те, що тоá³ розïов³ëи.

Ìаë. 38. ßке заïитання треáа ïоñтавити, 
щоá óникнóти неïорозóм³ння? 

Підсумêè

Сï³ëкó ван ня — це оáм³н дóм ка ми, ïо÷óттями, вра æен ня ми, 
тоá то ïов³дом ëен ня ми. 

Çаñоáи комóн³кац³ї доïомаãаютü ëюдям ñï³ëкóватиñя на 
в³дñтан³. Вони óвеñü ÷аñ óдоñконаëюютüñя. 

Ëю ди мо æóтü ïе ре да ва ти ñвої ïов³до мëен ня вер áаëü но ³ 
не вер áаëü но. ßк³ñтü ñï³ëкóвання заëеæитü ïередóñ³м в³д óм³н-
ня ãоворити ³ ñëóхати, розóм³ти ³ воëод³ти мовою æеñт³в. 

Íеïорозóм³ння — це ïомиëки ó ñï³ëкóванн³. Êонкретн³ñтü ³ 
вм³ння óто÷нювати ïов³домëення доïомоæóтü óникнóти ïоми-
ëок.

Çóñтр³немоñü 
о ï’ят³é á³ëя 
метро.

?

§20.ÑТÈËІÑПІËÊÓВÀННß

Ìанåрасïілкування

Іñнóютü ñитóац³ї, в яких áóває ñкëадно в³дмовитиñя, в³дкрито 
виñëовити ñвої ïо÷óття, ïоïроñити коãоñü ïро ïоñëóãó ÷и в³дñтояти 
ñвої ïрава. Ó таких ñитóац³ях ëюди ïоводятüñя: 

• ïàñèâíî — не хтóютü вëа ñни ми ³нте ре ñа ми ³ за áóдü-якó ц³нó на -
ма ãаютüñя óни ка ти конфë³кт³в; 

• óïеâíеíî (àñеðòèâíî) — в³дñтоюютü ñвою ïозиц³ю, зваæаю÷и на 
ïо÷óття та áаæання ³нших; 

• àгðеñèâíî — завæди на ма ãаютüñя в³дñто я ти ëи ше вëаñнó то÷ кó 
зо рó, не зва æа ютü на ³нте ре ñи ³нших. 

1. Про÷итаé ñитóац³ю та вар³анти ïовед³нки.
Ти ïози÷ив дрóãó ñв³é óëюáëениé диñк, а в³н ïовернóв 
éоãо з³ïñованим. Ти: 

а) ñкаæеш ïро це дрóãó ³ ïоïроñиш кóïити тоá³ 
новиé диñк; 
á) н³÷оãо не ñкаæеш ³ кóïиш новиé диñк ñам; 
в) ïози÷иш ó дрóãа éоãо óëюáëениé диñк ³ так ñамо 
з³ïñóєш éоãо. 

2. ßкó манерó ñï³ëкóвання оïиñано в коæномó з вар³ан-
т³в?
3. ßк áи коæен з ваñ в÷инив ó так³é ñитóац³ї?
4. ×и траïëяëиñя ïод³áн³ ñитóац³ї ó вашомó æитт³? ßк 
ви тод³ в÷иниëи?

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïриãадаєш, як ïоводятüñя ëюди, коëи їм треáа в³дñтояти 
ñвої ïрава, в³дмовитиñя в³д ïроïозиц³ї аáо ïоïроñити ïро 
ïоñëóãó;

 доñë³диш ïереваãи ³ недоë³ки р³зних ñтиë³в ñï³ëкóвання;

 в÷итимешñя ïроñити ïро ïоñëóãó é виñóвати ñïраведëив³ 
вимоãи.
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Пåрåваги інåдолікирізнихстилівсïілкування

ßк що ëю ди на не хтóє вëа ñни ми ³нте ре ñа ми ³ за áóдü-якó ц³нó на -
ма ãаєтüñя óни ка ти конфë³кт³в, во на де мон ñт рóє ïа ñив нó ïо вед³нкó. 
Па ñивн³ ëю ди не вм³ютü за хи ñ ти ти ñе áе ³ за зви ÷аé не мо æóтü н³ко мó 
в³дмо ви ти, нав³тü як що ïро ïо зиц³я не виã³дна дëя них, а то é не áез-
ïе÷ на. Вони ëеãше ï³ддаютüñя вïëивó рекëами ³ ото÷ення, á³ëüше 
ризикóютü ïотраïити ó заëеæн³ñтü в³д ïñихоактивних ре÷овин, 
ñтати æертвою шахраїв.

Аã ре ñив н³ ëю ди на ма ãаютüñя в³дñто я ти вëаñнó то÷ кó зо рó, незва-
æаю÷и на ³нте ре ñи ³ ïо ÷óт тя ³нших. Вони не хтóютü вв³÷ëив³ñтю, 
вда ютü ñя до ïо ãро з, ëаé ки ³ ф³зи÷ ної ñи ëи. ×ерез це їх не ëюáëятü, 
áоятüñя, ñторонятüñя ³ моæóтü звинóватити нав³тü ó томó, ÷оãо вони 
не роáиëи.

Óïевнена ïовед³нка — це вм³ння до мо вëя ти ñя з óрахóванням 
³нтереñ³в óñ³х ñтор³н, здатн³ñтü вв³÷ëи во в³дмо ви ти ñя в³д то ãо, 
що не ï³дхо дитü, ³ р³шó ÷е — в³д то ãо, що мо æе áó ти не áез ïе÷-
ним. Óïевненó ïовед³нкó ще називаютü ã³дною, ³нтеë³ãентною аáо  
ñамоñтвердæóваëüною. Інод³ її ïëóтаютü з аãреñивною. Аëе ц³ ñтиë³ 
ñï³ëкóвання так³ р³зн³, як Сонце ³ В³тер ó áаéц³ Åзоïа.

Ñонöå іВітåр

Çаñïере÷аëиñя одноãо разó Сонце ³ В³тер, хто з них 
ñиëüн³шиé. 

— ß ñиëüн³ше, — казаëо Сонце. 
— Í³, я ñиëüн³шиé, — казав В³тер.
Довãо вони ñïере÷аëиñü. Та оñü ïоáа÷иëи, що дороãою éде 

одяãнениé ó ïаëüто ïерехоæиé. 
— Це шанñ ïерев³рити наш³ ñиëи, — ñказав В³тер. — 

Íаéñиëü  н³шим áóде визнано тоãо, хто зн³ме з цüоãо ÷оëов³ка 
ïаëüто.

Сонце ïоãодиëоñя. Першим áóв В³тер. В³н ïо÷ав щоñиëи 
дóти ³ шарïати ïоëи ïаëüта ïерехоæоãо. Аëе що ñиëüн³ше дóв 
В³тер, то á³ëüше ÷оëов³к кóтавñü ó ïаëüто. 

Пот³м наñтаëа ÷ерãа Сонця. Воно ïроñтяãëо до ÷оëов³ка ñвої 
ïромен³, виñóшиëо одяã, з³ãр³ëо. Сïо÷аткó в³н ïереñтав кóтатиñü, 
ïот³м розñтеáнóв ïаëüто ³ нарешт³ зняв éоãо, наñоëодæóю÷иñü 
теïëим ñоня÷ним днем. 

Сонце ïеремоãëо!

Õо÷ ó деяких ñитóац³ях доре÷но виявити ïаñивн³ñтü, а ³нод³ 
доводитüñя реаãóвати é аãреñивно, óïевнена  манера ñï³ëкóвання є 
наéкращою ó á³ëüшоñт³ æиттєвих ñитóац³é. 

Îá'єднаéтеñü ó 2 ãрóïи. Ðозïод³ë³тü ñитóац³ї ³ за 
доïомоãою таáëиц³ 8 ïроанаë³зóéте наведен³ вар³анти 
ïовед³нки. Визна÷те ñтиë³ ñï³ëкóвання. ßк³ їх ïозитивн³ 
та неãативн³ наñë³дки?

Ñèòóàц³ÿ 1. Сашко ñидитü ó к³нозаë³. Д³в÷ата ïозадó 
ãоëоñно розмовëяютü, ñм³ютüñя ³ шóрхотятü оáãортками 
в³д цóкерок. В³н:

• мов÷ки терï³тиме;

• ñкаæе: «Д³в÷ата, áóдü ëаñка, тих³ше, мен³ ïоãано 
÷óти»;

• ñкаæе: «Приïн³тü язики аáо вим³таéтеñü!»

Ñèòóàц³ÿ 2. Êатю заïроñиëи на денü народæення ó 
кафе. Вñ³м ïодаëи коктеéë³ з аëкоãоëем. Êатя не вæиває 
аëкоãоëüних наïоїв. Вона:

• ïоïроñитü оф³ц³анта ïринеñти ñ³к;

• виï'є коктеéëü, адæе незрó÷но в³дмов ëятиñя;

• вëаштóє ñценó ³ ñкаæе, що кóëüтóрн³ ëюди 
ïодаютü не ëише аëкоãоëüн³ наïої.

Ïàñèâíî:

• в ñитóац³ї, коëи áóдü-яке 
заãоñтрення ñтоñóнк³в є 
неáезïе÷ним.

Агðеñèâíî:

• на теáе наïаëи аáо  намаãа-
ютü ñя кóдиñü затяãти.

Óïеâíеíî:

• тоá³ ïроïонóютü щоñü 
неáезïе÷не аáо те, що 
тоá³ не ï³дходитü;

• хо÷еш ïовернóти 
áракованиé товар;

• хо÷еш ïоïроñити ïро 
ïоñëóãó.

Ñитуаöі¿,коликраùåдіяти:
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Òàáлèцÿ 8

Îзнаки інаслідкирізнихстилівсïілкування

Паñивниé Аãреñивниé Óïевнениé

Вåрáальні інåвåрáальніознаки

Поëоæення 
т³ëа

ïëе÷³ é ãоëова 
оïóщен³ 

наïрóæене, 
заãрозëиве

розïравëен³ ïëе÷³, 
ï³днята ãоëова

Поãëяд æаë³ñëивиé ïронизëивиé в³дкритиé

Вираз оáëи÷÷я в³дñторонениé наïрóæениé, 
áрови наñóïëен³

ïриязниé, 
розñëаáëениé

Æеñти áëаãаëüн³, 
захиñн³

ñтиñнóт³ кóëаки, 
рóки в áоки

ñïок³éн³,
р³шó÷³

ßк розмовëяє
óвеñü ÷аñ 

виáа÷аєтüñя,  
виïравдовóєтüñя

ïоãроæóє, 
ëаєтüñя, 

знóщаєтüñя

виñëовëює ïоваãó, 
доáрози÷ëив³ñтü

Ãоëоñ тихиé, 
неñм³ëивиé

ñердитиé, 
зневаæëивиé

твердиé, ñереднüої 
³нтенñивноñт³

Наслідки

ßк ïриéмає 
р³шення

³нш³ вир³шóютü 
за нüоãо

т³ëüки ó вëаñних 
³нтереñах

шëяхом 
ïереãовор³в

Що в³д÷óває
áезïорадн³ñтü, 

оáразó, тривоãó, 
ïриниæення

ãн³в, 
в³д÷óæен³ñтü, 
ñтрах ïомñти

ñамоïоваãó, 
óïевнен³ñтü, 
задовоëення

ßк ñтавитüñя 
до ³нших 
ëюдеé

ц³нóє ³нших, 
не ц³нóє ñеáе

ц³нóє ñеáе, 
не ц³нóє ³нших

ц³нóє ñеáе
é ³нших

ßк ñтавëятüñя 
до нüоãо

на éоãо дóмкó 
не зваæаютü

éоãо не ëюáëятü 
³ áоятüñя 

з ним дрóæатü, 
éоãо ïоваæаютü

Ìаë. 39. ßк виñëовити ïрохання

• Вв³÷ëиво ïереïроñи ³ ïояñни ïроáëемó: «Виáа÷те, мен³ терм³ново 
треáа затеëефонóвати». 

• Виñëови ïрохання ó ïозитивн³é форм³: «Дозвоëüте, я ïроéдó áез 
÷ерãи». 

• ßкщо твоє ïрохання задовоëü ниëи, ñерде÷но ïодякóé: «Дякóю, ви 
мен³ дóæе доïомоãëи».

• ßкщо в³дмовиëи, ïриéми це з ã³дн³ñтю: «Ãаразд, я за÷екаю (ïошó-
каю ³ншиé теëефон, затеëефонóю ï³зн³ше)».

• Сïок³éно зак³н÷и розмовó: «Проáа÷те, що ïотóрáóвав».

Трåнінгуïåвнåно¿ïовåдінки

Íави÷ок óïевненої ïовед³нки наáóваютü ó ïроцеñ³ тренóванü. Çа 
доïомоãою наñтóïноãо завдання закр³ïи ц³ нави÷ки ó трüох тиïових 
ñитóац³ях: коëи треáа в³дмовитиñя в³д неáаæаної ïроïозиц³ї, 
ïоïроñити ïро ïоñëóãó ³ виñóнóти ñïраведëивó вимоãó.

Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи ³ за доïомоãою маëюнк³в 34, 39 ³ 
40 роз³ãраéте ñитóац³ї, в яких ваша ïовед³нка має áóти 
аñертивною:

гðóïà 1: дрóз³ ïроïонóютü ïроãóëяти óрок, а ти цüоãо 
не хо÷еш (див. маë. 34 на ñ. 98);

гðóïà 2: тоá³ терм³ново треáа затеëефонóвати, а á³ëя 
теëефонó-автомата ÷ерãа (див. маë. 39);

гðóïà 3: ти ïози÷ив дрóãов³ 5 ãривенü до завтра, а в³н 
не ïовертає вæе дрóãиé тиæденü (див. маë. 40).
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• Пояñни, що ти в³д÷óваєш, за доïомоãою «ß-ïов³дом ëен ня»: «Ìен³ 
не ïодоáаєтüñя, що ти не ïовертаєш áорã».

• Виñóнü вимоãó: «ß хот³в áи, щоá ти в³ддав ãрош³».

• Çаïитаé, що в³н ïро це дóмає: «Доáре?», «Що ти ñкаæеш?».

• ßкщо в³дïов³дü теáе вëаштовóє, на цüомó моæна зак³н÷ити: 
«Дякóю за розóм³ння. Õод³мо ãóëяти». 

Ìаë. 40. ßк виñóнóти ñïраведëивó вимоãó

Підсумêè

Ó æитт³ ïоñт³éно траï ëя ютü ñя ñи тó ац³ї, ко ëи неоáх³дно 
звер нó ти ñя ïо до ïо мо ãó, ÷³тко виñ ëо ви ти ñвою ïо зиц³ю аáо в³д 
÷о ãоñü в³дмо ви ти ñя. 

Ó та ких ви ïад ках ëюди за зви ÷аé ïо во дятüñя аáо ïа ñив но, 
аáо аã ре ñив но, аáо óïев не но.

Óïевнена манера ñï³ëкóвання є наéкращою ó á³ëüшоñт³ 
виïадк³в.

Паñивна ³ аãреñивна манери ñï³ëкóвання доре÷н³ ëише ó 
деяких ñитóац³ях. 

Íави÷ок óïевненої ïовед³нки наáóваютü ó ïроцеñ³ 
тренóванü.

§21.НÀВÈ×ÊÈÑПІËÊÓВÀННß

1. Íазв³тü ñитóац³ї, за яких ви моæете оïинитиñü ó 
незнаéом³é комïан³ї (ïереéти до нової шкоëи, заïиñатиñя 
до ñïортивної ñекц³ї ÷и мóзи÷ної ñтóд³ї, ïоїхати до ë³тнüоãо 
таáорó, ïриéти на денü народæення до двоюр³дноãо 
áрата, на диñкотекó...).

2. Îц³н³тü, як ïо÷óваєтеñя ñеред незнаéомих ëюдеé. Дëя 
цüоãо ïровед³тü ó кëаñ³ óмовнó ë³н³ю. Ç одноãо áокó 
ñтанóтü т³, хто в³ëüно ïо÷óваєтüñя áóдü-де, а з ³ншо  ãо — 
т³, хто дóæе ñором'язëивиé. Ðешта ñтаютü áëиæ÷е до тоãо 
÷и тоãо краю.

Ó незна éо м³é комïан³ї ваæëиво ïоñтаратиñя ñïравити хороше 
враæення. Ó цüомó тоá³ доïомоæóтü ïоради ïñихоëоã³в, як доëати 
ñором'язëив³ñтü, ïо÷инати розмовó, ï³дтримóвати її та коректно 
завершóвати ñï³ëкóвання. 

Íе хвиëюéñя, якщо в теáе не вñе виéде з ïершоãо разó. Цих 
нави÷ок наáóваютü ó ïроцеñ³ тренóвання. 

ßкïодолатинåвïåвнåнісь

×имаëо ëюдеé ñором'язëив³ в³д народæення ³ ÷ерез це áаãато 
втра÷аютü. Томó якщо ти ñоромишñя в³татиñü ³з знаéомими, заïитати 
дороãó ÷и затеëефонóвати ó дов³дкó, розïитати ïродавця ïро товар, 
ïо÷óваєшñя невïевнено ó комïан³ї незнаéомих ëюдеé, тоá³ треáа 
тренóвати нави÷ки ïодоëання невïевненоñт³. 

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 оц³ниш р³венü ñвоєї óïевненоñт³ ó ñï³ëкóванн³ з незнаéомими 
ëюдüми;

 ïотренóєшñя доëати ñором'язëив³ñтü;

 ïро÷итаєш ïоради ïñихоëоã³в, як ïоводитиñü ó незнаéом³é 
комïан³ї;

 оц³ниш роëü нави÷ок ó ñï³ëкóванн³.
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• По÷ни з ïроñтоãо, наïрикëад, ïотренóéñя розïитóвати ïро 
товар ó маãазин³.

• Óяви ñеáе актором, що ãрає роëü óïевненої ³ розкóтої 
ëюдини, дëя якої ïокóïки — зви÷на р³÷. 

• Íаïиши ñценар³é, як ти ïокëи÷еш ïродавця ³ що ñкаæеш.
• Потренóéñя ñïо÷аткó ïеред дзеркаëом, а ïот³м з áëизüкими 

дороñëими ÷и дрóãом.
• Çроáи це! Похваëи ñеáе ³ рóхаéñя даë³, щоразó 

óñкëаднюю÷и ñитóац³ї.

ßксïілкуватисьунåзнаéоìіéкоìïані¿

Îñü к³ëüка ïорад, як ïознаéомитиñя з ëюдиною, наïрикëад, 
ó нов³é шкоë³, на диñкотец³ ÷и в таáор³ в³дïо÷инкó, ï³дтримати ³ 
ïравиëüно завершити ñï³ëкóвання.

ßê ïîзíàéîìèòèñÿ

• Îáери, з ким ти хо÷еш ïознаéомитиñя. Íаéкра ще тоãо, хто 
доáрози÷ëивиé на виãëяд, óñм³хаєтüñя аáо ñидитü окремо.

• Прив³таéñя ³ ïознаéомñя: «Прив³т, я ... . А ти?» 
• Îáм³няéтеñü áазовою ³нформац³єю: де æивете, в яких 

шкоëах нав÷аєтеñü.
• Çроáи комïë³мент: «Ó теáе кëаñн³ ÷еревики».
• Поïроñи ïро невеëи÷кó ïоñëóãó (ïотримати книæкó, 

ï³дказати ÷аñ, ïоказати дороãó).
• Поãовор³тü ïро ïоãодó, оáм³няéтеñя враæеннями ïро 

ве÷³ркó.

Ìаë. 41

Прив³т! Ти не 
ïроти, якщо я 
тóт ñядó? 

Бóдü ëаñка. 

ßкщо тоá³ ñïодоáавñя ñï³врозмовник, моæна ïродовæити 
ñï³ëкóвання. 

ßê ï³дòðèìàòè ðîзìîâó

• Ðозкаæи якóñü ³ñтор³ю ïро ñеáе, розïитаé ïро ñï³врозмов-
ника. 

• Покаæи, що тоá³ ц³каво ñëóхати, áóдü активним ñëóха÷ем 
(див. таáëицю 7, ñ. 110).

В³д тоãо, як завершиëоñя ñï³ëкóвання, заëеæитü, ÷и ïриємно 
áóде зóñтр³÷атиñя з ц³єю ëюдиною наñтóïноãо разó. 

ßê зàâеðøèòè ñï³лêóâàííÿ

• Ê³нецü розмови має áóти невимóшеним. Поñтараéñя оáрати 
дëя цüоãо ï³дходящиé момент. Íе ïерериваé ñï³врозмовни-
ка на ï³вñëов³. 

• Подаé неверáаëüниé ñиãнаë ïро те, що тоá³ треáа éти: в³дведи 
ïоãëяд, нахиëиñü до виходó, ñкëади доëонями рóки. 

• Скаæи, що мóñиш ³ти, заïевни ñï³врозмовника, що тоá³ 
áóëо ïриємно ñï³ëкóватиñя з ним, ³ ти ñïод³ваєшñя на 
наñтóïнó зóñтр³÷.

Вчиìосяроáити іïриéìатикоìïліìåнти

Ðоáити комïë³мент — не озна-
÷ає ï³дëещóватиñя до коãоñü ÷и 
ман³ïóëювати ним. Це óм³ння 
кориñне коæн³é вихован³é ëюдин³. 
Ти моæеш зроáити комïë³мент щодо 
зовн³шнüоãо виãëядó ñï³врозмов-
ника (éоãо одяãó, взóття, за÷³ñки), 
éоãо óм³нü ÷и оñоáиñтих якоñтеé, 
наïрикëад, ïо÷óття ãóморó. 

Íе менш ваæëивим є óм³ння 
ïриéмати комïë³менти. Íе ñë³д 
в³дмахóватиñя в³д них, аëе не треáа 
é ïо÷инати вихваëятиñя: «ß ³ не 
таке ще вм³ю!» 

ßкщо теáе хваëятü, виñëóхаé 
³ теïëо ïодякóé. Ìоæеш зроáити 
комïë³мент ó в³дïов³дü: «Дякóю, 
ти теæ доáре катаєшñя на роëиках».

ßкзроáитикоìïліìåнт

 Çаïитаé дозвоëó: 
«Ìоæна теáе ïро 
щоñü заïитати?» аáо: 
«Дозвоëü тоá³ щоñü 
ñказати».

 Виñëовñя конкретно: 
«Де ти нав÷ивñя так 
кататиñя на роëиках?», 
«Ó теáе ÷ар³вна 
óñм³шка».

 Щиро виñëов ñвої 
ïо÷óття: «Це ïроñто 
кëаñ!», «Так ïриємно з 
тоáою ñï³ëкóватиñя».
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Поãраéте в ãрó «Ваëüñ-комïë³мент».

1. Станüте в коëо. Ðозрахóéтеñü на ïершиé-дрóãиé 
номери. 

2. Перш³ номери роáëятü крок óïеред ³ ïовертаютüñя 
оáëи÷÷ям до дрóãих. Пари торкаютüñя доëонями (маë. 
42) ³ ведóтü д³аëоã:

— Ти ïодоáаєшñя мен³.
— ×омó?
— Ти ïодоáаєшñя мен³ томó, що...

І називаютü однó характернó риñó, що ïодо-
áаєтüñя ó ïартнеров³. Пот³м м³няютüñя роëями.  

3. Перш³ номери роáëятü крок óïраво ³ ïовторюютü те 
ñаме з ³ншими ïартнерами. 

4. Ãра зак³н÷óєтüñя, коëи ïари ïовертаютüñя ó ïо÷аткове 
ïоëоæення.

Ìаë. 42

Навичкисïілкування

Óм³ння ñï³ëкóватиñя доïомоãає óникати неïорозóм³нü ³ 
наëаãодæóвати ñтоñóнки. 

1. Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи. Íа картках заïиш³тü нави÷ки, 
неоáх³дн³ дëя ефективноãо ñï³ëкóвання (маë. 43). 
2. Ðозкëад³тü картки ó виãëяд³ трикóтника. Íа вершин³ 
— картка, на як³é заïиñано наéваæëив³ш³, на вашó 
дóмкó, нави÷ки. Ó дрóãом рядкó — дв³ картки з менш 
ваæëивими, а в третüомó — три з наéменш ваæëивими 
нави÷ками. 
3. Пор³вняéте трикóтники ó р³зних ãрóïах. 
4. Ðозкаæ³тü, ÷и ваæко áóëо ïорозóм³тиñя.

Ìаë. 43

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

×имаëо ëюдеé ñтраæдаютü в³д ñором'язëивоñт³. 

ßкщо ïо÷óваєшñя невïевнено ó незнаéом³é комïан³ї, 
ñо  ромишñя розмовëяти з áатüками ñвоїх дрóз³в ÷и з дрóзями 
твоїх áатüк³в, тоá³ ñë³д тренóвати нави÷ки ïодоëання 
ñором'язëивоñт³, а такоæ óм³ння знаéомитиñя, ïо÷инати, ï³д-
тримóвати ³ завершóвати розмовó. 
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§22.ÑТÎÑÓНÊÈІЗÄÎÐÎВ'ß

Êоëи ëюди знаéомëятüñя, ñï³ëкóютüñя, 
разом æивóтü аáо нав÷аютüñя, м³æ ними 
виникаютü ñтоñóнки. Стоñóнки áóваютü 
родинними, дрóæн³ми, д³ëовими, 
романти÷ними. Деяк³ ñтоñóнки формó-
ютüñя за нашим áаæанням, ³нш³ — 
незаëеæно в³д тоãо, хо÷емо ми цüоãо ÷и 
н³.

Íавед³тü якнаéá³ëüше ïрикëад³в ñтоñóнк³в (дрóз³, 
ïодрóææя, áатüко ³ ñин, áрат ³ ñеñтра, т³тка ³ 
ïëем³нниця, áаáóñя é онóк, тренер  ³ ñïортñмен, 
ó÷итеëü ³ ó÷енü...).

ßкщо м³æ ëюдüми ñкëаëиñя здоров³ ñтоñóнки, вони в³д÷óваютü 
ïотреáó ó ñï³ëкóванн³ é ñóмóютü, коëи змóшен³ розëó÷атиñя. 
Íездоров³ ñтоñóнки характеризóютüñя ï³дозрами, еãоїзмом, 
áаæанням контроëювати ³ ï³дкоряти.

Çдоров³ ñтоñóнки є заïорóкою щаñëивоãо ³ óñï³шноãо æиття. 
В÷ен³ доñë³диëи, що вони ñïрияютü зменшенню к³ëüкоñт³ 
ñтреñ³в ³ хвороá, зроñтанню ïоïóëярноñт³ é óïевненоñт³ в ñоá³. 
Ó дороñëомó æитт³ так³ ñтоñóнки ñïрияютü авторитетó, вищомó 
р³вню ф³нанñовоãо доáроáóтó, ñтаá³ëüноñт³ в ïодрóæнüомó æитт³, 
ñамоïоваз³ та óñв³домëенню ñенñó æиття.

×омó? Томó що ëюди, м³æ якими ñкëаëиñя здоров³ ñтоñóнки, 
краще задовоëüня ютü вëаñн³ ïотреáи, ïовн³ше реаë³зóютü ñеáе, 

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, як ñтоñóнки вïëиваютü на здоров'я ³ æиттєвиé 
óñï³х ëюдини;

 доñë³диш ñï³ëüн³ риñи ³ в³дм³нноñт³ ñтоñóнк³в з р³зними 
ëюдüми;

 ïотренóєшñя óникати неïорозóм³нü з дороñëими;

 оц³ниш як³ñтü твоїх ñтоñóнк³в ³ розроáиш ïëан їх 
óдоñконаëення.

Ñòîñóíêè — 
це зв'язок м³æ 
ëюдüми, як³ 
доáре знаютü 
одне одноãо. 

ëеãше доëаютü трóднощ³ ³ розв'язóютü ïроáëеми.
1. Ðозãëянü маë. 44 ïро ñтоñóнки з р³зними ëюдüми. 

2. Пор³вняé ñвої ñтоñóнки з áатüками, ³ншими ÷ëенами 
родини, в÷итеëями ³ дрóзями. Що ñï³ëüноãо ó цих ñто-
ñóнках? ×им вони р³знятüñя?

3. Íамаëюé ïортрет ëюдини, ñтоñóнки з якою ти вва     æа-
єш оñоáëивими. Що наéá³ëüше ц³нóєш ó цих ñтоñóнках?

Бàòüêè:

• ëюáëятü теáе, 
незваæаю÷и н³ на що;

• ï³кëóютüñя ïро 
теáе, захищаютü 
³ ï³дтримóютü;

• назавæди заëишатüñя 
÷аñтиною твоãо æиття;

• ³нод³ ваш³ ñмаки 
не зá³ãаютüñя;

• деяк³ áатüки ñтавëятüñя 
до д³теé ³з розóм³нням, 
³нш³ — надто 
контроëюютü аáо, 
навïаки, ïрид³ëяютü 
їм маëо óваãи.

Ó÷èòел³:

• нав÷аютü теáе ³ розвиваютü 
твої зд³áноñт³;

• доïомаãаютü розв'язóвати 
ïроáëеми, наñтавëяютü 
³ виховóютü;

• ³нод³ áóваютü надто 
ñóворими, óïередæеними 
аáо неñïраведëивими.

Бðàòè, ñеñòðè:

• ñхоæ³ на теáе 
³ роñтóтü ïорó÷ 
³з тоáою;

• ви д³ëите м³æ ñоáою 
домашн³ оáов'язки;

• вони захищаютü теáе 
³ доïомаãаютü;

• ³нод³ надокó÷аютü 
÷и, навïаки, 
ïрид³ëяютü тоá³ 
маëо óваãи.

Äðóз³:

• ïроводятü з тоáою 
в³ëüниé ÷аñ;

• з ними моæна 
ïоãоворити ïро 
вñе на ñв³т³;

• завæди ãотов³ 
доïомоãти;

• не видаютü твоїх 
ñекрет³в ³ не 
роáëятü тоá³ зëа;

• ³нод³ ви ñваритеñя 
÷ерез др³áниц³;

• деяк³ дрóз³ 
моæóтü ïоãано 
вïëивати на теáе.

Ìаë. 44
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ßкстатикоìандоþ

Пам'ятаєш ³ñтор³ю, як áатüко звеë³в ñвоїм ñинам завæди трима-
тиñя разом, ³ ïродемонñтрóвав неоáх³дн³ñтü цüоãо за доïомоãою 
ïроñтоãо в³ника? Адæе ц³ëиé в³ник ваæко зëамати, а роз³áравши 
éоãо на окрем³ ã³ëо÷ки, зроáити це дóæе ëеãко. 

ßк áóти дрóæними ³ д³яти в команд³, ми моæемо 
ïов÷итиñü ³ ó тварин. Про÷итаéте óроки ãóñеé ³ навед³тü 
ïрикëади, коëи ëюди ÷иниëи так, як це роáëятü ãóñи. 

Óрокигусåé

1. Ìахаю÷и криëами, ãóñи ñтворюютü ï³дéомниé ïот³к дëя 
ïтах³в, що ëетятü за ними. V-ïод³áна áóдова зãраї ïри-
áëизно на 70 в³дñотк³в зменшóє зóñиëëя ï³д ÷аñ ïоëüотó 
ïор³вняно з тим, якáи ãóñи ëет³ëи ïоодинц³.

Óðîê: тоé, хто рóхаєтüñя в одномó наïрямкó з ³н-
шими, доñяãає áаæаноãо швидше ³ ëеãше, томó що 
³нш³ ÷ëени команди ñтворюютü дëя нüоãо ñïриятëив³ 
óмови.   

2. ßкщо ïтах виïадає з³ зãраї ³ ïо÷инає ëет³ти ñам ïо ñоá³, 
в³н одразó в³д÷óває оï³р  в³трó ³ ñïов³ëüнює рóх. Томó 
намаãаєтüñя якнаéшвидше ïовернóтиñü ó зãраю.

Óðîê: краще заëишатиñü ó команд³ з тими, хто рóхаєтüñя 
ó томó æ наïрямкó, áóти ãотовим ïриéмати доïомоãó ³ ñа-
момó надавати її ³ншим ÷ëенам команди.  

3. Êоëи ïтах, що ëетитü ïоïередó, втомëюєтüñя, в³н ïо-
вертаєтüñя ó зãраю, а на éоãо м³ñце ñтає ³ншиé.

Óðîê: якщо ó÷аñники команди ïо ÷ерз³ виконóватимóтü 
наéñкëадн³шó роáотó, це ï³де на кориñтü óñ³é команд³. 

4. ßкщо ãóñкó ï³дñтреëиëи аáо вона захвор³ëа, зãраю за-
ëишаютü ще два ïтахи. Вони нев³дñтóïно ëетятü за 
нею, доïомаãаютü ³ захищаютü її, ïоки вона одóæає 
аáо ïомре.   

Óðîê: треáа ï³дтримóвати одне одноãо 
³ в радоñт³, ³ в ãор³.   

ßкдосягтиïорозуìіннязáлизькиìидорослиìи

Батüки аáо дороñë³, як³ оï³кóютüñя ïро теáе — наéр³дн³ш³ дëя 
теáе ëюди. Теïë³ ³ щир³ ñтоñóнки з ними ваæëив³ дëя теáе ó áóдü-
якомó в³ц³, а тим á³ëüше ó ï³дë³тковомó, коëи ти ще не ãотовиé до 
ñамоñт³éноãо æиття. 

Аëе ти дороñë³шаєш, ñтаєш ñамоñт³éн³шим, ³ ñтоñóнки з ними 
такоæ ïотреáóютü зм³н.  

ßк краще ïереконати áатüк³в аáо áëизüких дороñëих 
що ти ñтав дороñë³шим ³ ïотреáóєш á³ëüшої ñвоáоди, 
д³знаéñя з короткоãо кроñ-теñтó. 

1. Тоá³ здаєтüñя, що дороñë³ не до ñтат нüо ïо ва æа ютü те áе ³ не 
да ютü т³єї ñво áо ди, якó ма ютü твої дрóз³. Ти:

• н³÷о ãо їм не ñка æеш, вва æа ти меш , що ти ã³ршиé за ³нших 
³ не за ñëó ãо вóєш на те, що ма ютü твої од ноë³тки (2); 

• ро áи ти меш ïо-ñвоємó, áо ïереконаниé, що áатü ки в³дñта ëи 
в³д æит тя ³ не ро зóм³ютü ïо треá ñó ÷аñ ної мо ëод³ (3);  

• ñïро áóєш довеñти їм, що вæе до ñтат нüо до роñ ëиé (4)?

2. Та ка ïо вед³нка ïоз áав ëяє те áе шан ñó зм³ни ти ñи тó ац³ю на 
кра ще. Бëизüки дороñë³ мо æóтü нав³тü не здо ãа дó ва тиñя, що те áе 
тóр áóє, а ти ïо ÷ó ва ти меш ñя ïри ни æе ним ³ не щаñ ним (1).

3. Так³ дóм ки мо æóтü вик ëи ка ти ó те áе ãн³в. А ãн³в — наéã³ршиé 
ïо  рад ник. В³н не зм³нитü ñи тó ац³ю на кра ще. Аã ре ñив на ïо ве  д³нка 
ëи ше заãоñтритü ñто ñóн ки м³æ ва ми, в³д да   ëитü ваñ од не в³д од но ãо. 
І як наñë³док — ти не от ри маєш то ãо, ÷о ãо ïраã неш (1).

4. Цеé вар³ант — наé кра щиé. Аëе ви ма ãає в³д те áе до дат ко вих 
зó ñиëü, ад æе н³що ваæ ëи ве ó æитт³ не даєтüñя ëеãко. Ìоæ ëи во, 
дëя цüо ãо до ве детü ñя взя ти на ñе áе ви ко нан ня де я ких до машн³х 
оáов’язк³в. Аëе коëи дороñë³ на ïо ëя ãа ти мóтü на ñвоємó, ти ñïриé-
меш це ñïок³éно, як та ке, що за раз зм³ни ти немоæ ëиво. Çãо дом 
ñïро áóєш ïо ãо во ри ти з ни ми ще раз.

Íамаãаéñя á³ëüше ñï³ëкóватиñя з áëизüкими дороñëими. Ëише 
в такомó раз³ вони знатимóтü, що з тоáою в³дáóваєтüñя ³ як тоá³ 
доïомоãти. 

Çавæди намаãаéñя ïояñнити ïри÷ини ñвоєї ïовед³нки, нав³тü 
якщо в÷инив щоñü ïоãане. Адæе ó á³ëüшоñт³ виïадк³в д³ти роáëятü 
це не томó, що хо÷óтü завдати ïрикроñт³, а томó, що не знаютü, як 
³накше доñяãти ваæëивої мети (наïрикëад, щоá з ними дрóæиëи, 
звертаëи на них óваãó). ßкщо áóдеш щирим — дорñë³ доïомоæóтü 
тоá³ зрозóм³ти, ó ÷омó ти ñхиáив, ³ дадóтü ñëóшнó ïорадó.
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ßкïоліïøитистосунки

Íаш³ в÷инки вïëиваютü на ³нших ëюдеé ³ викëикаютü ó них р³зн³ 
ïо÷óття. Íаïрикëад, ви з дрóãом домовиëиñя зóñтр³тиñü о трет³é. 
Ти ñï³знивñя на двадцятü хвиëин. В³н, зв³ñно, моæе розñердитиñя 
на теáе. ßкщо ти не ïомиєш за ñоáою ïоñóд ÷и заáóдеш ïриáрати 
ë³æко, то заñмóтиш áатüк³в. Íе виконаєш домашнє завдання — 
ïрикро вразиш ó÷итеëя. Óñе це не ñïриятиме ïоë³ïшенню ваших 
ñтоñóнк³в. 

І навïаки, якщо ти ñкаæеш дрóãов³ щоñü ïриємне, звариш 
картоïëю до маминоãо ïриходó, áóдеш активним на óроц³, то 
викëи÷еш теïë³ ïо÷óття, ³, отæе, ñтоñóнки м³æ тоáою ³ дрóãом, áатü-
ками, в÷итеëями ïоë³ïшатüñя. 

Îц³ни ñвої ñтоñóнки з р³зними ëюдüми за 10-áаëüною 
шкаëою: 10 áаë³в — вони ц³ëком теáе вëаштовóютü, 
0 áаë³в — аáñоëютно неïриéнятн³.

Îáери ëюдинó, ñтоñóнки з якою ти хот³в áи ïоë³ïшити. 
Вкëю÷и цеé ïóнкт до ïроектó ñамовдоñконаëення. Дëя 
цüоãо:
• ñïо÷аткó ïродóмаé, що моæе зрóéнóвати ц³ ñтоñóнки. 

Çаïиши те, що ñïаде тоá³ на дóмкó; 
• оáãовори це з мамою, татом ÷и дрóãом. Ìоæëиво, 

вони додадóтü к³ëüка ïóнкт³в; 
• ïоñтараéñя óникати таких д³é. Поñт³éно анаë³зóé, ÷и 

вдаєтüñя тоá³ це роáити;
• ïриãотóé дëя ц³єї ëюдини маëенüкиé ïодарóнок. Íе 

оáов'язково кóïóвати éоãо, краще зроáити ñвоїми 
рóками (наïрик ëад, ñïëеñти áраñëет ÷и заïиñати на 
диñк новó ãрó аáо ïриáрати ó квартир³); 

• намаãаéñя роáити маëенüк³ ñюрïризи не ëише на 
денü народæення ÷и ³нш³ ñвята, а ïоñт³éно радóé 
ñвоїх р³дних ³ дрóз³в.

Навичкиôорìуваннястосунків

Дëя формóвання ïозитивних м³æоñоáиñт³ñних ñтоñóнк³в треáа 
воëод³ти áаãатüма æиттєвими нави÷ками.

1. Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи. Íа окремих картках заïи ш³тü 
нави÷ки, неоáх³дн³ дëя формóвання ñтоñóнк³в (маë. 45). 

2. Ðозкëад³тü ц³ картки ó виãëяд³ трикóтника. Íа 

вершин³ — картка, на як³é заïиñано наéваæëив³ш³, на 
вашó дóмкó, нави÷ки. Ó дрóãомó рядкó — дв³ картки 
з менш ваæëивими, а в третüомó — три з наéменш 
ваæëивими нави÷ками. 

3. Пор³вняéте трикóтники ó р³зних ãрóïах. 

4. Ðозкаæ³тü, ÷и ñкëадно áóëо доñяãти ïорозóм³ння.

Íави÷ки роáоти в команд³.

Íави÷ки ñï³в÷óття 
³ ï³дтримки.

Íави÷ки ефективноãо 
ñï³ëкóвання.

Óïевнен³ñтü.

Óм³ння розв'язóвати конфë³кти.

Тоëерантн³ñтü.

Ìаë. 45

Підсумêè

Позитивн³ м³æоñоáиñт³ñн³ ñтоñóнки ñïрияютü здоров'ю 
³ æиттєвомó óñï³хó.

Ó ãрóïових ñтоñóнках ваæëиво вм³ти надавати ³ ïриéмати 
доïомоãó.

Ó ñтоñóнках з áëизüкими дороñëими наéваæëив³шими є 
дов³ра ³ щир³ñтü.

Поë³ïшити ñтоñóнки тоá³ доïомоæóтü нави÷ки тоëерантноñт³, 
ñï³в÷óття, роáоти в команд³, ефективноãо ñï³ëкóвання, аñер-
тивноñт³ та óм³ння розв'язóвати конфë³кти.
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§23.ВÈÄÈІНÀÑËІÄÊÈÊÎНÔËІÊТІВ

Êонôлікти—частинастосунків

1. Îá'єднаéтеñü ó ïари ³ розкаæ³тü одне одномó ñитóац³ю, 
коëи ви ñвариëиñя аáо ñïере÷аëиñя з дрóзями ÷и ³ншими 
д³тüми. 

• Що ñïри÷иниëо ñóïере÷кó? 
• ßк це в³дáóваëоñя? 

2. Íавед³тü ïрикëади д³é, як³ моæóтü ñïри÷инити 
ñóïере÷кó: оáзивання, нетактовн³ виñëовëювання, ïоши-
рення ïë³ток, заïере÷ення ÷иєїñü дóмки...;

3. Íазв³тü ïо÷óття, що виникаютü в ó÷аñник³в конфë³ктó: 
ãн³в, оáраза, роз÷арóвання...;

4*. Подóмаéте, як³ наñë³дки дëя здоров'я моæóтü мати 
конфë³кти: оáзивання, á³éки, розрив дрóæáи... . 

Ти моæеш зроáити виñновок, що конфë³кти — це ви кëю÷ но 
не ãа тив не яви ще, ³ то мó їх треáа завæди óникати. Аëе це не так. 
Êонфë³кти є ÷а ñ ти ною ñто ñóнк³в. 

Êо ëи ëю ди ñï³ëкó ютü ñя м³æ ñо áою, ра зом нав÷аютü ñя, ïра цю-
ютü аáо в³дïо ÷и ва ютü, ³нод³ з’яñо вóєтüñя, що во ни ïо-р³зно мó ро -
зóм³ютü, що є не оáх³дним, ваæ ëи вим ÷и ïра виëü ним, аáо їхн³ ³нте-
ре ñи мо æóтü не зá³ãатиñя. Îднак це не озна÷ає, що вони ïрире÷ен³ 
на ñварки ³ ñóïере÷ки. Êоæномó ваæëиво нав÷итиñя розв'язóвати 
конфë³кти мирним ñïоñоáом. 

Ц³ óм³ння — ÷и не наéваæëив³ш³ дëя теáе. Вони доïомоæóтü 
зменшити к³ëüк³ñтü ñтреñ³в ó твоємó æитт³, ï³двищатü тв³é авторитет, 
ïоïóëярн³ñтü, р³венü óïевненоñт³ та ñамоïоваãи.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, ÷омó м³æ ëюдüми виникаютü конфë³кти;

 нав÷ишñя розр³зняти конфë³кти ïоãëяд³в ³ конфë³кти 
³нтереñ³в;

 д³знаєшñя ïро ñïоñоáи розв'язання конфë³кт³в;

 ïотренóєшñя розï³знавати конфë³кти ó щоденномó æитт³.

Видиконôліктів

Êонфë³кти, ñïри ÷и нен³ розá³æноñтями ó ïоãëядах, ñмаках 
÷и óïодоáаннях ëюдеé, називаютü êîíôл³êòàìè ïîглÿд³â. Êоëи 
кон фë³кти виникаютü внаñë³док з³ткнен ня ³нте реñ³в ÷и áаæанü 
ëю  деé — це êîíôл³êòè ³íòеðеñ³â. Ðозв'язóютü ц³ конфë³кти ïо-
р³зномó.

Êонôліктиïоглядів

×а ñ то, ко ëи ëю ди ма ютü р³знó в³рó, ïе ре ко нан ня аáо їм ïо до áа-
ютü ñя ÷и не ïо до áа ютü ñя ïевн³ ре÷³ (одяã, мó зи ка, фóт áоëü на ко ман-
да), во ни н³áи ñï³ëкóютüñя р³зни ми мо ва ми. Те, що дëя од но ãо «до-
á ре», мо æе áó ти «ïо ãа ним» дëя ³ншо ãо; те, що од но мó ïо до áаєтüñя, 
в ³ншо ãо мо æе вик ëи ка ти в³дра зó.

Îднак розв’язан ня тако ãо конфë³ктó не оз на ÷ає, що éо ãо ó÷аñ ни-
ки ма ютü зм³ни ти ñвою в³рó, ïо ãëя ди ÷и ïе ре ко нан ня. Ó та ких ви ïад-
ках ñë³д ïриãадати народнó мóдр³ñтü: «Про ñмаки не ñïере÷аютüñя». 
Дó æе ваæ ëи во розвинóти в ñоá³ òîлеðàíòí³ñòü — óм³ння виз на ва-
ти ³ ïо ва æа ти ïра во ³ншої ëю ди ни на вëаñ нó, в³дм³ннó в³д твоєї, 
дóм кó ³ ïам'ятати, що то ëе рантн³ñтü — це ïо шóк то ãо, що оá’єднóє, 
а не роз’єднóє ëюдеé. 

1. Приãадаé ïод³áнó ñитóац³ю з³ ñвоãо æиття. ßк це 
áóëо? ×и ïравиëüно ти д³яв? Що моæна áóëо зроáити ÷и 
ñказати ³накше?
2*. ßк ó розв'язанн³ таких конфë³кт³в моæе доïомоãти 
ïравиëо ñв³тëофора: «Çóïиниñü. Подóмаé. Виáери»?

Два товариш³ — Во ëо дя ³ Ðам³ëü   — дó æе до á ре ëад на ютü 
м³æ ñо áою, а ñва рятü ñя т³ëüки то мó, що Во ëо дя — вáоë³ваëü ник 
київñüко ãо «Ди на мо», а Ðам³ëü — до нецü ко ãо «Øах та ря». Ц³ ñвар-
ки ïриãн³÷ó ютü їх оáох. Траï ëяєтüñя, що во ни ïо к³ëüка дн³в не 
роз мов ëя ютü. Інод³ ñïе ре ÷а ютü ñя ма ëо не до á³éки. Êо æен на ма-
ãаєтüñя до ве ñ ти ïе ре ва ãи óëюá ëе ної ко ман ди ³ 
ïе ре ко на ти товариша вáоë³ва ти за неї. 

Та ÷и вар то це ро áи ти? Êра ще виз на ти 
ïра во дрó ãа вáоë³ва ти за ко ман дó, яка éо мó 
ïо до áаєтüñя, óт ри мó ва ти ñя в³д на ïа док на неї 
³ оá ãо во рю ва ти те, що ÷им кра ще ãра ти мóтü 
оáидв³ ко ман ди, тим ц³кав³ше áó де ди ви-
ти ñя мат÷³ нац³онаëü но ãо ÷емï³она тó ³ тим 
ñиëüн³шою áóде зá³рна Óк раїни.
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Êонôлікти інтåрåсів

Ç³ткнен ня ³нте реñ³в двох оñ³á аáо ³ãно рó ван ня од н³єю з них ³нте-
реñ³в ³ ïо треá ³ншо ї — дрó ãа ãрó ïа ïри ÷ин, з яких виникає ïе ре ваæ-
на á³ëüш³ñтü конфë³кт³в. ßк що ëю ди д³ютü áез óра хó ван ня цüо ãо, то 
нав³тü ó ви ïад кó ïри ми рен ня конфë³кт не ви ÷ер ïóєтüñя. В³н ви ни-
ка ти ме зно вó ³ зно вó. Íа маë. 46 зоáраæено, як моæна розв'язóвати 
конфë³кти ³нтереñ³в.

Ìаë. 46. Сïоñоáи розв'язання конфë³кт³в

Бîðîòèñÿ:
• дом³нóвати;
• тиñнóти;
• ïоãроæóвати;
• ëаятиñя;
• áитиñя. 
Óñ³ ïро ãра ютü. Íав³тü 
як що хтоñü дóмає, що ви -
ãрав, наñïравд³ в³н та коæ 
ïро ãрав.

Ïîñòóïèòèñÿ:
• ³ãнорóвати вëаñн³ ³нтереñи;
• на вñе ïоãодæóватиñя;
• роáити те, що хо÷óтü ³нш³.
Õтоñü моæе виïадково виãрати 
за рахóнок ³ншоãо.

Â³дñòîðîíèòèñÿ 
â³д êîíôл³êòó:
• ³ãнорóвати ïроáëемó;
• звоë³кати з її розв'язанням; 
• роз³рвати ñтоñóнки. 
Óñ³ ïроãраютü.

Äîìîâлÿòèñÿ:
• ñëóхати, розóм³ти, ïоваæати одне 

одноãо;
• на ма ãати ñя зро зóм³ти ïри ÷и нó 

конфë³ктó (з’яñó вати, з³ткнен ня 
яких ³нте реñ³в ïризвеëо до нüоãо);

• шóкати р³шен ня, яке вëаштóє 
оáох, аáо ï³ти на взаємн³ 
ïоñтóïки.

Óñ³ виãраютü (ïовн³ñтю аáо ÷аñтково). 

ßкщо хо÷еш мати доáр³ ñтоñóнки з óñ³ма, не ³ãнорóю÷и вëаñних 
³нтереñ³в, завæди намаãаéñя домовитиñя з оïонентом. Îднак ³нод³ 
краще в³дñторонитиñя в³д конфë³ктó аáо ï³ти на ïоñтóïки ÷и р³шó÷е 
в³дñтоювати ñвою ïозиц³ю.

Êîлè âàðòî â³дñòîðîíèòèñÿ â³д êîíôл³êòó:
• коëи вñ³м неоáх³дно заñïокоїтиñя;
• коëи треáа ïродóмати арãóменти;
• коëи немає шанñ³в óëаднати ñóïере÷кó.

Êîлè âàðòî ïîñòóïèòèñÿ:
• коëи розóм³єш, що неïравиé;
• коëи ïредмет ñóïере÷ки наáаãато ваæëив³шиé дëя ³нших, н³æ 

дëя теáе;
• коëи розóм³єш, що втратиш в³д цüоãо конфë³ктó á³ëüше, н³æ 

здоáóдеш;
• коëи неáезïе÷не áóдü-яке заãоñтрення ñтоñóнк³в.

Êîлè âàðòî ð³øó÷е áîðîòèñÿ:
• якщо ïри розв'язанн³ конфë³ктó в ³ншиé ñïоñ³á моæеш 

зашкодити ñоá³ аáо áëизüким ÷и оïонент моæе отримати 
неñïраведëив³ ïереваãи;

• коëи даєш в³дñ³÷ зëовмиñникам.

Êонструктивнåрозв'язанняконôліктів

1. ßк³ ñïоñоáи розв'язання конфë³ктó оïиñано ó цих ñитóац³ях?

Ñèòóàц³ÿ 1. Ó ñанатор³ї Îëена æиве в к³мнат³ з В³тою. В³та 
не ïриáирає ñвоє ë³æко ³ розкидає ре÷³. Çа це їхня к³мната 
ïоñт³éно отримóє заóваæення. Îëена ñïо÷аткó терï³ëа, а ïот³м 
не витримаëа ³ наãримаëа на В³тó. Д³в÷ата ïоñвариëиñя.

Ñèòóàц³ÿ 2. Ìа ри на ³ Îк ñа на — ïо дрó ãи. Îк ñа на маéæе завæди 
ïо ñтó ïаєтüñя Ìа рин³. Аëе ÷а ñом во на в³д÷ó ває не вдо во ëен ня ³ 
ро з ÷а рó ван ня ÷е рез те, що її ³нте ре ñи не вра хо вó ютü ñя.

2*. Потренóéñя розï³знавати конфë³ктн³ ñитóац³ї. Дëя цüоãо 
ïоñïоñтер³ãаé за ëюдüми, наïрикëад, ó шк³ëüн³é їдаëüн³, а в³дтак 
оïиши к³ëüка конфë³кт³в за таким ïëаном:
• Õто є ó÷аñниками конфë³ктó?
• ßк³ їхн³ ц³ë³?
• ßкиé ñïоñ³á розв'язання конфë³ктó вони оáраëи? 
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3*. ßк³ ñïоñоáи розв'язання конфë³кт³в м³æ áратами ³ 
ñеñтрами зоáраæено на маë. 47? ßк³ ñëо ва, æе ñ ти ³ ïо ëо-
æен ня т³ëа ñв³д÷атü ïро це?

Ìаë. 47

Í³, 
фóтáоë.

Переá’єшñя.

Сüоãодн³ 
фóтáоë. 
ß давно 

éоãо 
÷екав.

Тод³ 
наñтóïн³ 
три дн³ я 

дивитимóñя 
ñер³аë.

Доáре.

Подивимоñя 
ф³ëüм?

ßк 
ñкаæеш.

1 3

2

Підсумêè

Êонфë³кти — нев³д'ємна ÷аñтина ëюдñüких ñтоñóнк³в. Во ни 
ви ни ка ютü ÷е рез те, що коæ на ëю ди на є не ïо втор ною оñо-
áиñт³ñтю ³ має вëаñн³ ïоãëяди та ³нтереñи. 

ßкщо конфë³кти виникаютü ÷ерез розá³æноñт³ ó ñмаках 
÷и ïоãëядах ëю деé, їх ñë³д розв'язó ва ти на оñ нов³ то ëе рант-
ноñт³.

Ó á³ëüшоñт³ виïадк³в конфë³кти треáа розв’язó ва ти шëя хом 
ïе ре ãо вор³в. 

§24.ßÊВËÀÄНÀТÈÊÎНÔËІÊТ

Ñтиліïовåдінки іконôлікти

Ó ïоïереднüомó ïараãраф³ вам áóëо заïроïоновано 
ïоñïоñтер³ãати за ëюдüми ó ãромадñüкомó м³ñц³, наïри-
кëад ó шк³ëüн³é їдаëüн³, та оïиñати к³ëüка конфë³кт³в. 
Îáãовор³тü резóëüтати ñвоїх ñïоñтереæенü. ×и вдаëоñя 
ó÷аñникам конфë³ктó д³éти зãоди? ßкиé ñïоñ³á ïовед³нки 
ó конфë³кт³ вони оáраëи?   

×и ïом³÷ав ти, що де як³ ëю ди конфë³ктó ютü ÷аñт³ше, н³æ ³нш³? 
Дех то з них не ëи ше ñва ритü ñя з óñ³ма (од но кëаñ ни ка ми, в÷и те ëя-
ми, áатü ка ми), а é на ма ãаєтüñя áóдü-що ïе ре моã ти в ñó ïе ре÷ ках, 
нер³дко ³ за до ïо мо ãою кó ëак³в. 

Інш³ ëюди, навïаки, на ÷еá то ³ óни каютü конфë³кт³в, óвеñü ÷аñ 
в³дмов ÷óютüñя, на ма ãаютüñя áó ти не ïом³тними, аëе їх вñе одно 
оá ра æа ютü, наñм³хаютü ñя з них, ³нод³ нав³тü á’ютü.

Це ñв³д÷итü ïро те, що ³ аã ре ñив на, ³ ïа ñив на ïо вед³нка ïро во-
кóє конфë³кти. І на вïа ки, вïев нен³ñтü ó ñоá³, адек ват на ñа мо оц³нка, 
ïо ва ãа до ñе áе та ³нших до ïо ма ãа ютü óни ка ти конфë³кт³в, а як що 
во ни ви ник ëи — кон ñт рóк тив но розв’яза ти їх ³ д³éти зãоди.

Дëя óñï³шноãо розв'язання конфë³кт³в треáа воëод³ти áаãатüма 
³ншими æиттєвими нави÷ками: ñамоконтроëем, óм³нням ñëóхати 
³ ãоворити, виñëовëювати ñвої ïо÷óття, рахóватиñя з ïо÷óттями 
оïонента. Ваæëиво не ëи ше зна ти, як це ро áи тüñя, а é ïоñт³éно 
ïрак ти кó ва ти ñя. Пов³р, це вар то твоїх зó ñиëü: так в÷атü ñя áó дó ва ти 
р³вно ïравн³ ñто ñóн ки, ëад на ти з ëюдü ми, здо áó ва ютü ïо ва ãó ³ ï³дви-
щó ютü ñа мо ïо ва ãó. 

Ó цüомó тоá³ доïомоæóтü розроáëен³ ïñихоëоãами ш³ñтü крок³в 
до розв'язання конфë³кт³в.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïро÷итаєш ïоради ïñихоëоã³в, як ïравиëüно д³яти ó 
конфë³ктних ñитóац³ях;

 д³знаєшñя, як заïоá³ãти розïаëюванню конфë³ктó;

 ïотренóєшñя контроëювати ñеáе ó конфë³ктних ñитóац³ях;

 оáãовориш, як³ æиттєв³ нави÷ки неоáх³дн³ дëя конñтрóктив-
ноãо розв'язання конфë³кт³в.
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• Дихаé ãëиáоко.
• Поë³÷и до деñяти (аáо даë³).
• Скаæи ñоá³, що ти ñïок³éниé.

Êðîê 1. Îïàíóé ñеáе

• Скаæи: «ß не хо÷ó ñваритиñя ÷ерез це».
• Поæартóé: «Т³ëüки не вáиваé мене, а то ñв³т втратитü 

маéáóтнüоãо ноáеë³вñüкоãо ëаóреата».

Êðîê 2. Çàñïîêîé îïîíеíòà

• Дивиñü éомó в о÷³, каæи: «Так», «ß розóм³ю».
• До÷екаéñя, коëи в³н зак³н÷итü, ³ ñïитаé: «Це ïравда?»

Êðîê 3. Аêòèâíî ñлóõàé

• Êо ри ñ тóéñя «ß-ïов³домëен нями». Çам³ñтü: «Ти завæди 
заï³знюєшñя» краще ñказати: «ß нер вó ю ñя щора зó, 
ко ëи ти затримóєшñя».

• Пояñни, ÷омó ти так дóмаєш, ³ ñвої ïо÷óття: «Ìен³ 
здаєтüñя, що ти мене не ïоваæаєш».

• Ст³é ïрямо, ãовори ñïок³éно.

Êðîê 4. Ïîâîдüñÿ àñеðòèâíî

• Поваæаé ã³дн³ñтü оïонента. Де як³ ри ñи éоãо ха рак те рó 
мо æóтü áó ти не ïриємни ми дëя те áе. Аëе ти не мо æеш 
зм³нити цüоãо. Íе на ма ãаé ñя кри ти кó ва ти ³ ïе ре ви хо вó-
ва ти éо ãо. Îá ãо во рюé ПÐÎ БËÅ ÌÓ, а не ËÞ ДÈÍÓ. 

• Поãодæóéñя, з ÷им моæеш: «ß розóм³ю твої ïо÷óття».
• ßкщо ти зроáив щоñü не так, ïоïроñи ïроáа÷ення.

Êðîê 5. Âèñлîâлþé ïîâàгó

ßкзаïоáігтирозïалþваннþконôлікту

Êонф ë³кто ãе ни ³ ãн³в — оñü те, що розïаëює конфë³кт ³ роáитü 
éоãо некерованим. Êонфë³кто ãе ни ïоñиëю ютü емоц³éне на ïрó æен ня, 
оá ра æа ютü, ïородæó ютü áа æан ня за хи ñ ти ти ñя. 

Íаéá³ëüша не áез ïе ка ïо ëя ãає в то мó, що конфë³кто ãен ïро во кóє 
ó в³дïов³дü но виé конфë³кто ãен, а тоé ó ñвою ÷ер ãó — ще один ³ так 
даë³. Êо æен на ñтóï ниé конфë³кто ãен д³є ñиëüн³ше за ïо ïе редн³é. 
Так óтворюєтüñя конфë³ктниé еñкаëатор (маë. 48).

Ó зв’яз кó з цим за ïам’ятаé два ãо ëо вних ïра ви ëа за ïоá³ãан ня 
конфë³ктам:

1. Íа ма ãаé ñя не викориñтовóвати конфë³кто ãе н³в.
2. Íе ï³дда ваé ñя на ïро во кац³ю конфë³ктó (не в³дïов³даé 

конфë³кто ãе ном на конфë³кто ãен).

• Çаïроïонóé зм³нити ïозиц³ю «ß — ïро ти те áе» на 
ïо зиц³ю «Ìи ра зом — ïро ти ïро áëе ми». 

• Çаïроïонóé ñв³é вар³ант розв'язання ïроáëеми.
• Çаïитаé оïонента, як³ в³н має ïроïозиц³ї.
• Ðозãëянüте ³нш³ моæëив³ вар³анти та їх наñë³дки.
• Îáер³тü те, що вам ï³дходитü. 
• До мо втеñя ви ко нó ва ти це р³шення ïев ниé ÷аñ (на ïри-

кëад, тиæ денü), а ïот³м ïо вер нó ти ñя до роз мо ви ³ з’яñó-
ва ти, ÷и ви ним задовоëен³.

Êðîê 6. Рîзâ'ÿзóé ïðîáлеìó

Êîíôл³êòî геíè—
це ñëо ва аáо д³ї, 
як³ ïо ро д æó ютü,  

ïро во кó ютü  
÷и розïаëю ютü 

конфë³кт:

• оá ра зи, зне ваæ ëи ве ñтав ëен ня; 
• виñм³юван ня; 
• ви х ва ëян ня; 
• ка те ãо ри÷н³ ñó д æен ня; 
• ïо в÷ан ня; 
• не ÷еñн³ñтü; 
• не щир³ñтü; 
• ïо рó шен ня ïра виë ети ке тó (не в³та-

ти ñя, ³ãно рó ва ти ÷и юñü ïри ñóтн³ñтü, 
ïе ре áи ва ти);

• де як³ óза ãаëü нен ня: «ти н³ко ëи», 
«ти завæди», «я н³за що», «це áез-
над³éно».
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ßкконтролþватисåáå

Íаведен³ ниæ÷е ïоради доïомоæóтü оïанóвати ñеáе ³ вãамóвати 
ãн³в.

Óñòàíîâè ïîïеðедæóâàлüíó ñèгíàл³зàц³þ

• Óяви ñв³тëофор ó ñвоїé ãоëов³. 

• Éоãо ÷ервоне ñв³тëо вмикатиметüñя тод³, 
коëи треáа зóïинитиñü ³ ïодóмати.

• Íе заáóваé ïерев³ряти ñв³é ñв³тëофор ó 
ñитóац³ях, як³ зëятü теáе.

Ïîл³÷è дî деñÿòè (àáî дàл³)

• По÷инаé ãëиáоко дихати ³ ïов³ëüно ë³÷ити ïро ñеáе. 

• Íе ïровокóé ñï³врозмовника, ïоказóю÷и, що ти ë³÷иш.

• Продовæóé ñëóхати оïонента. 

• Дивиñü éомó в о÷³.

Ìаë. 48. Êонфë³ктниé еñкаëатор

— То÷но!

— В³ддаé мою 
книæкó!

— В³д÷еïиñü, я її 
не áраëа!

— А це що таке?

—Ти ñам її ñюди 
ïокëав!

—Ти хо÷еш ñказати, 
що в мене ñкëероз?

Ïðàêòèêóé ñàìîïеðеêîíàííÿ

Інод³, щоá заñïокоїтиñя, доñтатнüо ñказати ñоá³ к³ëüка ñë³в:

«Це не вïëиває на мене...»
«Ìен³ не треáа з цим áоротиñя».
«ß моæó це вëаднати».
«Ìен³ ïриємно, що я тримаю ñеáе в рóках».

Çì³íè òî÷êó зîðó

Поãëянü на ñитóац³ю о÷има ñтороннüоãо ñïоñтер³ãа÷а. Подóмаé: 

• ×и варто ãн³ватиñя ÷ерез це?
• ×и ñïравд³ ця ëюдина хо÷е тоá³ зашкодити? (Ти æ, наïрикëад, 

не ñердитимешñя на маëюка за те, що в³н теáе штовхнóв?)
• ×и є ³ншиé ñïоñ³á отримати те, що хо÷еш?

Îáери ñïоñ³á, як оïанóвати ñеáе ó наведених ниæ÷е 
ñитóац³ях.

Ñèòóàц³ÿ 1. Ти ñтоїш ó ÷ерз³ за квитком. Ðаïтом до 
хëоïця, що ñтоїтü ïоïередó теáе, ï³д³éшëи знаéом³, 
³ в³н ïроïóñтив їх óïеред.
Ñèòóàц³ÿ 2. Îднокëаñник ïо÷ав звинóва÷óвати теáе 
в томó, ÷оãо ти не роáив.

Навичкирозв'язанняконôліктів

Óм³ння розв’язó ва ти конфë³кти — оз на ка зр³ëої оñо áи ñ тоñт³. Ти 
мо æеш ñка за ти, що é ñе ред до роñ ëих áа ãа то тих, хто розв'язóє ñвої 
ïро áëе ми ïо ãро за ми, ñвар ка ми ÷и кó ëа ка ми. Та це оз на ÷ає ëи ше те, 
що не коæ на до роñ ëа ëю ди на є зр³ëою оñо áиñт³ñтю. 

1. Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи. Íа веëикомó аркóш³ ïаïерó 
намаëюéте три концентри÷н³ коëа.
2. Íа окремих картках заïиш³тü нави÷ки, неоáх³дн³ дëя 
розв'язання конфë³кт³в (маë. 49). 
3. Ó центр³ наéменшоãо коëа ïокëад³тü картки з 
нави÷ка ми та оñоáиñтими якоñтями, як³ ви вваæаєте 
наéваæëив³шими дëя óñï³шноãо розв'язання конфë³кт³в.
4. Ó дрóãомó коë³ — картки з тими, як³ ви вваæаєте 
менш ваæëивими, а в третüомó — наéменш ваæëивими.
5. Ðозкаæ³тü, ÷и ваæко áóëо доñяãти ïорозóм³ння ó 
ваших ãрóïах.
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Óм³ння ñëóхати ³ адек ват но ñïриé ма-
ти ³нфор мац³ю.

Çдатн³ñтü в÷аñ но розï³зна ва ти 
конфë³ктнó ñи тó ац³ю.

То ëе рантн³ñтü.

Çдатн³ñтü ïриáоркó ва ти 
áóрх ëив³ емоц³ї.

Óïев не ниé ñтиëü ïо вед³нки.

Óм³ння ïе ред áа ÷а ти наñë³дки 
ñвоїх ñë³в ³ в÷инк³в.

Ìаë. 49

По÷óття ãóморó.

Õорош³ манери.

Óм³ння заïроïонóвати вар³ан ти 
розв'язан ня ïро áëе ми.

Çдатн³ñтü з'яñóвати ñóтü конфë³ктó.

Óм³ння тактовно виñ ëов ëю ва ти 
ñвої ïо ÷óт тя.

Óм³ння ÷³тко ñфор мó ëю ва ти те, що 
хо ÷еш ñка за ти.

Óм³ння во ëод³ти ñвоїми 
æе ñ та ми ³ м³м³кою.

В³дïов³даëüн³ñтü.

Підсумêè

Óïевнениé ñтиëü ñï³ëкóвання доïомаãає óникати конфë³кт³в 
³ конñтрóктивно розв'язóвати їх.

Óм³ння розв'язóвати конфë³кти — ознака зр³ëої 
оñоáиñтоñт³.

Êонфë³ктоãени розïаëюютü конфë³кт ³ ïоãëиáëюютü 
ïротиñтояння.

Óм³ння оïанóвати ñеáе в конфë³ктн³é ñитóац³ї доïомоæе 
вëаднати її.

§25.ПІÄËІТÊÎВІÊÎÌПÀНІ¯

ßкіáуваþтькоìïані¿

Баæання мати дрóз³в ³ комïан³ю — ïриродна ïотреáа 
ï³дë³тк³в. Îáãовор³тü «ïëюñи» ³ «м³нóñи» наëеæноñт³ до 
ãрóïи (комïан³ї дрóз³в, кëаñó, ñïортивної команди). Що 
вони вам даютü? ×оãо вимаãаютü?

Дрóз³ вïëиваютü на наñ ³ нашó ïовед³нкó. Ó народ³ каæóтü: 
«Ç ким ïоведешñя, в³д тоãо é наáерешñя», «Скаæи мен³, хто тв³é 
дрóã, ³ я ñкаæó, хто ти». Томó дëя твоãо здоров'я ³ áезïеки ваæëиво 
нав÷итиñя розр³зняти дрóæн³, недрóæн³ та неáезïе÷н³ комïан³ї. 

Äруæнікоìïані¿

ßкщо ти маєш дрóз³в, то 
знаєш, як це ÷óдово! Тоá³ н³коëи 
нóдüãóвати, адæе дрóз³ ïоñт³éно 
ïроïонóютü щоñü ц³каве. Ви 
разом ходите в к³но, на ïëяæ, 
оáм³нюєтеñü мóзи÷ними диñками ³ 
комï'ютерними ³ãрами, оáãоворюєте 
новини ³ ÷óтки. 

Ç дрóзями ïо÷óваєшñя захище-
ним, адæе ваш дев³з: «Îдин за вñ³х 
³ вñ³ за одноãо». Ó так³é комïан³ї 
ти ÷ëен команди. 

ßкщо хтоñü ³з ваñ захвор³в ÷и 
ïотраïив ó á³дó, ви хвиëюєтеñя за 
нüоãо ³ ï³дтримóєте éоãо.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 нав÷ишñя розр³зняти дрóæн³, недрóæн³ та неáезïе÷н³ 
комïан³ї;

 д³знаєшñя, як ïриïиняти аãреñ³ю та наñиëëя.

Îзнакидруæно¿коìïані¿:

 ïриéмає теáе таким, 
яким ти є;

 не має æорñтких ïравиë;
 не заáороняє тоá³ 

ñï³ëкóватиñя ïоза 
ãрóïою;

 з рад³ñтю ïриéмає ó 
ñвоє коëо нових дрóз³в;

 її ÷ëени ïоваæаютü 
³ ï³дтримóютü одне 
одноãо.
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Нåдруæнікоìïані¿

Це ãрóïи, в яких ти ïо÷óваєшñя ñамотн³м ³ мóñиш ïоñт³éно 
ïрикидатиñя та ï³дëаштовóватиñü ï³д ïевн³ ñтандарти. Ó так³ ãрóïи 
÷аñто оá'єднóютüñя за дивними ознаками. Íаïрикëад, «крó т³» — 
т³, коãо ïривозятü до шкоëи на дороãих ³номарках; «ñтиëüн³» —  
визнаютü ëише тих, хто ноñитü ф³рмовиé одяã; «ñтоëи÷н³» — т³, хто 
ïриáóв до ë³тнüоãо таáорó з Êиєва. 

Стоñóнки ó цих ãрóïах ïозáавëен³ теïëоти, ó них не ц³кавëятü-
ñя твоїми ñïравами. Тоæ навряд ÷и моæеш розраховóвати на 
ï³дтрим кó тих, хто наëеæитü до ц³єї комïан³ї, адæе тóт ïанóє 
дóх конкóренц³ї — в коãо одяã наéв³дом³шої ф³рми, крóт³шиé 
моá³ëüник.

Нåáåзïåчнікоìïані¿

Вони моæóтü ñтановити 
ñерéознó заãрозó дëя теáе ³ 
ото÷óю÷их. Ó цих комïан³ях 
÷аñто ïанóютü аãреñ³я ³ наñиëëя. 
Ó них æорñтк³ ïравиëа, ³ за неïо-
корó ëюдинó моæóтü не ëише 
викëю÷ити з комïан³ї, а é ïоáити. 
Тóт ïоширен³ кóр³ння, вæивання 
аëкоãоëю ³ наркотик³в, ÷ëени 
цих комïан³é розваæаютüñя кра-
д³æками, á³éками, вима ãан ням.

Потраïити в такó комïан³ю — 
озна÷ає наразитиñя на веëи÷езнó 
неáезïекó. ×аñто ц³ óãрóïо ван-
ня є ñïравæн³ми áандами, що 
³ñнóютü «ï³д дахом» крим³наëü-
них ñтрóктóр, їх викориñтовóютü 
дëя зáер³ãання та розïовñюдæення 
наркотик³в ³ заëó÷ення нових 
ñïоæива÷³в. 

Тримаéñя ïодаë³ в³д таких 
комïан³é!

1. Ðозïитаé áатüк³в, як³ неáезïе÷н³ комïан³ї ³ñнóваëи ó 
їхнüомó ï³дë³тковомó ñередовищ³.

2. Що ñтаëоñя з д³тüми ³з цих комïан³é, коëи вони 
вироñëи?

Îзнакинåáåзïåчних
коìïаніé:

 маютü ватаæка ³ æорñтк³ 
ïравиëа;

 вимаãаютü ïовної 
в³дданоñт³; 

 заáороняютü контакти 
ïоза ãрóïою;

 за неïокорó моæóтü 
в÷инити æорñтокó 
розïравó;

 з «÷óæими» ïоводятüñя 
аãреñивно ³ зверхнüо;

 вñтóïаютü ó м³æãрóïов³ 
конфë³кти «ñт³нка на 
ñт³нкó»;

 ïоширене вæивання 
тютюнó, аëкоãоëю, 
наркотик³в.

1. ßк³ дрóæн³ ãрóïи (комïан³ї) є ó твоїé шкоë³, ó твоємó 
двор³, на твоїé вóëиц³? ×им вони заéмаютüñя? ßк вони 
розваæаютüñя?
2. ×и знаєш ти недрóæн³ аáо неáезïе÷н³ комïан³ї? Що 
роáитü їх такими?
3. Проанаë³зóé ãрóïи, до яких наëеæиш, за зразком:

Що це за 
ãрóïа?

ßк ÷аñто ви
зóñтр³÷аєтеñü?

Що ваñ 
оá'єднаëо?

×и 
комфортно 
тоá³ ó ц³é 

ãрóï³?

Îñоáëив³ 
ïравиëа

Тóриñти÷ниé 
ãóрток.

Дв³÷³ на 
тиæденü.

Ëюáов до 
ïриãод, 
ñïортó, 

ïрироди.

Так. Íе кóрити, 
не вæивати 
аëкоãоëю, 

доïомаãати одне 
одномó.

ßкïриïинятиагрåсіþтанасилля

Íа æаëü, д³ти не завæди вм³ютü розв'язóвати ñвої ïроáëеми 
мирним шëяхом. Томó в коëектив³, де ïанóє недрóæня атмоñфера, 
траïëяютüñя аãреñивн³ конфë³кти — ñварки, á³éки, знóщання з³ 
ñëаáших тощо. Óñе це — ïрояви наñиëëя.

1. Íазв³тü ïри÷ини, з яких д³ти ïоводятüñя аãреñивно 
(не вм³ютü ³накше розв'язóвати конфë³кти; невихован³; не 
контроëюютü ñеáе; їм ïодоáаєтüñя в³д÷óвати ñвою ñиëó; за 
комïан³ю; áерóтü ïрикëад з дороñëих; це вïëив заñоá³в 
маñової ³нформац³ї...).
2. Íазв³тü ф³ëüми та комï'ютерн³ ³ãри, як³ романтизóютü 
æорñток³ñтü ³ наñиëëя. ßк ви дóмаєте, ÷и варто дивитиñя 
так³ ф³ëüми? 

Ðадимо ïереãëянóти ф³ëüм реæиñера Ðоëана Бикова 
«Îïóдаëо», знятиé за одноéменним романом В. Æеëєзн³-
кова на к³ноñтóд³ї «Ìоñф³ëüм» ó 1983 роц³. 
Це ³ñтор³я ïро твоїх одноë³тк³в та їхню комïан³ю, ïро 
тих, хто вм³є дрóæити, ³ тих, хто зрадæóє, ïро тих, хто 
знає ïравдó ³ мов÷итü, а такоæ ïро те, до ÷оãо моæе 
ïризвеñти æорñток³ñтü ó з'яñóванн³ ñтоñóнк³в. 

Вид³ëяютü два види наñиëëя: ф³зи÷не ³ ïñихоëоã³÷не. Ô³зè÷íе 
íàñèллÿ — д³ї, що заïод³юютü т³ëеñн³ óшкодæення. Ïñèõîлîг³÷íе 
(еìîц³éíе) íàñèллÿ — д³ї, що заïод³юютü ëюдин³ мораëüнó шкодó. 
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Íаéïоширен³шими ïроявами наñиëëя ó твоємó ñередовищ³ 
є á³éки, штовхання, ï³дн³æки, а такоæ ïр³звиñüка, оáзивання, 
кривëяння. Пñóютü ÷иїñü ре÷³ — це наñиëëя. ßк ³ тод³, коëи не 
ïриéмаютü ó ãрó ÷и виãаняютü з неї. Îдним ³з наéнеáезïе÷н³ших 
вид³в наñиëëя є вимаãання ãрошеé аáо ре÷еé. 

Êо æен ó ñвоємó æитт³ мо æе ñта ти ñв³дком ³ æерт вою наñиëëя. 
То мó дóæе ваæ ëи во на в÷и ти ñя ак тив но ïро тид³яти éомó.

Підсумêè

Баæання мати дрóз³в ³ комïан³ю — ïриродна ïотреáа ï³д-
ë³тк³в. 

Деяк³ комïан³ї моæóтü áóти недрóæними ³ нав³тü неáезïе÷-
ними. Ó ï³дë³тков³é комïан³ї ти моæеш з³ткнóтиñя з ïроявами 
аãреñ³ї та наñиëëя. Томó ваæëиво нав÷итиñя ïротид³яти аãре-
ñ³ї ³ ïриïиняти наñиëëя.

Ти ñтав ñв³дком 
оá ра з, ïо ãро з 
÷и на ïа дó?

ßк т³ëüки ти ñтав ñв³дком наñиëëя, од ра зó 
на ма ãаé ñя ïри ïи ни ти éоãо. ×аñто дëя цüо-
ãо áó ває до ñтат нüо виñ ëо ви ти ñвоє не ãа тив не 
ñтав ëен ня, на ïри кëад, ñка за ти: «При ïи ни» 
аáо «Íе дóмаю, що це ñм³шно». 

н³

так

Ти ñам ñтав 
æерт вою 
наñиëëя? 

так

Сïо ÷ат кó ñïро áóé ïо ãо во ри ти з на ïад ни ка-
ми (кра ще з од ним ³з них): «ß н³÷о ãо вам 
не зро áив. Що ви ïро ти ме не маєте?» 
Це доïомоãëо?

н³

ßк що ïе реñë³дó ван ня (оá ра зи, ïо ãро зи, на ïа ди) триваютü, не тер ïи 
цüо ãо. Па ñивн³ñтü ëи ше ïро во кóє на ïад ни к³в. Ска æи áатü кам аáо в÷и-
те ëю, нехаé вони ïоãоворятü з ними. Це доïомоãëо?

н³

ßк що не фор маëüн³ ме то ди не до ïо ма ãа ютü, оф³ц³éно звер ни ñя (ñам ÷и з 
áатüками) до адм³н³ñтрац³ї шко ëи аáо в м³ë³ц³ю. Ти маєш ïра во æи ти ³ 
нав÷атиñü ó áезïе÷них óмовах, ³ є ëю ди, як³ зо áов’язан³ це за áез ïе ÷и ти.

СÎЦІАËÜÍА СÊËАДÎВА 
ÇДÎÐÎВ'ß

Ãëава 2. Безïека в ïоáóт³ 
³ навкоëишнüомó ñередовищ³
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§26.ÁÅЗПÅÊÀТВÎГÎÄÎÌÓ

Твіéдіì

1. Îá'єднаéтеñü ó ãрóïи ïо 5—6 оñ³á ³ розкаæ³тü одне 
одномó ïро ñв³é д³м: якиé в³н, за що ви éоãо ëюáите, 
що á ви хот³ëи ó нüомó зм³нити.

2. По ÷ерз³ ïродовæ³тü фразó: «Д³м моєї мр³ї — це...»

Д³м — це м³ñце, ïро яке ти завæди зãадóватимеш з теïëотою, адæе 
тóт ти зроñтаєш, ото÷ениé дороãими дëя теáе ëюдüми ³ ïам'ятними 
ре÷ами. Êоëиñü, ïриїхавши в ãоñт³ до áатüк³в, розïов³датимеш ñвоїм 
д³тям: «Îñü моє óëюáëене кр³ñëо, а це таáóретка, з якої я вïав, коëи 
áóв маëиé». 

Щоá заëишиëоñя якнаéá³ëüше ïриємних ñïоãад³в, треáа в÷итиñя 
ïравиëüно кориñтóватиñя вñ³м, що є ó твоємó дом³ — комóнаëüними 
зрó÷ноñтями, еëектри÷ними ³ ãазовими ïриëадами. Çв³ñно, ïоки що 
з дозвоëó ³ ï³д наãëядом дороñëих.

Êоìунальнівигоди

Ó м³ñт³ ëю ди æи вóтü ïе ре ваæ но в áó дин ках з óñ³ма ви ãо да ми: 
цен т раëü ним оïа ëен ням, ãа ря ÷ою ³ хо ëод ною во дою, ãа зо вою аáо 
еëек т ри÷ ною ïëи тою (маë. 50, á).

С³ëüñüке æит ëо ÷аñто не має таких ви ãод: éоãо оïа ëюютü ï³ ÷÷ю, 
ãоñ ïо дар³ но ñятü во дó з кри ниц³, їæó ãо тó ютü на ãа зов³é ïëит³, якó 
з’єдна но з ãа зо вим áа ëо ном, аáо на еëе к т роï ëит³ (маë. 50 а). 

Бó ва ютü áó дин ки зм³ша но ãо ти ïó, як³ ма ютü не вñ³, а ëи ше де як³ 
ко мó наëüн³ ви ãо ди. А як³ ко мó на ëü н³ ви ãо ди маєш ти?

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïроанаë³зóєш, як³ комóнаëüн³ виãоди має тв³é д³м ÷и 
квартира;

 заñвоїш 5 ïравиë кориñтóвання еëектри÷ними ïриëадами;

 нав÷ишñя áезïе÷но заïаëювати ãазовó ïëитó ³ коëонкó;

 д³знаєшñя, як ïравиëüно кориñтóватиñя водоãоном ³ заñоáами 
ïоáóтової х³м³ї.

Щоá за áез ïе ÷и ти меш канц³в óñ³м не оáх³дним, до áó динк³в ïро-
кëа да ютü теï ëо тра ñи, трó áи во до ãо нó, ïо тóæн³ еëек три÷н³ ка áеë³. 
Це — êî ìóí³êàц³¿. ×а ñ ти нó з них ïро кëа де но на зовн³, а ÷аñтинó — 
ï³д зем ëею. 

Ìоæ ëи во, ти áа ÷ив, як ³з роз ко ëи ни в аñ фаëüт³ вит³кає во да ÷и 
ви хо ди тü ïа ра. Це оз на ÷ає,  що ïо шко д æе но ïро кëа де нó ï³д зем ëею 
трó áó во до ïо ñ та ÷ан ня. До та ких м³ñцü кра ще не на áëи æа ти ñя, то мó 
що ґрóн т мо æе ïро ва ëи ти ñя.

1. Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи (кóхня, ванна к³мната, ï³дваë) 
та оáãовор³тü: 

• як³ комóн³кац³ї, еëектри÷н³ ïриëади ³ ïре ïара ти 
ïоáóтової х³м³ї викориñтовóютü ó цих ïрим³ щеннях; 

• як³ неáезïе÷н³ ñитóац³ї там моæóтü виникнóти.

2. Íамаëюéте ïро це ïëакати ³ ïрезентóéте їх кëаñов³. 

Åлåктрика

Сó ÷аñ ниé ñв³т не моæ ëи во óя ви ти áез еëе к т ри ки. Ìи зви каємо до 
неї é нер³дко втра ÷аємо оáе реæн³ñтü. Íа ïри кëад, дех то роз ва æаєтü-
ñя тим, що ви к рó ÷óє ó ï³д’їздах ëам ïо÷ ки ÷и зри ває ñв³тиëü ни ки, 
за áó ва ю ÷и, що во ни ï³д на ïрó ãою. То ÷и вар то ри зи кó ва ти æит тям 
задëя ïó ñ тощ³в аáо м³зер но ãо за роá³ткó? 

Óра æен ня еëе к т ри÷ ним ñтрó мом дó æе не áез ïе÷ не. Åëе к т ри÷ ниé 
ñтрóм, нав³тü ó дек³ëüка раз³в ñëаá шиé за тоé, яким ми ко ри ñ-
тóємо ñя в ïо áóт³, мо æе ñïри ÷и ни ти зó ïин кó ñер ця. То мó не оáх³дно 
за ñвоїти ïра ви ëа áез ïе÷ но ãо ко ри ñ тó ван ня еëе к т ри кою. 

а б

Ìаë. 50. Æит ëов³ áó дин ки
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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 гîþ. 

Íа ïри кëад, в³тер  оá³ р вав дро ти еëект ро  ме реæ³. ßк що 
та ке ñтаëо ñя ï³д ÷аñ до щó, то не áез ïе÷ но не ëи ше тор-
ка ти ñя, а é ï³дхо ди ти до них. Íе áез ïе÷ ни ми є транñ-
фор ма торн³ áóд ки, еëе к т ро роз ïод³ëüн³ щи ти та оá’єкти 
³з ïо зна÷ ка ми: «Ви ñо ка на ïрó ãа», «Íе за ëазü — óá’є!».

2. Êî ðè ñ òóé ñÿ лè øе  ñïðàâ íè ìè еле ê ò ðî ïðè лà дà ìè. Íе ñïрав ниé 
еëе к т ро ïри ëад (ро зет ка, ïра ñ ка) мо æе ñïри ÷и ни ти óра æен ня еëе к т-
ри÷ ним ñтрó мом аáо ïо æе æó.

3. Âî дà é еле ê ò ðè êà íе ñóì³ñí³. Íе моæ на тор ка ти ñя еëе к т ро ïри-
ëад³в мо к ри ми рó ка ми, а та коæ во ди, що на ãр³ ва єтü ñя киï’ятиëü ни-
ком. Це ñмер теëü но не áез ïе÷ но! Íе ñë³д наëи ва ти во дó в еëе к т ри÷-
ниé  ÷аé ник аáо ïра ñ кó, якщо вони óв³мкне н³. 

4. Íе дî ïó ñ êàé ïе ðе âàí òà æеí íÿ еле ê ò ðî ìе ðеæ³. Íе моæ на 
вмика ти ó штеï ñеëüн³ ро зет ки од но ÷аñ но к³ëüка еëе к т ро ïри ëад³в. 
Про ïе ре ван та æен ня еëе к т ро ме ре æ³ ñв³д÷итü ÷а ñ те ïе ре ãо рян ня 
за ïоá³æник³в.

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

Íа в÷и ñü ïра виëü но вми ка ти еëе к т ро ïри ëа ди. Сïо ÷ат-
кó шнóр  з’єд нó ютü з ïри ëа дом, а ïот³м — ³з ро зет кою. 
Ви ми ка ютü ó зво рот н о мó ïо ряд кó (маë. 51).

1. ×о мó не моæ на за áи ва ти цвя хи ïо áëи зó еëе кт ри÷ них 
ро зе ток?
2. ×о мó не ñë³д ко ри ñ тó ва тиñü еëе к т ро ïри ëа да ми ï³д ÷аñ 
кó ïан ня ó ванн³?
3. ×о мó ïе ред зам³ною ïе ре ãор³ëої еëе к т ро ëам ïи тре áа 
оáов’яз ко во ви мк нó ти оñв³тëю ваëü ниé ïри ëад з розетки 
аáо вимкнóти еëектрикó на щиткó?
4. ×и є еëе к т ро ïри ëа ди, як³ не треáа ви ми ка ти, éдó ÷и з 
до мó? 

Ìаë. 51. По ря док вми кан ня еëектроïриëадó

Îáåрåæно: газ!

Та киé не оá х³д ниé ³ ко риñ ниé ó ãоñ ïо дарñтв³ ãаз ви ма ãає оáе-
реæ ноñт³ ó ко ри ñ тó ванн³, ад æе в³н ви áó хо не áез ïе÷ ниé ó ñóм³ш³ з 
ïов³трям. При вит³кан н³ ãа зó дëя ви áó хó áó ває до ñтат нüо ³ñкри.

Ви áóх ãа зó мо æе зрóé нó ва ти áа ãа ток вар тир ниé áó ди нок. 
Щоá не за ïод³яти ëи ха, на в÷и ñü ïра виëü но за ïа ëю ва ти ³ 
ви ми ка ти ãа зо вó кон фор кó (маë. 52).

При род ниé ãаз, яким ко ри ñ тóютüñя в ïо áóт³, не має за ïа хó. Щоá 
моæ на áó ëо розï³зна ти éо ãо ви т³кан ня, до нüо ãо до да ютü  ñïец³аëüн³ 
дом³шки, заïах яких на ãа дó є за ïах ãни ëої ка ïó ñ ти. То мó ëю ди на 
в³д÷ó ває нав³тü не ве ëи ке ви т³ кан ня ãа зó. 

Пе ре áó ва ю ÷и ó за ãа зо ва но мó ïрим³щенн³, мо æна швид ко от рóїти-
ñя. Îт рóєння ãа зом дó æе не áез ïе÷ не то мó, що ïри зводитü до втра ти 
ñв³до моñт³ é зó ïин ки ди хан ня. 

Îт рóїти ñя моæ на не ëи ше ãа зом, а é ïро дóк-
та ми éо ãо зãо рян ня. Íа ïри кëад, як що в ди мо-
ход³ не має тя ãи, а ти óв³мкнóв ãа зо вó ко ëон кó, 
до ïрим³щен ня мо æе ïо тра ïи ти ÷ад ниé ãаз — 
ре ÷о ви на, здат на ñïри ÷и ни ти от рóєння ³ нав³тü 
ñмертü. 

Пе рев³ря ти тя ãó тре áа ïе ред óв³мкнен ням 
ко ëон ки. Дëя цüо ãо ñë³д за ïа ëи ти ñ³рни ка, ï³д -
не ñ  ти éо ãо до ви мк не но ãо ïаëü ни ка. По ëóм’я 
має втяã нó ти ñü óñе ре ди нó (маë. 53).Ìаë. 53

Ìаë. 52. По ря док вми кан ня ³ ви ми кан ня ãа зо вої кон фор ки

В³дкриé 
вен тиëü на 

ãа зов³é трóá³

Ви мк ни 
конфоркó, 

за криé вентиëü 
на ãа зов³é 

трóá³

Óв³мкни 
кон фор кó

Çа ïа ëи 
ñ³рника 

³ ï³дне ñи 
éо ãо до 

кон фор ки
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Водогін і тåïловіìåрåæі

До á ре, ко ëи в дом³ є во да. І хо ëод на, ³ ãа ря ÷а. А ÷и за миñ ëю-
вав ñя ти, що ко ри ñ тó ван ня во дою та коæ ви ма ãає оáе реæ ноñт³? І оñü 
÷о мó. До квар ти ри во дó ïо даютü ï³д ти ñ ком, ад æе во на ïо вин на 
до ñяã ти верхн³х ïо верх³в. При цüо мó ãа ря ÷а во да має тем ïе ра тó рó 
áëизü ко 70°С, а хо ëод на — взим кó ëи ше 4—5°С. Ç³рве кран ÷и тр³ñ-
не трó áа — ³ ëю ди на, яка оïи ни ëа ñя ïо рó÷, мо æе от ри ма ти ваæк³ 
оï³ки ÷и ïе ре охо ëо дæен ня. 

ßк що ви ник ëа авар³éна ñи тó ац³я з во дою, 
ïе ре дóñ³м тре áа ïе ре кри ти во дó за до ïо мо ãою 
вен тиë³в во до ïо ñ та ÷ан ня, як³ є в коæн³é квар-
тир³. Щоá не ïе ре ïëó та ти, в якиé á³к за кри-
ваєтüñя вен тиëü, за ïам’ятаé Пра ви ëо ë³те ри «Ç»: 
вен тиëü за кри ваєтüñя так, як ïи шетü ñя ë³те ра 
«Ç». Çвер ни óва ãó, що вен тиëü на маë. 54 — 
за ñтар³ëої кон ñт рóкц³ї. ×а ñ то нав³тü до роñ ëо мó 
не ï³д ñи ëó вïо ра ти ñя з ним. То мó за раз так³ 
вен тиë³ зам³нюютü на ñó ÷аñн³, з якими ëеã ко 
вïора ютü ñя ³ д³ти.

1*. Де роз та шо ван³ вен тиë³, що ïе ре кри ва ютü во дó в 
твоїé квар тир³? По тре нóé ñя за кри ва ти їх ó ïри ñóт ноñт³ 
áатüк³в.

2*. Що тре áа зро áи ти ïе ред тим, як óв³мкнó ти ãа зо вó 
ко ëон кó: а) ïе рев³ри ти тя ãó; á) в³дкри ти ãа зо виé вен-
тиëü?  

Прåïаратиïоáутово¿хіìі¿

Ó коæ но мó дом³ є ÷и ма ëо х³м³÷них ре ÷о вин, що ви ко ри ñ то вó-
ютü ñя в ïо áóт³. Çа ñтó ïе нем  áез ïе ки вñ³ ïре ïа ра ти ïо áó то вої х³м³ї 
ïод³ëяютü на ÷о ти ри ãрó ïи.

Ïеð øà гðó ïà — ре ÷о ви ни, як³ не ñта нов ëятü не áез ïе ки: р³зн³  
ïо рош ки та ïа ñ ти дëя ÷и щен ня, шам ïóн³, ÷ор ни ëо, ак ва реëüн³ фар-
áи. Аëе áез ïе÷н³ñтü цих ре ÷о вин в³дноñ на. По тра ïив ши вñе ре ди нó 
ор ãан³змó, во ни ñïри ÷и ня ютü от рóєння.

Äðó гà гðó ïà — ре ÷о ви ни, як³ ïри ïо ïа данн³ на шк³рó ÷и в 
о÷³ мо æóтü ñïри ÷и ни ти ïод раз нен ня аáо оï³ки. До них на ëе-
æатü за ñо áи, як³ дез ³нф³кó ютü та в³дá³ëю ютü, за ñо áи дëя ÷и щен ня 
ка наë³зац³éних трóá, оц то ва еñенц³я то що. Íа їх óïа ков ках є за ñте-
ре æен ня: «Óни ка ти ïо ïа дан ня на шк³рó та в о÷³!» Дëя роáоти з 
ними  треáа одяãати захиñн³ рóкави÷ки, хаëат ³ окóëяри (маë. 55). 

Ìаë. 54

Òðе òÿ гðó ïà — во ãне не áез ïе÷н³ ре ÷о ви-
ни: ае ро зоë³, за ñо áи, що м³ñтятü áен зин, ãаñ, 
ацетон. Íа їх óïа ков ках завæди є ïо ïе ре д æен ня: 
«Во ãне не áез ïе÷ но!», «Íе роз ïи ëю ва ти ïо áëи зó 
в³дкри то ãо во ãню», «Íе ïа ëи ти; ïров³трю ва ти 
ïрим³щен ня ï³д ÷аñ ро áо ти».

×еò âеð òà гðó ïà — ре ÷о ви ни, як³ мо æóтü 
ñïри ÷и ни ти тяæ ке от рóєння. Це ïе ре дóñ³м от рó-
ти дëя ãри зóн³в ³ ко мах, де як³ ви ди кëеїв та 
за ñоá³в дëя ви ве ден ня ïëям. Про не áез ïе кó ïо ïе ре д æó ютü на ïи ñи: 
«Îт рó та! Ви ко ри ñ то вó ва ти ó ïрим³щенн³, що до á ре вен ти ëюєтüñя», 
«Óва ãа! Без роз ÷и нен ня во дою не áез ïе÷ но дëя æит тя» (маë. 56).

Ìаë. 55

Підсумêè

Безïека домó ïередóñ³м заëеæитü в³д éоãо мешканц³в.

Порóшення ïравиë кориñтóвання еëектри÷ними ïриëадами 
моæе ïризвеñти до óраæення еëектри÷ним ñтрóмом аáо 
до ïоæеæ³. Вит³кання ãазó моæе ñïри÷инити виáóх аáо 
отрóєння.

Ó твоємó в³ц³ в÷итиñü кориñтóватиñя водоãоном, еëектри÷ними 
та ãазовими ïриëадами моæна т³ëüки ï³д наãëядом дороñëих.

Пе ред тим як ко ри ñ тó ва ти ñя ïре ïа ра та ми ïо áó то вої х³м³ї, 
óваæ но ïро ÷и таé ³нñтрóкц³ю ³ за ñте ре æен ня. Íа ма ãаé ñя óни-
ка ти кон такт³в з ïре ïа ра та ми ÷ет вер тої ãрó ïи.

Îáереæно! Ц³анакриëат! Скëеює миттєво!
Çаïоá³ãаéте ïоïаданню кëею на шк³рó та в о÷³.
Ó раз³ виïадковоãо контактó з о÷има неãаéно 
ïромити їх ïрото÷ною водою ïротяãом 10 
хвиëин, накëаñти ñтериëüнó ïов’язкó та 
звернóтиñя до ë³каря. При ïоïаданн³ на 
шк³рó ïромити з миëом, ïо÷иñтити ïемзою, за 
неоáх³дноñт³ ïротерти ацетоном.

Óваãа!
Õовати в³д д³теé!
Íе дихати ïарами!

Ìаë. 56.  По ïе ре д æó ваëüн³ на ïи ñи на óïа ковц³ кëею
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§27.ПÎÆÅÆНÀÁÅЗПÅÊÀТВÎª¯ÎÑÅËІ

Ó 5-мó кëаñ³ ти вив÷ав темó «Поæеæна áезïека» ³ знаєш, за яких 
óмов моæе виникнóти ïоæеæа, óм³єш заãаñити невеëикиé воãонü 
та швидко евакóюватиñя з ïрим³щення шкоëи, якщо в н³é виникне 
ïоæеæа.

1. Çаïаë³тü ñв³÷кó ³ ïередаваéте її ïо коëó, ïродовæóю÷и 
фразó: «ß моæó викориñтати цеé воãонü дëя тоãо, щоá 
(розïаëити воãнище, оñв³тити ïрим³щення, ñтворити 
ñвятковó атмоñферó...).

2. Приãадаéте, що таке «трикóтник воãню». Íавед³тü 
ïрикëади ãорю÷их матер³аë³в ³ дæереë заïаëювання.

3. Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи (неãорю÷³, ваæкоãорю÷³ та 
ëеãкозаéмиñт³). Íамаëюéте ïëакат ïро вëаñтивоñт³ цих 
ре÷овин ³ матер³аë³в. Дëя ÷оãо їх викориñтовóютü, як 
треáа з ними ïоводитиñя?

• Íегîðþ÷³ — т³, що не ãорятü за áóдü-яких óмов.
• Âàæêîгîðþ÷³ — т³, що за ãо ря ютü ñя, тë³ютü ÷и 

оá вóã ëю ютü ñя ï³д д³єю во ãню, аëе ïереñта ютü 
ãор³ти, як що дæе ре ëо за ïа ëю ван ня ви да ëи ти ÷и 
за ãа ñи ти; 

• Ëегêîзàéìèñò³ — т³, що за ãо ря ютü ñя в³д дæе ре-
ëа за ïа ëю ван ня ³ ïро дов æó ютü ñа моñт³éно ãор³ти, 
ко ëи це дæе ре ëо ви да ëи ти;

4. Íазв³тü ñитóац³ї, за яких воãонü моæе áóти вкраé 
неáезïе÷ним (на áензозаïравц³, ïри вит³канн³ ãазó, коëи 
воãонü виходитü з-ï³д контроëю...).

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïриãадаєш три óмови виникнення ãор³ння;

 ознаéомишñя з ³ñтор³єю ïоæеæної ñëóæáи;

 ïроанаë³зóєш ïри÷ини виникнення ïоæеæ;

 ïотренóєшñя ïерев³ряти ïоæеæнó áезïекó ñвоєї оñеë³;

 намаëюєш ³ в³дïрацюєш ïëан евакóац³ї з³ ñвоãо домó.

Причинивиникнåнняïоæåæ

Íаé ïо ши рен³ши ми ïри ÷и на ми ïо æеæ є: тю тю но ïаë³ння (оñоá-
ëи во в не тве ре зо мó ñтан³), ïо рó шен ня ïра виë ек ñïëó а тац³ї еëе к т-
ри÷них ³ ãазових  ïри ëад³в, не о áе реæ не ïо во д æен ня з во ãнем ³ роз-
ря ди áëи ñ кав ки (маë. 57).

Ìаë. 57. Що моæе ñïри÷инити ïоæеæó

Êо рот ке за ми кан ня, 
³ñкр³ння ³ наãр³ван ня 
ïоáóтових ïриëад³в 
ïо áëи зó ãо рю ÷их 
ма тер³аë³в аáо ëеã ко заé-
ми ñ тих р³дин моæóтü 
ïризвеñти до ïо æеæ³.

По æе æа мо æе ви ник нó ти ³ в³д 
роз ря дó áëи ñ кав ки. Що ви ща 
áóд³вëя, то á³ëüша в³роã³дн³ñтü 
вда рян ня ó неї áëи ñ кав ки. То мó 
на áó дин ках вñта нов ëю ютü ãро-
мов³дво ди, щоá енерã³я áëи ñ кав ки 
роз ря ди ëа ñя в зем ëю. 

Íер³дко ïри÷иною ïоæеæ³ є незаãа-
ше на ñиãарета. Îñоáëиво неáез ïе÷но 
кóрити в ë³æкó. Ëю ди на мо æе за ñнó ти, 
ñи  ãа ре та вïа де на ков дрó ÷и ма т рац, 
як³ ïо ÷ нóтü тë³ти, вид³ëя ю ÷и ÷ад ниé 
ãаз. Вдих нóв ши цüоãо ãа зó, ëю ди на 
не ïри томн³є, ñтає áез ïо рад ною.

Íеоáереæне ïоводæення 
з в³дкритим воãнем, 
ó томó ÷иñë³ é ди тя÷³ 
ïó ñ тощ³, — ïоширена 
ïри÷ина ïоæеæ. Çнаé-
шов ши ñ³рники аáо 
заïаëüни÷кó, ди ти на 
на ма ãаєтüñя ïо вто рити 
рó хи до роñ ëих.
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1. ×омó над ïа ëивними ñкëа дами та ав то за ïра вними 
ñтанц³ями вñта нов ëю ютü к³ëüка ãро мов³двод³в на ок ре-
мих щоã ëах?

2*. Îñоá ëи во не áез ïе÷ но ки да ти не до ïаë ки в ïëаñт ма ñо-
ве в³дро дëя ñм³ття. ßк ви вваæаєте, ÷о мó? 

3*. Ìаé æе щод ня в но ви нах ÷óємо ïов³до мëен ня ïро 
ïо æеæ³. Îá ãо вор³тü к³ëüка та ких ïов³до мëенü, виз на÷ те 
їх ïри ÷и ни та моæëивоñт³ їх заïоá³ãанню. 

Інфор мац³ю ïро ïо æеæ³ ти мо æеш знаé ти ³ в Інтер нет³, 
зо к ре ма на ñаéт³ www.magnolia-tv.com.ua 

Зісторі¿ïоæåæно¿охорони

Перш³ ïо æеæ ни ки з’яви ëи ñя в наш³é країн³ ïо над два ñтоë³ття 
то мó. Дво ïо вер хова ñïо рó да з ви ñо кою вишкою (каëан÷ею) маëа 
назвó «ïо æеæ не де ïо». 

Íа ïер шо мó ïо верñ³ розм³щó ва ëи ко неé,  во зи з д³æка ми, на ïов-
не ни ми во дою, та ïро ти ïо æеæ ниé ³нвен тар. Íа дрó ãо мó — æи ëи 
ïо æеæ ни ки, яким доз во ëя ëо ñя в³дëó ÷а ти ñя з ка зар ми ëише один 
раз на тиæ денü, заáороняëоñя в³дв³дó ва ти ãро мадñüк³ м³ñця, ÷и та ти 
áóдü-що, кр³м Б³áë³ї. Щоá завæди áó ти на ïо ãо тов³, вони нав³тü на 
н³÷ не зн³ма ëи ÷оá³т.

Ìаë. 58 

ßк т³ëüки ÷ер ãо виé (виш ко виé) ïом³÷ав ïо æе æó, на ка ëан-
÷³ одразó ï³дн³ма ëи ñиã наëüн³ зна ки, щоá ïов³до мити ³нш³ де ïо. 
Вар то виé óда ряв ó дзв³н, ³ з вор³т на кон³ виë³тав в³ñто виé. В³н 
розв³дóвав оá ñта нов кó на ïо æеæ³ é м÷ав назад. 

П³ñëя éо ãо ïо вер нен ня з ãóр ко том ³ дзво ном на м³ñце ïоæеæ³ 
ïоñï³шаëи ïо æеæ ни ки. Трóá ни ки рятóваëи ëюдеé ³ ãа ñи ëи ïо æе æó 
водою з³ шëанã³в, ñо кир ни ки рó áа ëи дах, щоá ви ïó ñ ти ти з ïрим³-
щен ня дим, а ка ÷аëü ни ки é во до ïо ñ та ÷аëü ни ки ïо ïов ню ваëи за ïа ñи 
во ди в д³æках.

Äоïоìагаºìоïоæåæникаì

Ó наш ÷аñ ïов³домëення ïро ïоæеæó ïриéмаютü за теëефоном 
101. П³ñëя отримання ñиãнаëó оãоëошóєтüñя тривоãа в наéáëиæ÷³é 
до м³ñця ïоæеæн³é ÷аñтин³, ³ за ï³вхвиëини ïоæеæн³ автомоá³ë³ з 
óв³мкненими ñиренами вæе м÷атü ãаñити ïоæеæó.

Çавданням ïо æеæ ної ñëóæ áи є не ëи ше ãаñ³ння ïо æеæ, а é 
ïроф³ëак ти ка, тоá то заáезïе÷ення ïо æеæ ної áез ïе ки áóд³веëü. 
Æо ден áó ди нок не за ñе ëяютü áез ï³дïи ñó ïрац³вник³в ïо æеæ ної 
ñëóæáи, як³ ре теëü но ïе рев³ря ютü ñïравн³ñтü еëе к т ри÷ ної ме реæ³, 
на явн³ñтü ³ до ñтóïн³ñтü ева кó ац³éних ви ход³в ³ шëях³в, за ïаñ них 
ви ход³в, ïо æеæ них дра áин, за ñоá³в ãаñ³ння та ви яв ëен ня ïо æеæ³. 

Ó ïрим³щен нях ³ áó дин ках вñта нов ëюютü  ïо æеæ нó ñиã наë³зац³ю. 
Íав³тü ма ëенüк³ д³ти маютü зна ти, що ко ëи во на ñïра цю ва ëа, тре áа 
не ãаé но виé ти з áó дин кó шëя хом, якиé вка за но на ïëан³ ева кó ац³ї. 
А щоá заñвоїти, кó ди á³ãти ó ви ïад кó ïо æеæ³, дв³÷³ на р³к ñë³д ïро-
во ди ти на в÷аëüн³ ïо æеæн³ тре нó ван ня. І не ëи ше в шкоë³, а é óдо-
ма, оñоá ëи во як що в ро дин³ є ма ëенüк³ д³ти (маë. 59). 

Ìаë. 59. Пëан ева кó ац³ї з áóдинкó. 
Стр³ëка ми ïо ка за но на ïрям ки рó хó ó ви ïад кó ïо æеæ³, крó æе÷ ком — м³ñце 

зóñтр³÷³ ï³ñëя ева кó ац³ї
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Îñоáëиво неáезïе÷но, коëи ïоæеæа виникає там, де одно÷аñно 
ïереáóваютü áаãато ëюдеé, наïрикëад, ó шкоë³. 

1. Ðозãëянüте ïëан евакóац³ї з³ ñвоєї шкоëи. 

2. Çам³ряéте ÷аñ, ïротяãом якоãо ваш кëаñ орãан³зовано 
виéде з ïрим³щення шкоëи.  

3. ×и вдаëоñя вам óникнóти штовханини на ñходах ³ ó 
дверях?

Підсумêè

Óмовами виникнення ãор³ння є: наявн³ñтü киñню, дæереëа 
заïаëювання та ãорю÷их матер³аë³в. 

Поæеæнó ñëóæáó áóëо ñтворено ïонад два ñтоë³ття томó. 
В³дтод³ хороáр³ ïоæеæники врятóваëи ÷имаëо ëюдñüких 
æитт³в ³ маéна.

Íаé ïо ши рен³шими ïри ÷и нами ïо æеæ є: тю тю но ïаë³ння 
(оñоá ëи во в не тве ре зо мó ñтан³), ïо рó шен ня ïра виë ек ñïëó а тац³ї  
еëе к  т ри÷них ³ ãазових  ïри ëад³в, не о áе реæ не ïо во д æен ня з 
во ãнем та роз ря ди áëи ñ кав ки.

Щоá заïоá³ãти виникненню ïоæеæ³, треáа дáати ïро 
ïоæеæнó áезïекó ïомешкання. Ó коæномó дом³ має áóти ïëан 
евакóац³ї. 

§28.ßÊПÎВÎÄÈТÈÑßПІÄ×ÀÑПÎÆÅÆІ

Щотакåïоæåæа

Óñюди, де є óмови виникнення ãор³ння (в на ñе ëе но мó ïóнкт³ ³ в 
ë³ñ³, в це хó ³ на ферм³, ó ïоїзд³ ³ ë³та кó, в шкоë³ ³ ди тя ÷о мó ñа д кó, 
в оф³ñ³ ³ æит ëо во мó áó дин кó), мо æе ñтатиñя ïî æеæà — не кон тро   -
ëüова ниé ïро цеñ ãор³ння, якиé не ñе за ãро зó æит тю ëю деé ³ тва рин, 
зни щóє ïри родн³ ре ñóр ñи ³ ма тер³аëü н³ ц³нно ñ т³.

Îá'єднаéтеñü ó ïари ³ розкаæ³тü одне одномó ïро ïоæе-
æ³, ñв³дками яких ви áóëи, аáо т³, ïро як³ ви ÷óëи в³д 
³нших ëюдеé ÷и д³знаëиñü ³з заñоá³в маñової ³нформац³ї. 
Íа як³é ñтад³ї вдаëоñя їх заãаñити?  

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя ïро три ñтад³ї ïоæеæ³;

 ïриãадаєш, як моæна заãаñити невеëикó ïоæеæó ï³дрó÷-
ними заñоáами;

 ознаéомишñя з воãнеãаñниками — наéефективн³шими 
ïервинними заñоáами ïоæеæоãа ñ³ння;

 ïотренóєшñя рятóватиñü ó раз³ ïоæеæ³ в ë³ñ³ ÷и в ñтеïó.

×è зíàºø òè, ùî...

Ó роз вит кó ïо æеæ³ вид³ëя ютü три ñтад³ї.
1. Ïî ÷àò êî âà. Три ває ïе ре ваæ но в³д 15 до 30 хви ëин. Дëя 

неї ха рак тер на не ви ñо ка тем ïе ра тó ра ïо ëóм’я ³ незна÷на 
швидк³ñтü ïо ши рен ня во ãню. ßк що ïо æе æó вñтиã нóтü 
за ãа ñи ти на ц³é ñтад³ї, во на за ïод³є наé менш³ зáит ки.

2. Îñ íîâ íà ñòàд³ÿ. Триває ïе ре ваæ но на ñтóïн³ 30 хви ëин, 
тем ïе ра тó ра ïо ëóм’я мо æе ïе ре ви щó ва ти 1000° С. По æе-
æа швид ко ïо ши рюєтüñя, за ãа ñи ти її дó æе ваæ ко.

3. Ñòàд³ÿ зà ê³í÷еí íÿ. Во ãонü зãа ñає ó м³рó до ãо рян ня 
ма тер³аë³в. Ðя тó ва ти вæе н³÷о ãо.
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ßкзагаситиïоæåæунаïочатковіéстаді¿загоряння

По÷аткова ñтад³я за ãо рян ня три ває 15—30 хви ëин. Це ÷аñ, ко ëи 
ïо æе æó ще моæ на за ãа ñи ти вëа ñни ми ñи ëа ми. Тре áа ëише зна ти, як 
це ро áи ти. Твої д³ї за ëе æатü в³д то ãо, що за ãор³ëо ñя: зви ÷аé на р³÷, 
еëектро ïри ëад ÷и ëеã ко заé ми ñ та р³ди на. 

1. ßкщо заãор³ëаñя зâè÷àéíà ð³÷, воãонü моæ на ïро ñто за тоï та ти, 
за ëи ти во дою, за ñи ïа ти ï³ñком ÷и на кри ти  ïо æеæ ним ïо кри ва ëом, 
зам³ñтü яко ãо мо æна ви ко ри ñ та ти ки ëим, ков дрó, ïаëü то. Аëе в æод-
но мó раз³ не те, що ви ãо тов ëе но ³з ñин те ти÷ них ма тер³аë³в.

Íаé ÷аñт³ше ïо æеæ³ ãа ñятü во дою. Дëя цüо ãо наé кра ще 
ï³дхо дитü зви ÷аé не аáо  ïо æеæ не в³дро. 
В³дро тре áа за ïов ни ти на дв³ тре ти ни. В³дтак, óзяв ши ñü 
одн³єю рó кою за дно, а дрó ãою за éо ãо верх ню ÷а ñ ти нó, 
вих ëюï нó ти во дó в на ïрям кó во ãню (маë. 60, а).

2. ßк що æ за ãор³вñя еле ê ò ðî ïðè лàд (на ïри кëад, те ëев³зор), éоãо 
не моæ на одразó ãа ñи ти во дою. Це ïри зведе до óра æен ня еëе к т ри÷-
ним ñтрó мом. Треáа ñïо ÷ат кó в³д’єдна ти еëектроïриëад в³д на ïрó ãи, 
óзяв шиñü за виë кó рó кою, оá мо та ною ñó хою тка ни ною, аáо ви мк нó-
ти еëе к т ри кó на щит кó. Інод³ це од ра зó до ïо ма ãає, ³ ïо æе æа ïри ïи-
няєтüñя, а як що ïри ëад ïро дов æóє ãор³ти, на криé éо ãо  ïо æеæ ним 
ïо кри ва ëом. Во дó тре áа ëи ти, ñто я ÷и зáо кó, то мó що наãр³тиé к³не-
ñкоï мо æе ви áóх нó ти (маë. 60, á). 

3. Ëег êî зàé ìè ñ ò³ ð³дè íè (на ïри кëад, áен зин) та коæ не моæ на 
за ëи ва ти во дою. Во ни ëеã ш³ за во дó, ³ як що на р³ди нó ви ëи ти во дó, 
во на ñïëи ве на ïо верх ню ³ ïро дов æó ва ти ме ãор³ти, ïо ши рив шиñü ïо 
вñ³é ïо верхн³. Воãонü моæ на за ãа ñи ти, за ñи ïав ши зем ëею, ï³ñком, ó 
краé нü о мó раз³ — нав³тü ïраëü ним ïо рош ком. Сïо ÷ат кó тре áа за ñи-
ïа ти краї, а ïот³м — ñе ре ди нó (маë. 60, в).

Ìаë. 60

б âа

Ти ïриãадав наé ïроñт³ш³ é то мó наé ïо ши рен³ш³ ñïо ñо áи ãаñ³ння 
ïо æеæ³. А наé е фек тивн³шим ³з ïер вин них за ñоá³в ïо æе æо ãаñ³ння  є 
во ãне ãаñ ник. Çв³ñно, як що в³н ñïрав ниé ³ ти вм³єш ним ко ри ñ тó ва ти-
ñя. Во ãне ãаñ ни ки áó ва ютü трüох тиï³в: ï³нн³ (маë. 61 а), ïо рош ков³ 
(маë. 61, á) ³ вóã ëе киñ ëотн³ (маë. 61, в). 

П³нно мó во ãне ãаñ ни кó вæе áëизü ко 100 рок³в. Éо ãо ви ко ри ñ то вó-
ютü дëя ãаñ³ння ãо рю ÷их ма тер³аë³в та ëеã ко заé ми ñ тих р³дин. Аëе 
ï³нним во ãне ãаñ ни ком не моæ на ãа ñи ти еëе к т ро ïри ëа ди ï³д на ïрó-
ãою, та é ре÷³, як³ за ãа ñи ëи ï³ною, до ве детü ñя ви ки нó ти. 

А от вóã ëе киñ ëот ним ÷и ïо рош ко вим во ãне ãаñ ни ком моæ на за ãа-
ñи ти áóдü-якó ïо æе æó. 

Êо ëи в³дкри ваєтüñя вен тиëü вóã ëе киñ ëот но ãо во ãне ãаñ-
ни ка, з нüо ãо ïо даєтüñя за мо ро æе ниé вóã ëе киñ ëиé ãаз 
(ó ви ãëяд³ ñн³ãо вих ïëаñт³вц³в). Íамаãаéñя не торкатиñя 
розтрóáа, томó що в³н охо ëо д æóєтüñя до —70оС. 

Ви ко ри ñ то вó ю ÷и ïо рош ко виé во ãне ãаñ ник, ñë³д за три мати 
ди хан ня, то мó що ïо рош ко вим ïи ëом моæ на от рóїти ñя.

Íа коæ но мó во ãне ãаñ ни кó є ³нñтрóкц³я, як ним ко ри ñ тó-
ватиñя. ßк що вдо ма аáо в шкоë³ є во ãне ãаñ ник, оáов’яз-
ко во ïро÷итаé ³нñтрóкц³ю, ад æе ï³д ÷аñ ïо æеæ³ не áó де 
÷а ñó її вив ÷а ти. 

ßкïравильнодихативзоніïоæåæі

Ти вæе знаєш, що на ïо æе æах ëю ди ãи нóтü не ëи ше в³д во ãню, а 
é в³д ãаз³в, як³ вид³ëя ютü ñя ó ïроцеñ³ ãор³ння. Îñоá ëи во не áез ïе÷-
ни ми є ãа зи, що óт во рю ютü ñя ï³д ÷аñ ãор³ння ïëа ñ тик³в та ³нших 
ñин те ти÷ них ма тер³аë³в, а та коæ ÷ад ниé ãаз. 

Інод³ áó ває до ñтат нüо к³ëüка раз³в вдих нó ти таке ïов³тря, щоá 
втра ти ти ñв³дом³ñтü. То мó наé ïер ше, що треáа зро áи ти, в³д÷óв ши 
за ïах ди мó, — за хи ñ ти ти ор ãа ни ди хан ня (маë. 62, а). 

а âб

Ìаë. 61
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ßк що це ñтаëо ñя, ко ëи ти áóв ó ë³æкó, не ï³дводüñя, адæе ÷ад-
ниé ãаз ï³дн³маєтüñя вãо рó. Çа криé рот ³ н³ñ тка ни ною (рóш ни ком 
÷и ïо до ëом н³÷ної ñо ро÷ ки) ³ ñïовз и на ï³дëо ãó, не ï³дн³ма ю ÷и ãо ëо-
ви (маë. 62, á). ßк що моæ ëи во, на мо ÷и тка ни нó, якою ти за хи щаєш 
ор ãа ни ди хан ня.

«Зуïинитися,вïасти,котитися»

Це ïра ви ëо тре áа за ïам’ята ти на ви ïа док за ãо рян ня одя ãó на 
ëю дин³ (маë. 63). 

Çó ïè íè òè ñÿ — оз на ÷ає, що ïередóñ³м тре áа зó ñиë ëям воë³ ïо áо-
ро ти ïан³кó é áа æан ня á³ãти, оñк³ëüки в цüо мó ви ïад кó во ãонü 
ëи ше роз ãо ряєтü ñя. То мó ñë³д зó ïи ни ти ñя, а ïо áа ÷ивши ëю ди нó, на 
як³é за ãор³вñя одяã, що ñи ëи на ма ãа ти ñя її зó ïи ни ти.

Âïà ñ òè — оз на ÷ає, що тре áа вïа ñ ти ñа мо мó ÷и ïо ва ëи ти ëю ди-
нó, на як³é за ãор³вñя одяã. До á ре, як що ïо áëи зó є ков дра ÷и одяã 
з цóï кої тка ни ни (кра ще мо к риé), яким мо æна на кри ти ëю ди нó ³ 
за ãа ñи ти на н³é ïо ëóм’я. Îá ëи÷ ÷я за кри ва ти не моæ на.

Êî òè òè ñÿ — оз на ÷ає, що тре áа ко ти ти ñя ïо земë³ ÷и ï³дëоз³, 
на ма ãа ю ÷иñü ó та киé ñïоñ³á зáи ти во ãонü. Ðó ка ми ñë³д за хи ща ти о÷³ 
é оá ëи÷ ÷я.

Ìаë. 63

а б

Ìаë. 62  

Êористуваннязасоáаìиïоæåæогасіння

1. Ðозãëянü маë. 64. ßки ми ï³дрó÷ ни ми за ñо áа ми (а—д) 
моæ на за ãа ñи ти ïо æеæ³ (1—3)?

2. Íазви заñтереæення щодо кориñтóвання ï³нними, вóã-
ëекиñëотними та ïорошковими воãнеãаñниками.    

1 2 3

д

´

ã

а âб

Ìаë. 64

Підсумêè

По æе æа — не кон тро ëü о ва ниé ïро цеñ ãор³ння, якиé не ñе за -
ãро зó æит тю ëю деé, заïод³ює матер³аëüн³ зáитки. Вид³ëяютü 
три ñтад³ї ïоæеæ³: ïо÷аткова, оñновна ³ ñтад³я зак³н÷ення.

Íа ïо÷атков³é ñтад³ї ïоæеæó моæна заãаñити, якщо д³яти 
швидко ³ ïравиëüно. Воãнеãаñник — наéефективн³шиé заñ³á 
ïоæеæоãаñ³ння.

ßкщо ти оïинивñя в зон³ ïоæеæ³, треáа захищати орãани 
дихання ³ ïоñтаратиñя якнаéшвидше виáратиñя з неї.
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§29.ПІÄПÐÈªÌÑТВÀ
ÓТВÎªÌÓНÀÑÅËÅНÎÌÓПÓНÊТІ

Àваріéніситуаöі¿наïідïриºìствах

Про миñ ëов³ ï³дïриємñтва є в áа ãа тü ох на ñе ëе них ïóнк тах. В 
од них — не ве ëик³ за во ди, в ³нших — ïро миñ ëов³ ã³ãан ти. Де як³ з 
них ц³ëком áез ïе÷н³ дëя довк³ëëя. Інш³ (³ це не оáов’яз ко во ã³ãан-
ти) мо æóтü áó ти не áез ïе÷ ни ми. 

Теïер на ï³дïриємñтвах на ма ãа ютü ñя вïро ва д æó ва ти еко ëоã³÷но 
áез ïе÷н³ тех но ëоã³ї, аëе, на æаëü, нав³тü наé ñó ÷аñн³ш³ ви роá ництва 
не ãа ран тó ютü аáñоëютної áез ïе ки. Авар³я на ïро миñ ëо во мó оá’єк     -
 т³ — ïод³я над зви ÷аé на ³ дó æе не áез ïе÷ на. Çа наñë³дка ми авар³é 
ïромиñëов³ оá'єкти ïод³ëя ютü на ÷о ти ри ãрó ïи (маë. 65).

1. ßк³ ï³дïриємñтва роз та шо ва н³ ó ва шо мó на ñе ëе но мó 
ïóнкт³?

2*. До яких ãрóï вони наëеæатü? ßк³ не áез ïе ки мо æóтü 
заãроæóвати наñеëенню в раз³ авар³ї?

3*. Íавед³тü ïрикëади авар³é на ï³дïриємñтвах вашоãо 
м³ñта, оáëаñт³, в Óкраїн³, ó ñв³т³. 

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя ïро áезïекó ïроæивання ïоáëизó ïромиñëових 
ï³дïриємñтв;

 з’яñóєш, як³ є види неáезïе÷них ïромиñëових оá'єкт³в ³ 
як д³знатиñя, що на ï³дïриємñтв³ ñтаëаñя авар³я;

 в÷итимешñя ïравиëüно д³яти ï³д ÷аñ авар³ї.

ßк що ти ïро æи ваєш ïо áëи зó ïро миñ ëо во ãо оá’єкта: 

• Íе в³д÷и няé в³кон дëя ïров³трю ван ня, ко ëи 
в³тер дме з áо кó ï³дïриємñтва.

• До три мóé ñя ÷и ñ то ти: щод ня миé ñя ³ ви ти раé 
но ãи ïе ред тим, як за хо диш ó ïрим³щен ня.

• Íе кóïаéñя ó во доé мах, роз та шо ва них ïо áëи зó 
ïро миñ ëо вих оá’єкт³в.

Ìаë. 65

П³д ÷аñ авар³é на 
ви áó хо не áез ïе÷ них 
оá’єктах за ãро зою 
здо ров’ю та æит тю 
ëю деé є не ëи ше 
во ãонü, а é шк³дëив³ 
та от рóéн³ ре ÷о ви ни, 
що óт во рю ютü ñя ï³д 
÷аñ ãо р³н ня. 

Óнаñë³док авар³é на рад³а ц³éно  
не áез ïе÷ них оá’єктах ó довк³ëëя 
мо æóтü ïо тра ïи ти ра д³о ак  тив н³ 
ре ÷о ви ни.

Óнаñë³док авар³é на 
ã³дро тех н³÷них ñïо рó дах 
мо æóтü óт во рю ва тиñя 
хвиë³, як³ ма ютü ве ëи-
÷ез нó рóéн³внó ñи ëó. 
Îñоá ëи вó не áез ïекó 
ñтановитü рóé нó ван ня 
ãре áеëü на во до ñхо ви-
щах, де на ко ïи ÷óєтüñя 
ве ëи ка маñа во ди.

Авар³ї на х³ м³÷них 
за во дах мо æóтü ñó ïро-
вод æó ва тиñя ви ки дами 
ñиëü но д³ю ÷их от рóé них 
ре  ÷о вин.
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Щосвідчитьïроаваріþнаïідïриºìстві

Про те, що на ïро миñ ëо во мó ï³дïриємñтв³ ñта ëа ñя авар³я, м³ñце-
ве на ñе ëен ня оáов’яз ко во має áó ти ïо ïе ре д æе не од ним аáо к³ëüко ма 
ñïо ñо áа ми:

• ñи ре ною цив³ëüної оáо ро ни;
• ãóд ком на ï³дïриємñтв³;
• ïов³до мëен ням ïо рад³о та м³ñце ви х ка на ëах те ëе áа ÷ен ня;
• ÷е рез ïрац³вник³в ÆÅ Êó аáо д³ëüни ÷но ãо м³ë³ц³оне ра.

В³дáëи ñ ки ïо æеæ³ аáо ве ëи ка к³ëüк³ñтü ïо æеæ них ма шин ма ютü 
вик ëи ка ти за не ïо коєння нав³тü тод³, ко ëи не над хо дятü æод н³ ïов³-
дом  ëен ня. 

Про ви кид ó на вко ëишнє ñе ре до ви ще шк³дëи вих дëя здо ров’я ÷и 
от рóé них ре ÷о вин мо æе ñв³д÷и ти ïо ява ó ïов³тр³ незви÷них за ïах³в, 
ви ïа дан ня не зви ÷аé но ãо за ко ëü о ром ïи ëó, раï то ве ïо æовт³ння роñ-
ëин аáо за ãи áеëü др³áних тва рин (ко мар³в, мóх, ми шеé, ïтах³в, ри áи 
ó во доé мах). Çдо ãад, що на ï³дïриємñтв³ не вñе ãа разд, має ви ник нó-
ти, як що ó твоємó на ñе ëе но мó ïóнкт³ ëю ди раï том ïо ÷а ëи хвор³ти 
на якóñü не зви ÷аé нó хво ро áó.

ßкдіятиïідчасаварі¿наïідïриºìстві

В³до мо, що в ïерш³ ãо ди ни, дн³ ï³ñëя авар³ї на ×ор но áиëüñüк³é 
АÅС ти ñя÷³ ëю деé не моã ëи вря тó ва ти ñя ÷е рез те, що вëа да зëо ÷ин-
но ïри хо вó ва ëа маñ шта áи ка та ñт ро фи. Ëю ди за ïëа ти ëи за це ñвоїм 
здо ров’ям. Пра виëü но в÷и ни ëи т³, хто здо ãа дав ñя швид ко з³áра ти 
наé не оáх³дн³ш³ ре÷³ é ви áра ти ñя з не áез ïе÷ но ãо м³ñця. Íа æаëü, це 
áó ëи ïо оди нок³ ви ïад ки. 

1. Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи ³ ïро÷итаéте ñитóац³ю.
Про ëó на ëа ñи ре на. Ì³ñцев³ ка на ëи рад³о ïов³до-
ми ëи, що ñта ëа ñя авар³я на х³м³÷но мó за вод³. 
Ì³ñцем зáо рó дëя ева кó ац³ї ïри зна ÷и ëи маé-
дан ÷ик á³ëя шко ëи. Óя в³тü, що хтоñü ³з ваñ 
оïи нив ñя в так³é ñи тó ац³ї, ко ëи ïо ряд не має 
áатüк³в. 

2. Íа маë. 53 ви áе р³тü в³дïов³дниé вар³ант д³é: 
гðóïà 1: ти ïо ÷óв ñи ре нó, ко ëи  ãó ëя в ó ë³ñ³;
гðóïà 2: ти áóв óдо ма, ïо ÷óв ñи ре нó ³ д³знав ñя, що 
ïри зна ÷и ëи м³ñце зáо рó дëя ева кó ац³ї;
гðóïà 3: ти áóв óдо ма, ïо ÷óв ñи ре нó, аëе не ïо ÷óв 
оãо ëо шенü ïро ева кó ац³ю.

Підручнізасоáисаìозахисту

Íа вряд ÷и ти маєш ïро ти ãаз ³ ко ñ тюм дëя за хи ñ тó в³д х³м³÷них 
ре ÷о вин. Íа ãаëü ної ïо тре áи в них не має, та é ко ш тó ютü во ни не де-
ше во. А ÷и моæ на за хи ñ ти ти ñя в³д от рóé них ре ÷о вин áез них? Ви яв-
ëяєтüñя, моæ на. І це ï³д ñи ëó коæ но мó. Щоá от рóéн³ ре ÷о ви ни ÷и 
рад³оак тив ниé ïиë не ïо тра ïи ëи в ор ãан³зм, тре áа ïе ре кри ти їм óñ³ 
моæ ëив³ шëя хи до ñтó ïó.

1. Щ³ëüно за ÷ини вñ³ в³кна ³ двер³. Щ³ëи ни та вен ти ëяц³éн³ от во-
ри за тк ни ãан÷³р’ям, ïо ро ëо ном, за кëеé ïа ïе ром.
2. Çро áи вдо ма за ïаñ ïит ної во ди, ïо ки не в³дкëю ÷и ëи во до ïо ñ та-
÷ан ня: за ïов ни нею ïëа ñ ти ков³ ïëяш ки, в³дра, ван нó. 
3. Õар ÷óé ñя кон ñер ва ми, як³ є вдо ма.
4. Íе ви ходü ³з до мó, нав³тü до ñóñ³д³в.
5. Íе хо ваé ñя ó ï³дваë³ ÷и ïо ãреá³. ¯х мо æóтü за ïов ни ти от рóéн³ 
ãази.
6. Íа вх³дних две рях м³цно ïрикр³ïи ïов³до мëен ня, що ó квар-
тир³ хтоñü є, аáо ñïов³ñти те ëе фо ном ря тó ваëüн³ ñëóæ áи ïро м³ñце 
ñво ãо ïереáóвання. 
7. ×е каé на до ïо мо ãó. 

1. Виз на÷ на ïря мок в³трó ³ рó хаé-
ñя ïер ïен ди кó ëяр но до нüо ãо.
2. Óни каé ни зин. Îт рóéн³ ре ÷о ви-
ни здеá³ëüшо ãо ваæ÷³ за ïов³тря é 
на ко ïи ÷ó ютü ñя ñа ме в ни зи нах. 
3. Íе ïиé во дó з в³дкри тих во -
доé м (р³÷ок, озер, ко ëо дяз³в).
4. Íе зáи раé ³ не їæ яã³д, фрóкт³в, 
ãо ро ди ни.
5. Êо ëи виé деш ó áез ïе÷ не м³ñце, 
зн³ми верхн³é одяã ³ за ïа кóé éо ãо 
ó ïоë³ети ëе но виé ïа кет. 
6. ßк що є моæ ëив³ñтü, ре теëü но 
ïо миé ñя ï³д дó шем.

1. Îдяã ни кóрт кó, шта ни ³ 
ãоëовниé óá³р з цóïкої тка ни-
ни. 
2. Øта ни ви ïó ñ ти ïоверх ÷оá³т, 
ïе рев’яæи внизó мо тóз кою. 
3. Îдяã ни реñï³ра тор, мар ëе вó 
ïов’яз кó аáо оá мо таé оá ëи÷ ÷я 
шар фом. 
4. Пе ре криé во дó, ãаз, ви мк ни 
еëе к т ри кó. 
5. В³зüми з ñо áою тро хи во ди та 
хар÷³в, докóменти ³ ãрош³. 
6. Çа ÷ини квар ти рó ³ ïря мóé до 
м³ñця зáо рó дëя ева кó ац³ї.

а б

â

Ìаë. 66. Вар³ан ти д³é ï³д ÷аñ авар³ї
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Захисторганівдихання

ßк що не має ïро ти  ãа за ÷и реñï³ра то ра, моæ на зро áи ти ват но-мар-
ëе вó ïов’яз кó (маë. 67).

Âàð³àíò 1. Øма ток ва ти за ãор ни ó ши ро киé áинт. 
До вæи на ïов’яз ки — 20 ñм. Про шиé, в³дñтó ïив ши 2 ñм в³д 
країв. Çа тя ãни в от во ри зав’яз ки з³ зãор нó тих áин т³в за в-
довæки 50 ñм (маë. 67, а). 
Âàð³àíò 2. Øма ток ва ти за ãор ни ó ши ро кó мар ëю. Êраї 
розр³æ навï³ë (маë. 67, á).

Çа тримав ши ïо дих, одяã ни ма ñ кó так, щоá во на 
за кри ва ëа рот ³ н³ñ. Çав’яз ки ñë³д за тяã нó ти так, 
щоá ма ñ ка щ³ëüно ïри ëя ãа ëа до оá ëи÷ ÷я. 

Про вед³тü зма ãан ня «Õто швид ше ви ãо то витü 
за хиñ нó ма ñ кó».  

Захистøкіри іволосся

Тв³é ñа мо роá ниé ко ñ тюм х³м³÷но ãо за хи ñ тó ñкëа да ти метü ñя з 
ãо ëо вно ãо óáо рó, кóрт ки, штан³в, рó ка ви ÷ок ³ ÷оá³т (маë. 68). 

Ìо æе ñта ти ñя, що ти оïи нив ñя на за áрóд нен³é те ри тор³ї áез 
áатüк³в ³ ñам ÷и з ки моñü де я киé ÷аñ ïе ре áó вав там. Виé шов ши ó 
áез ïе÷ не м³ñце, зн³ми верхн³é одяã ³ ñкëа ди ó ïоë³ети ëе но виé ïа кет. 
Цеé одяã не моæ на н³ вдя ãа ти, н³ ïра ти. Íа éо ãо ïо верхн³ моã ëи 
на ко ïи ÷и ти ñя не áез ïе÷н³ ре ÷о ви ни, як³ ï³д ÷аñ ÷и ñт ки ÷и ïран ня 
мо æóтü ïо тра ïи ти на шк³рó ³ в ëе ãен³.

ßк що ï³д ÷аñ авар³ї на ï³дïриємñтв³ ñтав ñя ви кид от рóé них 
ре ÷о вин, д³яти тре áа дó æе швид ко. То мó áа æа но, щоá тв³é ñа мо-
роá ниé ко ñ тюм х³м³÷но ãо за хи ñ тó завæди ëе æа в ó ïев но мó м³ñц³. 
Тоá³ зна до áитü ñя ³ вм³ння швид ко вдя ãа ти ñя. Íа ïри кëад, вранц³ 
ï³ñëя ï³дéо мó ñоë да ти óк раїнñüкої арм³ї одя ãа ютü ñя за 40 ñекóнд. 
Ïе ðеâ³ð, ñê³лüêè ÷à ñó òè âè ò ðà ÷àºø íà îдÿ гàí íÿ.

à á

Ìаë. 67. 

Ìаë. 68. Са мо роá ниé ко ñ тюм х³м³÷но ãо за хи ñ тó

Підсумêè

Про авар³ю на ïромиñëовомó ï³дïриємñтв³ моæна д³знатиñя 
з ïов³домëенü ñëóæá цив³ëüної оáорони ïо м³ñцевомó рад³о, 
теëеáа÷енню, звóк³в ñирени, ãóдк³в.

Ó раз³ авар³ї ïоñтараéñя якнаéшвидше виáратиñü ó áезïе÷не 
м³ñце. 

ßкщо ти æивеш ïоáëизó ï³дïриємñтва, на якомó ï³д ÷аñ ава-
р³ї моæе ñтатиñя х³м³÷не ÷и рад³ац³éне заáрóднення, ï³дãотóé 
ватно-марëевó ïов'язкó та захиñниé коñтюм. 

Рó êà âè÷ êè треáа ï³дáи ра-
ти шк³рян³, ãó мо в³ аáо з 
во до не  ïро ник ної тка  ни ни.

Âзóòòÿ. Ãó мов³ ÷оáоти аáо шк³рян³ ÷еревики за хи ñ тятü но ãи. 
Øта ни треáа ви ïó ñ ти ти ïоверх ÷оá³т ³ оáв’яза ти внизó мо тóз кою.

Êóðò êà. Ó коæ-
но ãо вдо ма знаé-
детü ñя кóрт ка з 
во до не ïро ник ної 
тка ни ни. До á ре, 
як що во на áó де з 
ка ïю шо ном. Êóрт-
кó ñë³д за ñтеá нó-
ти на вñ³ ґóд зи ки 
(áëи ñ кав кó), ка ïю-
шон одяã нó ти на 
ãо ëо вó.

Øòà íè. Íаé кра-
щи ми є довã³ шта-
ни з цóïкої тка ни-
ни. Це мо æе áó ти 
ëиæ ниé комá³не-
зон аáо дæин ñи.

Ãî лî âíèé óá³ð.Це мо æе áó ти шаï ка щ³ëüної в’яз ки. 
Îдяã ти її тре áа так, щоá во на за кри ëа во ëоñ ñя. Дов-
ãе во ëоñ ñя áа æа но за ïëеñ ти ³ ñховати ï³д шаïкó.
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§30.ТÈ—ВÅËÎÑÈПÅÄÈÑТ

Зісторі¿вåлосиïåда

Ó ªвроï³ ïер шим ви нах³дни ком ве ëо ñи ïе да áóв н³мецü киé ë³ñник 
Дрез. Ó 1813 роц³ в³н ïри ро áив до ñа мо ка та рóëü.

Íа ñтóï ним ви нах³дни ком ñтав роá³тник Даëü зеëü. Ó ре зóëü тат³ 
три ва ëих ïо шóк³в в³н ви наé шов ïе даë³.

Ó 1865 роц³ фран цó зи Ì³ шо та Ëаëü ман ñкон ñт рó ю ва ëи ïер шиé 
ме та ëе виé ве ëо ñи ïед. В³н áóв óдв³÷³ ваæ÷им за ñó ÷аñ ниé, аëе наé-
á³ëüшим éо ãо не доë³ком áó ëо те, що ве ëо ñи ïед трó ñи ëо на ви áоїнах. 
×е рез це в³н от ри мав на звó «к³ñтко тряñ». І ко ëи ве те ри нар ³з Øот-
ëанд³ї — Дан ëоï — здо ãа дав ñя ïрикр³ïи ти на вко ëо ко ëе ñа ãó мо виé 
ñа до виé шëанã, їзди ти ñта ëо на áа ãа то зрó÷н³ ше. 

Сïо ÷ат кó з ве ëо ñи ïе ди ñ т³в ñм³яëи ñя. Бóв ÷аñ, ко ëи ïоë³ц³я 
на ма ãа ëа ñя за áо ро ни ти ве ëо ñи ïе ди, вва  æа ю ÷и, що во ни за ва æа-
ютü до роæ нü о мó рó хó. Аëе нин³ цеé ëеã киé, ма не в ре ниé, де ше виé ³ 
еко ëоã³÷ниé вид транñ ïор тó на áó ває дедаë³ á³ëüшої ïо ïó ëяр ноñт³ в 
óñüомó ñв³т³.

А що ви дóмаєте ïро цеé вид транñïортó? Îá'єднаéтеñü 
ó 2 ãрóïи ³ назв³тü якомоãа á³ëüше ïереваã ³ недоë³к³в 
веëоñиïеда.  

ßк що дороñë³ вир³ши ëи ïрид áа ти тоá³ ве ëо ñи ïед, ïе ре дóñ³м ñë³д 
ïод áа ти, щоá на нüо мó áó ëо зрó÷ но їзди ти, тоá то щоá в³н ï³дхо див 
тоá³ за розм³ром. 

Дëя цüо ãо вим³ряé до вæи нó ñвоєї но ãи в³д ï’ят ки 
до та зо ñ теã но во ãо ñóã ëо áа. Ðозм³р  ве ëо ñи ïе да виз на-
÷аєтüñя в³дñтан ню в³д цен т ра ка рет ки до верх нü о ãо краю 
ï³дñ³деëü ної трó áи. Çа до ïо мо ãою таá ëиц³ 9 виз на÷, якиé 
розм³р ве ëо ñи ïе да ï³дхо дитü дëя те áе.

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 в÷итимешñя ï³дáирати веëоñиïед за розм³ром;

 ïерев³ряти éоãо ñïравн³ñтü ³ оñнащення;

 д³знаєшñя, як краще вдяãнóтиñя на веëоñиïеднó ïроãóëянкó 
та деяк³ ³нш³ заñтереæення дëя вëаñник³в веëоñиïед³в.

Òàá лè цÿ 9

Виз на ÷ен ня ти ïо розм³рó ве ëо ñи ïе да 

Äåкраùåкуïувативåлосиïåд

В³дïов³дü ïро ñта — в ма ãа зин³. Тóт в³н мо æе ко ш тó ва ти до роæ-
÷е, н³æ на рин кó, од нак ãа рант³ю якоñт³ даютü т³ëüки в маãазин³. 
По за ма ãа зи ном ри зи кóєш ïрид áа ти де ше вó ï³дроá кó, ³ ïо вер нó-
ти не як³ñниé то вар не моæ ëи во. Íе за áóдü зáе реã ти ка ñо виé ÷ек ³ 
ãа рант³éниé та ëон. Це до кó мен ти, як³ да ютü ïра во на ãа рант³éниé 
ре монт ³ на ïо вер нен ня то ва рó в ма ãа зи н.

Пåрøніæсістизакåрìовåлосиïåда

Îт æе, ве ëо ñи ïед ïрид áа но. Та не ïоñï³шаé ñ³да ти за кер мо. Сïо-
÷ат кó тре áа оз наé о ми ти ñя з ³нñтрóкц³єю. Îñоá ëи во óваæ но ïро ÷и таé 
розд³ëи, в яких ³детü ñя ïро áез ïе кó до роæ нü о ãо рó хó, а та коæ т³, 
що ïо ÷и на ютü ñя ñëо ва ми: «Óва ãа!» та «Îáе реæ но!». Ðа зом з áатü-
ком ÷и ки моñü ³з до роñ ëих оã ëянü те ве ëо ñи ïед, ïе рев³рте кр³ïëен ня 
де та ëеé, ро áо тó вñ³х вóзë³в, наïомïóéте ши ни. 

 Довæина ноãи,  ñм Ðозм³р веëоñиïеда, мм

 78—82 540
 83—87 560
 88—91 580
 á³ëüше 91 580
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Åлåìåнтиконструкöі¿,ùовïливаþтьнаáåзïåкуруху

Îñü як має áó ти оñ на ще но тв³é ве ëо ñи ïед, щоá ïоїздка на нüо мó 
áó ëа ïриємною ³ áез ïе÷ ною (маë. 69). 

А те ïер ñядü на ñв³é но виé ве ëо ñи ïед, ви ïро áóé éо ãо на р³вн³é 
д³ëянц³, не ве ëи ко мó ï³дéо м³ ³ ñïó ñ кó. Тоá³ зрó÷ но? ×и до á ре ñëó-
хаєтüñя кер мо? ×и над³éно ïра цю ютü ãаëü ма? ßк що вñе ãа разд, 
ка таé ñя на здо ров’я!

Íе роз ãа няé ñя, оñоá ëи во на ñïó ñ ках, до та кої швид коñт³, 
ко ëи ти не вñти ãаєш оáер та ти ïе даë³. Сïó ñ ка ю ÷иñü, ñë³д 
в³дхи ëи ти ñя на зад ³ ко ри ñ тó ва ти ñя задн³м ³ ïе редн³м 
ãаëü мами. 
Íе áез ïе÷ но їзди ти на ве ëо ñи ïед³ вно÷³, ó ñóт³нках, в оæе-
ëе ди цю, в тó ма н, до щ аáо ñиëü ниé в³тер.

Ìаë. 69. Îñ на щен ня ве ëо ñи ïе да

Ве ëо ñи ïед ïо ви нен ма ти ñïрав ниé 
звó ко виé ñиã наë — дзв³нок.

Веëоñиïед ïовинен мати 
ñïравн³ ãаëüма. 

Ç áо к³в — 
ñв³т ëо в³дáи ва÷³ 
ïомаран÷евоãо 
ко ëü о рó.

П³д ÷аñ рó хó 
до ро ãою в 
ñóт³нках ³ в 
óмо   вах не до-
ñта т нüої ви ди-
моñт³ ïо ïере-
дó має áó  ти 
ñв³т ëо в³дáи ва÷ 
аáо фа  ра á³ëо-
ãо ко ëü о рó.

По за дó — ë³хтар аáо 
ñв³тëов³дáи ва÷  ÷ер во но ãо 
ко ëü о рó. 

Îдягдлявåлосиïåдиста

Íе аáи я кó роëü ó áез ïец³ до роæ нü о ãо рó хó в³д³ãрає коë³р одя ãó 
ве ëо ñи ïе ди ñ та. ßñ к ра виé одя ã до ïо мо æе вод³ям на до роз³ в÷аñ но 
ïом³ти ти ñиã на ëи ³ ма не в ри ве ëо ñи ïе ди ñ та.

Ìаë. 70. Îдяã дëя веëоñиïедної ïроãóëянки

Íаé кра щиé ãо ëо вниé óá³р дëя ве ëо ñи ïе ди ñ та — за хиñ ниé шо ëом. 
Ó áаãатüох країнах áез нüо ãо давно за áо ро не но їзди ти на ве ëо ñи-
ïед³. І не див но, ад æе 75% æертв ве ëо ñи ïед них авар³é за ãи нó ëи 
ñаме в³д ÷е реï но-моз ко вих травм. А ñк³ëüкох врятóвав за хиñ ниé 
шо ëом! 
Тóт не моæе áóти н³яких ñóмн³в³в ÷и ваãанü. Æод ної ве ëо ñи ïед-
ної ïро ãó ëян ки áез за хиñ но ãо шо ëо ма! 

Вë³ткó зãо дитüñя 
фóт áоë ка. В хо ëод-
нó ïо ãо дó — кóрт ка 
з цóïкої тка ни ни, 
яка не ïро дó ваєтüñя 
³ не ïро мо кає. 
П³д неї наé кра ще 
вдя  ãа ти одяã з на тó-
раëü них тка нин — 
áа вов ня нó фóт  áоë кó 
³ вов ня ниé ñветр. 

Øта ни — еëа ñ ти÷н³ аáо ши рок³ з за вó-
æе ни ми до ни  зó хо ëо ша ми, вë³ткó — 
ве ëо ñи ïедн³ аáо зви ÷аéн³ шор ти. 
Øи рок³ хо ëош³ за ïрав ëя ютü ó ви ñок³ 
÷е ре ви ки, шкар ïет ки, ï³дв’язó ютü мо  -
тóз кою, за вó æó ютü ан ãë³é ñü кою шïиëü -
кою аáо за щ³ï кою.

Взóт тя має 
áó ти м³цним, 
³з æор  ñт кою 
ï³до швою. 
Цим ви мо ãам 
в³д  ïо в³да ютü 
кро ñ³в ки; ó 
до що вó ïо  ãо  дó 
наé кра ще взó  -
ти тó риñтñüк³ 
÷е   ре ви ки аáо 
³нше ïод³áне 
взóт тя.

Ó áóдü-якó ïо ãо-
дó ре ко мен дóєтüñя 
одя ãа ти ñïец³аëüн³ 
ве ëо рó ка ви÷ ки. 
Во ни за хи ñтятü 
рó ки, як що ти 
вïа деш, ³ до ïо мо-
æóтü м³цно три ма-
ти кер мо, як що 
рó ки ñï³т н³ютü.
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Щоáстативïравниìвåлосиïåдистоì

Ве ëо ñи ïе диñт ïовинен роз ви ва ти óва ãó, швид кó ре акц³ю. Пе рев³р 
ñе áе на наведених ниæ÷е те ñ тах. 

Òеñò íà óâà гó ¹ 1 
ßко мо ãа швид ше знаé ди о÷и ма в 
ц³é таá ëиц³ ÷и ñëа ó ïорядкó в³д 1 
до 25. Ëю ди н³ з до á рою óва ãою зна-
до áитü ñя на цю вïра вó не á³ëüше 30 
ñе кóнд.

Òеñò íà óâà гó ¹ 2 
Цеé теñт ви ко наé ³нак ше. Сïо ÷ат кó 
знаé ди ÷ор нó оди ни цю, ïот³м ÷ер во-
нó, даë³ ÷ор нó дв³éкó ³ ÷ер во нó 
дв³éкó ³ так даë³. ßк що вïо раєшñя 
за 40 ñекóнд — ó те áе до á ра óва ãа, 
як що á³ëüш як за 50 ñекóнд — не до-
ñтат ня, її не оáх³дно тре нó ва ти. 

Ти їдеш на ве ëо ñи ïед³. Ðаï том на до ро ãó виá³ãає к³т ÷и ви ко-
÷óєтüñя м’я÷. Ó та ких ñи тó ац³ях áа ãа то за ëе æитü в³д твоєї ре ак -
ц³ї — ÷и вñтиã неш за ãаëü мó ва ти аáо ïо вер нó ти вá³к (маë. 71). Дëя 
вод³я дó æе ваæ ëи вою є швид ка ре акц³я на зм³нó до роæ нüої ñи тó-
ац³ї. Ðоз ви нó ти її до ïо мо æе та ка ц³ка ва ãра. 

Дëя неї зна до áитü ñя ë³ н³é ка за вдовæки 25—30 ñм. Ãра-
ютü óд вох. По ïро ñи дрó ãа три ма ти ë³н³éкó за к³нецü 
ве ëи ким ³ вказ³вним ïаëü ця ми. Íе ñïод³ва но дëя те áе в³н 
має в³д ïó ñ ти ти ë³н³éкó, а ти — зëо ви ти її ве ëи ким та 
вказ³вним ïаëü ця ми (маë. 72). ßк що ë³н³éка ïро ëет³ëа 
á³ëüш як 13 ñм, твоя ре акц³я не до ñтат ня, щоá ñ³да ти за 
кер мо ве ëо ñи ïе да.

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

Ìаë. 72. Теñт 
дëя ïерев³рки швидкоñт³ реакц³ї 

Ìаë. 71

Íа кан³кó ëах ïо тре нóé ñя їзди ти на ве ëо ñи ïед³. Аëе не за áó ваé, 
що до 14 рок³в тоá³ за áо ро не но виїæд æа ти на до ро ãó, де рóхаєтüñя 
транñïорт. А от на ïодв³р’ї, ïоë³, ãа ëя ви нах, ë³ñо вих ³ ñте ïо вих 
до ро ãах, ñтад³онах ка таé ñя до ñхо ÷ó. 

Óм³ння їзди ти на ве ëо ñи ïед³ — це на ñам ïе ред ïра виëü на ïо ñад-
ка ³ óм³н ня до ëа ти, не ñхо дя ÷и з ве ëо ñи ïе да, р³зн³ ïе ре шко ди: не ши-
ро кó, аëе ãëи áо кó ви áоїнó, до шкó ÷и áровкó тро тó а рó, крó тиé ñïóñк, 
ñтрóм ок то що. Íаé кра ще тре нó ва ти ñя там, де н³хто не за ва æа ти ме.

Інод³ ï³д ÷аñ ïро ãó ëян ки до во дитü ñя ро áи ти не зна÷ ниé ре монт 
ве ëо ñи ïе да. Íаé ÷а ñ т³ше траï ëя ютü ñя ïро ко ëи ка мер ³ ïо ëом ки 
ñïицü. Íе моæна їха ти на ñïó щен³é шин³, томó що ïо рвеш ка ме рó ³ 
ïо ãнеш ко ëе ñо. Çам³ни ти ïо ëа ма нó ñïи цю тре áа од ра зó. Íе зро áив-
ши цüо ãо, ма ти меш мо ро кó з ³нши ми ñïи ця ми ³ ко ëе ñом. 

Про ÷и таé оïов³дан ня «Íа Са дов³é ве ëи киé рóх» ó 
книæц³ В. Дра ãóнñü ко ãо «Де ниñ ков³ оïов³дання». 

1. ×о мó хëоï ÷и ки втра ти ëи ве ëо ñи ïе д? 

2*. ×и варто заëишати веëоñиïед áез наãëядó? ßк моæна 
заïоá³ãти крад³æкам веëоñиïед³в?

Підсумêè

Веëоñиïед — ëеã киé, ма не в ре ниé, де ше виé ³ еко ëоã³÷ниé 
вид транñ ïор тó.

Íаéкраще кóïóвати веëоñиïед ó маãазин³. Îáираé веëоñиïед, 
якиé ï³дходитü тоá³ за розм³ром та оñнащениé óñ³ма неоáх³дними 
еëементами (ãаëüмами, ñв³тëов³дáива÷ами тощо).

Веëоñиïедиñтó треáа розвивати óваãó ³ мати швидкó 
реакц³ю.

Д³тям до 14 рок³в їзди ти на ве ëо ñи ïе дах ïо до роз³ за áо ро-
не но. 

Êрад³æки веëоñиïед³в — ïоширениé зëо÷ин. Íе дозвоëяé 
кататиñя на ñвоємó веëоñиïед³ незнаéомим аáо маëознаéомим 
ëюдям. 

Çаëишаю÷и веëоñиïед áез наãëядó, ïрикр³ïи éоãо до дерева 
аáо оãороæ³ ñïец³аëüним замком.
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§31.ÁÅЗПÅÊÀÐÓХÓВÅËÎÑÈПÅÄÈÑТÀ

Водіéчиïіøохід?

ßк що озир неш ñя до вко ëа, то ïо áа ÷иш ве ëо ñи ïе диñ т³в ñкр³зü. 
Дех то їздитü до ро ãою, дех то — óзá³÷÷ям, а хтоñü — ïро ñто тро тó-
а ром. Скëа даєтüñя вра æен ня, що їха ти моæ на, де за ма нетü ñя. Та, 
ви яв ëяєтüñя, це не так. Пра ви ëа ми до роæ нü о ãо рó хó вñта нов ëе но 
ñïец³аëüн³ ïра ви ëа дëя ве ëо ñи ïе диñт³в. Аëе зна ютü їх, на æаëü, 
не вñ³. Пе рев³ри мо, ÷и знаєш їх ти. ßê òè гà дàºø, êèì ââà æàþòü 
âе лî ñè ïе дèñ òà: âîд³ºì ÷è ï³øî õî дîì?

Пра ви ëа до роæ нü о ãо рó хó виз на ÷а ютü ве ëо ñи ïе ди ñ та як вод³я 
транñ ïорт но ãо за ñо áó, та ще é та ко ãо, якиé óñ кëад нює ïро цеñ рóхó, 
оñк³ëüки їде ïов³ëüн³ше, н³æ ав то моá³ë³. Îт æе, як що ве ëо ñи ïе -
диñт — вод³é, а не ï³шох³д, то ÷и ïо рó шó ютü ïра ви ëа ве ëо ñи ïе ди-
ñ ти, як³ їздятü тро тó а ра ми?

Ти вæе знаєш, що д³тям до 14 рок³в за áо ро не но їзди ти на ве ëо-
ñи ïе дах ïроїзною ÷а ñ ти ною до ро ãи. Що æ ро áи ти тим, хто не до ñяã 
цüо ãо в³кó? Сë³д ка та ти ñя на ñïец³аëü но в³две де них дëя цüо ãо 
дор³æках ³ маé дан ÷и ках. Íа æаëü, їх ó м³ñтах ³ ñе ëах Óк раїни дó æе 
ма ëо. ª ñе ëа, де ве ëо ñи ïед — ÷и не єди ниé вид транñ ïор тó, яким 
ï³дë³тки мо æóтü д³ñта ти ñя до шко ëи ÷и ма ãа зи нó. ¯ха ти до во дитü ñя 
ïе ре ваæ но óзá³÷÷ям. 

Щоá твоя ïро ãó ëян ка ÷и ïоїздка ó ñïра вах áó ëа áез ïе÷ ною, ñïо-
÷ат кó виз на÷ ñв³é мар ш рóт. Под áаé, щоá в³н не ïро ëя ãав ïо áëи зó 
дор³ã з ³нтен ñив ни м рó хом транñ ïор тó аáо тро тó а ра ми, де áа ãа то 
ï³шо ход³в. 

1. Де ó вашомó наñеëеномó ïóнкт³ є áезïе÷н³ м³ñця дëя 
ïроãóëянок на веëоñиïед³?

2. ßк³ наé áез ïе÷н³ш³ ве ëо ñи ïедн³ мар ш рó ти в³д вашоãо 
до мó до шко ëи, ма ãа зи нó?

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, ким є веëоñиïедиñт — ï³шоходом ÷и вод³єм;

 нав÷ишñя виконóвати маневри на веëоñиïед³;

 ознаéомишñя з ïравиëами ïеревезення вантаæ³в та ïаñаæир³в 
³ видами дороæнüо-транñïортних ïриãод.

Вåлосиïåд ідороæньо-трансïортніïригоди

Íа ïо ÷ат кó XX ñтоë³ття на до ро ãах з’яви-
ëи ñя ав то моá³ë³, а вод но ÷аñ ³ ïерш³ ïо оди-
нок³ ви ïад ки до роæ нüо-транñ ïорт них ïри ãо д. 
Çа ко рот киé ÷а ñ до роæ нüо-транñ ïортн³ ïри-
ãо ди ïоñ³ ëи ïер ше м³ñце за к³ëüк³ñтю за ãиá-
ëих ³ дрó ãе — за к³ëüк³ñтю трав мо ва них оñ³á. 
До роæ нüо-транñ ïорт н³ ïри ãо ди на зи ва ютü 
«во ро ãом № 1» аáо «вáив цею № 1».

Äî ðîæ íüîòðàíñ ïîðò íà ïðè гî дà (ÄÒÏ) — ïод³я, що ñта ëа ñя ï³д 
÷аñ рó хó транñ ïорт но ãо за ñо áó, внаñë³док якої за ãи нó ëи аáо зазнаëи 
ïо ра ненü ëю ди ÷и за ïод³я но ма тер³аëü них зáит к³в. 

Ó 5-мó кëаñ³ ти нав÷авñя заéмати áезïе÷не ïоëоæення ó виïадкó 
ДТП, а такоæ ïравиëüно д³яти ï³д ÷аñ ïоæеæ³ в транñïорт³. 

1. При ãа даé, де знаходятüñя авар³éн³ ви хо ди в ñа ëон³ 
ав то áó ñа. 
2. ßк їх моæ на в³дкри ти? 
3. ßки ми ï³дрó÷ ни ми заñоáа ми моæ на роз áи ти шиá кó в 
ав то моá³ë³ ÷и ав то áóñ³?

Пåрåвåзåннявантаæу іïасаæирів

Треáа завæди ïам’ята ти, що тв³é ïер ñо наëü ниé транñ ïорт має два 
ко ëе ñа. В³н мо æе вïа ñ ти на ñëизüк³é до роз³, ï³д ÷аñ наїздó на ïе ре-
шко дó. Ст³éк³ñтü ще мен ша, як що на ве ëо ñи ïед³ ван таæ. Çаãаëом 
на веëоñиïед³ моæ на ïе ре во зи ти не á³ëüш як 20—30 кã вантаæó. Íа 
д³ëян ках до ро ãи, де їха ти аáо веñ ти на ван та æе ниé ве ëо ñи ïед ваæ ко 
÷и не áез ïе÷ но, ван таæ ïе ре но ñятü врó÷ нó. Іñнó є два ñïо ñо áи ïе ре-
ве зен ня ван та æó. 

Ïеð øèé — на áа ãаæ ни кó, якиé кр³ïитü ñя на рам³. Íа нüо мó 
моæ на закр³ïи ти тó ри ñ тñüкиé рюк зак. Пе ре во зи ти ó та киé ñïоñ³á  
до ñитü не зрó÷ но, од нак рюк зак моæ на взя ти на ñïи нó ³ до ëа ти 
ñкëадн³ д³ëян ки до ро ãи.

Äðó гèé — ви ко ри ñ тан ня ве ëо рюк зак³в. Ви ãо тов ëя ютü їх з áре-
зен тó аáо ³ншо ãо м³цно ãо ма тер³аëó. Во ни кр³ïëятü ñя до áа ãаæ ни ка, 
не за ва æа ютü ви ко нó ва ти ма не в ри, то мó ïо ïó ëярн³ ñе ред ве ëо тó-
риñт³в та ри áа ëок.

Ðоз ã ëянüте маë. 73, на якомó зо á ра æе но не áез ïе÷н³ 
ñïоñоáи їзди на ве ëо ñи ïед³ та в³д ïо в³д н³ наñë³дки та ких 
ïо рó шенü. 

Êоæн³ ш³ñтü ãо-
дин ó ñв³т³ траï-
ëяєтüñя ДТП за 
ó÷а ñ тю ве ëо ñи-
ïе ди ñ та.



177176

Ìаë. 73

×³ïëян ня до ав то моá³ëя на хо дó — 
ïря миé шëях до ñерé оз них травм. 
Це ÷а ñ то ïри зво дитü такоæ до ав то-
моá³ëüних авар³é, æерт ва ми яких 
моæóтü ñтати де ñят ки ëю деé.

Два веëоñиïеди ïорó÷ на дороз³ 
ïе ре шко д æаютü áез     ïе÷ но мó рó хó 
транñ ïор тó. 

Õи зó ван ня, їзда áез рóк — ви ñо ка 
éмов³рн³ñтü ïа д³ння. ×е рез це траï ëя-
ютü ñя нав³тü ñмер теëüн³ ви ïад ки.

Па ñа æир на рам³ за ва æає ве ëо ñи ïе-
ди ñ тó ди ви ти ñя на  до ро ãó.

Çа над то ваæ киé ван таæ на áа ãаæ ни-
кó ïо рó шóє ñт³éк³ñтü, за ва æає ви ко-
нó ва ти ма не в ри. ×е рез це ëа ма ютü ñя 
ñïиц³, ãнó тü  ñя ко ëе ñа. 

Ван таæ, що ви ñ тó ïає ïо ши рин³ ÷и 
дов æин³, не áез ïе÷ ниé дëя ï³шо ход³в 
³ ве ëо ñи ïе ди ñ та.  

Тяãти на áóкñир³ ³ншиé веëоñиïед 
нерозóмно. Вïадете оáоє.
Це ïе ре шко дæає такоæ рó хó транñ-
ïор тó на дороз³. 

Перевезення вантаæ³в на керм³ 
зм³щóє цен т р ва ãи веëоñиïеда, ïо рó-
шóє éоãо ñт³é к³ñтü ³ ма не в ре н³ñтü.

Виконанняìанåврівнавåлосиïåді

Ìà íеâð — це зм³на на ïрям кó рó хó в³дноñ но оñü о вої ë³н³ї до ро ãи. 
Õо÷ на до роз³ ве ëо ñи ïе диñ там доз во ëяєтüñя їха ти яко мо ãа ïрав³ше, 
³нко ëи тре áа ïо вер нó ти аáо оá’їха ти ïе ре шко дó. 

Пе ред ви ко нан ням ма не в рó ве ëо ñи ïе диñт має ïе ре ко на ти ñя, що 
ïо áëи зó не ма ав то моá³ë³в, ³ ïо ïе ре ди ти ïро ма невр ³нших ó÷аñ ник³в 
до роæ нü о ãо рó хó. Вод³ї ав то моá³ë³в роá ëятü це за до ïо мо ãою ñиã-
наëü них воãн³в. А ве ëо ñи ïе ди ñ т? 

Çã³дно з Пра ви ëа ми до роæ нü о ãо рó хó в³н ïо дає ñиã на ëи ма не в рó 
рó кою так, як це ïо ка за но на ма ë. 74. 

По да ва ти ñиã наë ïо во ро тó рó кою тре áа за 50 м до м³ñця ви ко нан-
ня ма не в рó, а зак³н÷и ти моæ на áез ïо ñе ред нüо ïе ред éо ãо ви ко нан-
ням.  По ïе ре д æó ваëü ниé ñиã на ë не на дає ве ëо ñи ïе ди ñ тó ïе ре ваã ó 
рóñ³ é не зв³ëüняє éо ãо в³д не оáх³дноñт³ óваæ но ñте æи ти за до роæ-
нü ою ñи тó ац³єю. 

По во ро ти ë³во рó÷  ³ роз во ро ти на дороз³ дëя ве ëо ñи-
ïедиñта за áо ро нен³. ßк що éомó треáа ïо вер нó ти ë³ во  рó÷  
аáо роз вер нó ти ñü ó зво ротниé на ïрям ок, в³н ïо ви нен 
доїха ти до ïе ре хре ñ тя ÷и ï³шох³дно ãо ïе ре хо дó, з³é ти з 
ве ëо ñи ïе да ³ ïе ре ве ñ ти éо ãо на ³ншиé á³к до ро ãи.

Ìаë. 74. Сиã на ëи ве ëо ñи ïе диñт³в ïро ви ко нан ня ма невр³в

Îá’їзд 
ïе ре шко ди 

ë³во рó÷ Правиé ïоворот
(аëüтернативниé)

Правиé 
ïоворот

Çóïинка
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ßкáåзïåчнооá’¿хатиïåрåøкоду

Ðе монт на до роз³ ñтво рює до дат ко вó не áез ïе кó дëя вод³їв транñ-
ïор тó. ßк що є моæ ëив³ñтü, óни каé ïоїздок та ки ми до ро ãа ми.

Ан тон їхав óзá³÷÷ ям до ро ãи. В³н ïо áа ÷ив, що ïо ïе ре-
дó ïро во дятü  ре монтн³ ро áо ти (маë. 75). Çа доïомоãою 
áëок-ñхеми до ïо мо æи áез ïе÷ но оá’їха ти ïе ре шко дó. 
 

Ìаë. 75

Пе ре шко да на твоїé 
ñмó з³ рó хó?

ßк що ïе ре шко да на зóñтр³÷н³é ñмó з³, 
зменши швидк³ñтü. ßкщо її оá’їæдæа-
тиме ав то моá³ëü, що рó ха єтüñя тоá³ 
назóñтр³÷, зóïиниñü ³ ïроïóñти éоãо.

н³

так

Çменши 
швидк³ñтü 
аáо зó ïи ниñü.
Про ïó ñ ти цеé 
ав то моá³ëü.

н³

так
Подивиñü на зад ³ 
вïеред. По áëи зó 
є ав то моá³ëü?

Даé ñиã наë рó кою: «Îá’їæ дæаю ïе ре шко дó ë³во рó÷». 
Îá’їæдæаé ïе ре шко дó. Бóдü óваæ ним ³ оáе реæ ним.

Ðозãëянü маëюнки 76 (а, á). Õто з веëоñиïедиñт³в ïорó-
шóє Правиëа дороæнüоãо рóхó?

Ìаë. 76 

б

Підсумêè

Веëоñиïедиñт є вод³єм транñïортноãо заñоáó.

Êоæн³ ш³ñтü ãо дин ó ñв³т³ траï ëяєтüñя ДТП за ó÷а ñ тю ве ëо-
ñи ïе ди ñ та.

Веëоñиïед — неñт³éкиé транñïорт ³ томó має оáмеæен³ 
моæëивоñт³ дëя ïеревезення ïаñаæир³в та вантаæó.

Перед виконанням ïоворотó треáа за 50 м ïо да  ти ñиã наë 
рó кою. 

По верта ти ë³во рó÷  ³ роз верта тиñя на ве ëо ñи ïед³ за áо ро-
нено. Щоá виконати ц³ маневри, ве ëо ñи ïе диñт ïо ви нен з³éти з 
ве ëо ñи ïе да, ïе рет нó ти до ро ãó як ï³ шо х³д в óñ та нов ëе но мó дëя 
цüо ãо м³ñц³, а в³дтак ïро дов æи  ти рóх.
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§32.ÄÎÊÎГÎЗВÅÐТÀТÈÑßПÎÄÎПÎÌÎГÓ

Àваріéніслуæáи

Îт æе, ñта ëо ñя щоñü та ке, з ÷им ти не мо æеш óïо ра тиñя. Деñü 
ñïа ëах нó ëо, ви áóх нó ëо, хтоñü знеïритомн³в, ïо тра ïив ó до роæ нüо-
транñ ïорт нó ïри ãо дó, за ãó áив ñя... Ó цüомó виïадкó ñë³д не ãаé но 
ïов³до ми ти ря тó ваëü ник³в. Êó ди теëефонóва ти? 

Îá'єднаéтеñü ó 3 ãрóïи ³ за доïомоãою áëок-ñхеми 
на наñтóïн³é ñтор³нц³ визна÷те, до якої ñëóæáи ñë³д 
звернóтиñü ó таких ñитóац³ях:

гðóïà 1: маë. 77, а;

гðóïà 2: маë. 77, á;

гðóïà 3: маë. 77, в.

 

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 д³знаєшñя, за якими теëефонами моæна викëикати 
доïомоãó в раз³ неоáх³дноñт³;

 ïерев³риш ñвою винах³дëив³ñтü ³ вм³ння швидко ïов³домити 
ñëóæáи ïорятóнкó; 

 ïотренóєшñя ïравиëüно ñкëадати ïов³домëення ïро 
неáезïе÷нó ñитóац³ю ³ взаємод³яти з рятóваëüниками.

Ìаë. 77  

âа б

ßкïовідоìитирятувальників

Ти вæе знаєш, кó ди звер та ти ñя ïо до ïо мо ãó. Аëе що ка за ти? В 
кри ти÷н³é ñи тó ац³ї моæ на роз ãó áи ти ñя, ³ до ро ãоц³нниé ÷аñ ñïëи-
ва ти ме мар но, ïо ки до áе реш ïотр³áн³ ñëо ва ³ ïов³до миш ря тó ваëü-
ни кам не оáх³днó ³нфор мац³ю. Îт æе, за ïам’ятаé ãо ëо вне ïра ви ëо: 
«Ìен ше ñë³в — á³ëüше ³нфор мац³ї». Своє ïов³до мëен ня ïо áó дóé за 
наведеним ниæ÷е ïëа ном:

1. Що ñта ëо ñя?
2. Õто ïо ñтраæ дав?
3. Ад ре ñа ³ наéá³ëüш зрó÷ ниé мар ш рóт, щоá ï³д’їхати. 
4. Пр³зви ще то ãо, хто теëефонóє. 

Îñü яким, наïрикëад, має áóти ñтиñ ëе ïов³до мëен ня ïро до роæ-

Став ñв³дком ÷и æерт вою на ïа дó, 
ïо ãра áó ван ня, ви к ра ден ня, ша х раé-
ñт ва, ïо ãроз, здир ництва, ДТП?

Çвертаéñя до м³ë³ ц³ї 
за те ëе фо ном 102. 

н³

так

так
По áа ÷ив ïо æе æó аáо в³д÷ó в за ïах 
ди мó ÷и виникëа ³нша не áез ïе÷ на 
ñи тó ац³я, з якою ти не вïо раєшñя?

н³

Ста ëа ñя авар³я ó ñи ñ тем³ 
ãа зо ïо ñта ÷ан ня? н³

Сëóæ áó ãа зó вик ëи каé 
за но ме ром 104.

Вик ëи каé  
«швидкó до ïо мо ãó» 
за но мером 103.

Êоãоñü трав мо ва но, в³н в³д÷ó ває 
ãоñ триé á³ëü, зне ïри томн³в, ïо тре-
áóє не ãаé ної ме ди÷ ної до ïо мо ãи? 

Вик ëи каé 
ïоæеæ нó 
охо ро нó аáо 
рятóваëüник³в 
за теëефоном 
101. 

так так
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нüо-транñ ïорт нó ïри ãо дó: «Ç³ткнен ня тро ëеé áó ñа ³ ван таæ но ãо ав то-
моá³ëя на Êв³тко во мó áóëü вар³ ïо ряд з ма ãа зи ном «Ãоñ ïо да ро÷ ка». 
Ад ре ñа: Êв³тко виé áóëü вар, 36. Ба ãа то ïо ñт раæ да ëих. П³д’їха ти 
кра ще з áо кó Ба зар ної ïëощ³, áо з ïро ти ëеæ но ãо — ав то моá³ëüна 
ïроá ка. Пов³до мив Пи ëи ïен ко Ва ëен тин, ïро да вецü ма ãа зи нó». 

Де як³ ïо дро áиц³ мо æóтü ïо ëеã ши ти за вдан ня ря тó ваëü ни кам 
³ до ïо моã ти ïо ñт раæ да ëим. Так, як що ïов³до ми ти, що ó ëю дини 
ïо ãа но з ñер цем аáо во на в³д÷ó ває ñиëü ниé á³ëü ó ãрó дях, то до неї 
ви шëютü áри ãа дó кар д³о ëоã³в ³з ñïец³аëü ним оá ëад нан ням.

Скëа ди ³ за ïи ши в зо шит³ ïов³до мëен ня ïро ïо æе æó в 
áа ãа то ïо вер хо во мó áó дин кó. 

ßкзв’язатисязаваріéноþслуæáоþ

«Çви ÷аé но, ïо те ëе фо нó», — ñка æете. До á ре, як що в³н  
ïо рó÷. А як що не має? Пе рев³р  ñвою ви нах³дëив³ñтü за 
до ïо мо ãою кроñ-те ñ тó.    

1. Ó те áе вдо ма не має те ëе фо нó, а в ñóñ³д³в є. ßк що 
тоá³ треáа вик ëи ка ти ря тó ваëü ник³в, ти звер неш ñя до ñóñ³д³в (6) ÷и 
ïоá³æиш теëефонóвати з те ëе фо нó-ав то ма та (8)?

2. Ти ñтав ñв³дком ДТП на шо ñе за ме æа ми на ñе ëе но ãо ïóнк тó. 
Щоá вик ëи ка ти «швид кó до ïо мо ãó» ³ м³ë³ц³ю, 
ïоá³æиш до наé  á ëиæ ÷о ãо æит ëа (7) ÷и зó ïи-
ниш áóдü-якиé ав то моá³ëü ³ ïо ïро ñиш вод³я 
до ïо моã ти аáо ви кëика ти «швидкó до ïо мо ãó» 
(9)?

3. По ряд з м³ñцем тра ãед³ї є те ëе фон, над 
яким ви ñитü таá ëи÷ ка: «Дëя ñëóæ áо во ãо ко ри ñ тó ван ня». Щоá вик-
ëи ка ти ря тó ваëü ник³в, ти ñко ри ñ таєшñя ним (10) ÷и ïоá³æиш шó ка-
ти ³ншиé (12)?

4. Ти ï³дá³ã до те ëе фо нó-ав то ма та, щоá 
терм³но во вик ëи ка ти авар³éнó ñëóæ áó, аëе 
до нüо ãо ñтоїтü ÷ер ãа. Ти ñта неш ó ÷ер ãó 
(11), ïо ïро ñиш затеëефонóва ти áез ÷ер ãи 
(13), ïо ïро ñиш то ãо, хто теëефонóє, ïе ре-
рва ти роз мо вó ³ доз во ëи ти тоá³ вик ëи ка ти 
ря тó ваëü ник³в (15)?

5. Ти за ëи шив ñя вдо ма ñам, а хтоñü нев³домиé дзво нитü ó двер³ 
³ ïро ñитü в³д÷и ни ти, щоá вик ëи ка ти «швид кó до ïо мо ãó». Ти не ãаé-
но в³д÷и ниш двер³ (14), в³дмо виш ñя в³д÷и ня ти (16) ÷и за ïро ïо нóєш 
вик ëи ка ти «швид кó», не в³д÷и ня ю ÷и две реé (17)?

6. Ти в÷и ниш ц³ëком ïра виëü но. ßк що ñта ëо ñя не ща ñ тя, ñë³д 
в³дки нó ти ñо ром’яз ëив³ñтü ³ те ëе фо нó ва ти з наé á ëиæ ÷о ãо аïа ра та. 
І завæди ïам’ятаé, що дëя та ких вик ëик³в не ïотр³áна те ëе фон на 
карт ка (2).

7. Íе ïра виëü но. По ки доá³æиш, хтоñü мо æе é ïо мер ти (2).   

8. ×е рез надм³рнó ñо ром’яз ëив³ñтü ти змарнóєш до ро ãоц³нниé ÷аñ 
³ мо æеш втра ти ти шанñ вря тó ва ти ко мóñü æит тя (1).

9. Це ïра виëü не р³шен ня. ßк що є виá³р ³ ав то моá³ë³в на шо ñе 
áа ãа то, зó ïи няé швидк³ñн³ ³но мар ки. Вод³ї та ких ав то моá³ë³в ÷а ñ то 
ма ютü ïри ñоá³ те ëе фо ни моá³ëüно ãо зв’яз кó ³ мо æóтü од ра зó вик ëи-
ка ти ря тó ваëü ник³в. А як що é не ма ютü, во ни швид ше д³ñтанóтü ñя 
до наé á ëиæ ÷о ãо на ñе ëе но ãо ïóнк тó ³ вик ëи ÷óтü до ïо мо ãó (3).  

10. Пра виëü но. Ó кри ти÷н³é ñи тó ац³ї ñë³д ñко ри ñ та ти ñя наé áëиæ-
÷им те ëе фо ном. Ó де я ких не ве ëи ких ñе ëах ÷и м³ñте÷ ках вза ãаë³ 
дó æе ма ëо те ëе фон³в, на ïри кëад, вони є т³ëüки ó ñ³ëüñüк³é рад³, 
ма ãа зин³. То мó маєш áó ти вïев не ниé, що дëя вик ëи кó авар³éних 
ñëóæá моæ на ñко ри ñ та ти ñя áóдü-яким те ëе фо ном. ßк що тоá³ не доз-
во ëя ютü ñко ри ñ та ти ñя те ëе фо ном, на ïо ëя ãаé, щоá хтоñü óñе-та ки 
за те ëе фо нó вав ря тó ваëü ни кам. Ìо æеш на ãа да ти ïро крим³на ëü нó 
в³дïов³даëüн³ñтü за не на дан ня до ïо мо ãи (4).

11. Сто я ти меш ó ÷ерз³ — втра тиш до ро ãоц³нниé ÷аñ. В³дкинü 
áóдü-як³ ва ãан ня: як що ñта ëо ñя не ща ñ тя, ти маєш ïра во не ãаé но 
за теëе фо нó ва ти до авар³éної ñëóæ áи (4).

12. Цеé на ïиñ не ñто ñóєтüñя та ких терм³но вих ви ïадк³в, як ви  -
кëик авар³éних ñëóæá. Бóдü-хто доз во ëитü тоá³ ñко ри ñ та ти ñя ñëóæ-
áо вим те ëе фо ном (3).

13. Цüо ãо не до ñтат нüо. Тоé, хто три має ñëó хав кó, мо æе роз мов-
ëя ти ще к³ëüка хви ëин. Бóдü р³шó ÷³ шим (4).

14. Íе ïра виëü но. Çëо вмиñ ни ки ÷а ñ то ïро ñятü в³д÷и ни ти, щоá 
ñко ри ñ та ти ñя те ëе фо ном, аáо ка æóтü, що во ни з ÆÅ Êó, ïо шти, 
м³ë³ц³ї. ßк що ти вдо ма ñам, н³ко ëи не в³д÷и няé две реé не знаé о мим 
ëю дям. Çнаé ди ³нше р³шен ня (5).

15. Пра виëü но! Ëю ди здеá³ëüшо ãо з ро зóм³нням ñтав ëятü ñя до 
та ко ãо ïро хан ня, аëе нав³тü як що ñтанетü ñя ³нак ше, не зва æаé — ти 
зо áов’яза ниé в÷и ни ти ñа ме так (5).

16. Ç од но ãо áо кó, ти ро áиш ро зóм но, ко ëи не в³д÷и няєш две-
реé не знаé ом цям, аëе зваæ на те, що в³д те áе, моæ ëи во, за ëе æитü 
ëюдñü ке æит тя. По дó маé, як ти мо æеш ïра виëü но в÷и ни ти в так³é 
ñи тó ац³ї (5).

17. Ìо ëо децü! Ти д³ñтав ñя к³нця.
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ßквзаºìодіятизрятувальниìислуæáаìи

По ки ря тó ваëü ни ки д³ñта ютü ñя до м³ñця тра ãед³ї, ñë³д зв³ëüни ти 
ï³д’їзн³ шëя хи до áó дин кó, як³ ÷а ñ то ви ко ри ñ то вó ютü ñя як транñ-
ïортн³ ñто ян ки. Çнаé ти вëаñ ник³в ав то моá³ë³в не ваæ ко. Íа áа ãа тüох 
автомоá³ëях вñта нов ëе но ñиã наë³зац³ю, ³ до ñитü штовх нó ти та ке 
ав то, щоá во на ñïра цю ва ëа. Вëаñ ник виé де ³ зв³ëüнитü ïроїзд. 

Êо ëи ря тó ваëü ни ки ïри áó дóтü на м³ñце, дó æе ваæ ëи во, щоá їм 
не за ва æа ëи ³ ви ко нó ва ëи їхн³ вказ³вки. Це — ïро феñ³она ëи. Во ни 
ñïец³аëü но на в÷ен³, на тре но ван³ é ма ютü доñв³д ро áо ти в ек ñ т ре-
маëü них ñи тó ац³ях. Вони кра ще зна ютü, що, ко ëи ³ як тре áа ро áи ти, 
аëе не ма ютü ÷а ñó на ïо яñ нен ня. ßк що ³нш³ ëю ди ïотраïиëи в ã³ршó 
ñи тó ац³ю, н³æ ти, ñка æи ïро це ря тó ваëü ни кам, аëе не ñïе ре ÷аé ñя, 
як що во ни ря тó ва ти мóтü те áе — їм видн³ше.

1*. Ó не ве ëи ко мó ñеë³ ñïа ëах нó ëа ïо æе æа. Ó цüо мó 
на ñе ëе но мó ïóнкт³ є т³ëüки два те ëе фо ни. Íаé á ëиæ -
÷иé — ó ïрим³щенн³, на две рях яко ãо ви ñитü таá ëи÷ ка: 
«Сто ронн³м вх³д за áо ро не но». 
• ×и моæ на ñко ри ñ та ти ñя цим те ëе фо ном, щоá вик ëи-

ка ти ïо æеæ ник³в? 
• Що моæ на зро áи ти, як що охо ро нецü на вход³ не 

ïро ïó ñ кає те áе до те ëе фо нó?

2*. Деяк³ оïератори моá³ëüноãо зв'язкó маютü оñоáëивоñ-
т³ наáорó номера дëя викëикó рятóваëüних ñëóæá. ßкщо 
маєш моá³ëüниé теëефон, з'яñóé, як викëикати з нüоãо 
рятóваëüник³в. 

Підсумêè

Í³хто не заñтрахованиé в³д неáезïе÷них ñитóац³é. ßкщо не 
моæеш ñам вïоратиñя з неáезïекою, ñë³д неãаéно звернóтиñя 
до авар³éних та рятóваëüних ñëóæá. 

Ðятóваëüн³ ñëóæáи викëикаютü з áóдü-яко ãо наé á ëиæ ÷о ãо 
те ëе фо нó ïо за ÷ер ãою ³ áез ко ш тов но.

Пов³домëення ïро екñтремаëüнó ñитóац³ю маютü áóти 
ñтиñëими та ³нформативними.

Í³коëи не æартóé з викëиками рятóваëüних ñëóæá. Це 
караєтüñя веëиким штрафом. Та наéãоëовн³ше — áез доïомоãи 
моæóтü заëишитиñя т³, хто її наñïравд³ ïотреáóє.

§33.ßÊÄÎПÎÌÎГТÈПÎТÅÐПІËÎÌÓ

Íе менш як 80% ëюдеé, що заãинóëи в ДТП та ³нших 
екñтремаëüних ñитóац³ях, моãëи á виæити за óмови надання їм  
нев³дкëадної доïомоãи. Інод³ доñтатнüо наéïроñт³ших д³é, щоá 
óрятóвати ëюдин³ æиття аáо зменшити ризики дëя її здоров'я.

Îá'єднаéтеñü ó 4 ãрóïи. Íазв³тü ñитóац³ї, в яких ëюдина 
моæе:

гðóïà 1: отримати óраæення еëектри÷ним ñтрóмом;
гðóïà 2: отримати оï³ки;
гðóïà 3: отрóїтиñя;
гðóïà 4: отримати травмó.  

Óраæåнняåлåктричниìструìоì

1. ßк³ не áез ïе ки мо æóтü ви ник нó ти, як що не ïра виëü но 
ко ри ñ тó ва ти ñя еëе к т ро ïри ëа да ми?
2. ×о мó не моæ на ко ри ñ тó ва ти ñя не ñïрав ни ми еëе ктро    -
-ï  ри    ëа да ми, ро зет ка ми ³ ïро во да ми з ïо шко д æе ною 
³зо ëяц³єю? 
3. ×и моæ на тор ка ти ñя нев³до мих ïро вод³в? 

ßк що ëю ди нó óра зи ëо еëе к т ри÷ ним ñтрó мом, її ще моæ на вря тó-
ва ти. Сïо ÷ат кó ïо терï³ëо ãо тре áа зв³ëüни ти в³д кон так тó з ïро во дом 
÷и ïри ëа дом, що ïе ре áó ває ï³д на ïрó ãою. Це не ëеã ко, ад æе ëю ди на 
ñа ма ñтає ïров³дни ком еëе к т ри÷ но ãо ñтрó мó, тоæ тор ка ти ñя до неї 
ñмер теëü но не áез ïе÷ но. Перш н³æ зро áи ти це, ñë³д ви мк нó ти еëе-
к т ри кó за до ïо мо ãою ви ми ка ÷а ÷и рó áиëü ни ка. Ìоæ на ïе ре рó áа ти 
ïров³д ñо ки рою з де рев’яним дер æа ком. 

Ó цüîìó ïàðàгðàô³ òè:  

 ïотренóєшñя надавати ïершó доïомоãó ïри óраæенн³ 
еëектри÷ним ñтрóмом, х³м³÷ною ре÷овиною, отрóєнн³ 
ãазом.

 ознаéомишñя з вм³ñтом автомоá³ëüної аïте÷ки, щоá 
мати змоãó доïомоãти ïотерï³ëим ó ДТП та ³нших 
екñтремаëüних ñитóац³ях.
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Ó краé нüо мó ви ïад кó ñë³д одяã нó ти ñóх³ ãó мов³ рó ка виц³, 
щ³ëüно оá ãор нó ти рó ки ñó хим ãан÷³р’ям аáо одя ãом ³ ëи ше тод³ 
визво ëя ти ïо терï³ ëо ãо. В³дтак éо ãо тре áа ïо кëа ñ ти на ñïи нó, за áез-

ïе ÷и ти в³ëüниé до ñтóï ñв³æо ãо ïов³тря. 
ßк що ëю ди на не ïри томна, їé ñë³д да ти 
ïо ню ха ти на ша тир но ãо ñïир тó (маë. 78).

При óра æенн³ еëе к т ри÷ ним ñтрó мом 
ó ïо терï³ëо ãо мо æе зó ïи ни ти ñя ди хан ня 
аáо ñер це. Ó та ко мó раз³ треáа не ãаé но 
ро áи ти штó÷ не ди хан ня та ма ñаæ ñер ця. 
Íа вряд ÷и це тоá³ ï³д ñи ëó, то мó як що 
ïо áëи зó є до роñë³, ïо ïро ñи їх до ïо моã-
ти, а ñам ви кëи÷ «швид кó до ïо мо ãó». 

Пåрøадоïоìогаïрихіìічнихоïіках

Õ³м³÷н³ оï³ки наé ÷аñт³ше ñïри ÷и ня ютü ïре ïа ра ти дрó ãої ãрó ïи 
(за ñо áи дëя дез ³нфекц³ї та в³дá³ëювання, ÷и щен ня ка наë³зац³éних 
трóá, оцтова еñенц³я то що). 

ßê ðîзï³зíàòè? Íа м³ñц³ оï³кó — ïо ÷ер вон³ння шк³ри, її зне-
áарв ëе ння, во ëо ã³ñтü, м’як³ñтü, ïоá³ë³ння, ïо ри ñ т³ñтü ÷и за ïа ëен ня. 
Ìо æе óт во ри ти ñя на áряк. Ëю ди на в³д÷ó ває дó æе ñиëü ниé á³ëü ³ 
за ãаëü нó ñëаáк³ñтü. Ó неї мо æе зó ïи ни ти ñя ди хан ня аáо ñта ти ñя 
за ïа мо ро ÷ен ня. Аëе ³нод³ нав³тü за дó æе ñиëü них оï³к³в áо ëю не 
в³д÷ó ва ютü.

ßê д³ÿòè? ßк що х³м³÷на ре ÷о ви на ïо ïа ëа на шк³рó аáо в о÷³, 
за ïам’ятаé оñ нов не, що ñë³д зро áи ти не ãаé но: ÇÌÈТÈ, СТÐÓСÈТÈ, 
ÇÍÅØÊÎДÈТÈ.

ßк що х³м³÷на ре ÷о ви на р³дка (на ïри кëад, оц то ва еñенц³я), її тре-
áа не ãаé но ÇÌÈТÈ. Це оз на ÷ає, що м³ñце, на яке ïо ïа ëа х³м³÷на 
ре ÷о ви на, ñë³д ïро ми ва ти 15—30 хви ëин ïро то÷ ною во дою. 

Ó æод но мó раз³ óра æе не м³ñце не моæ на тер ти ват ним 
там ïо ном, змо ÷е ним ó вод³, ÷и цóï кою тка ни ною аáо 
зми ва ти ï³д ñиëü ним на ïо ром во ди. Так х³м³÷на ре ÷о ви на 
мо æе ãëиá ше ïро ник нó ти в шк³рó.

Íаé не áез ïе÷н³ши ми є х³м³÷н³ оï³ки о÷еé. Во ни мо æóтü ïри звеñ-
ти до зни æен ня ãоñ тро ти зо рó аáо ïо вної 
éо ãо втра ти. То мó ïри ïо ïа данн³ х³м³÷ної 
ре ÷о ви ни в о÷³ їх ñë³д ïро ми ва ти хо ëод ною 
во дою ïро тя ãом 10—15 хви ëин. Îко тре áа 
розïëю щи ти, а ñтрóм³нü води ñïря мó ва ти до 
внóтр³шнüо ãо кó то÷ ка ока.

Ìаë. 78

ßк що х³м³÷на ре ÷о ви на ñó ха, її тре áа СТÐÓСÈТÈ аáо зня ти 
ñó хою ãан ÷³р кою, то мó що де як³ х³м³ка ти (на ïри кëад, ваï но) ïри 
кон такт³ з во дою вид³ëя ютü ве ëи кó к³ëüк³ñтü теï ëа, ³ це мо æе ïо ñи-
ëи ти оï³к. Íе ñë³д здó ва ти та кó ре ÷о ви нó, щоá ïо ро шин ка не ïо тра-
ïи ëа в о÷³. П³ñëя цüо ãо óра æе не м³ñце ïро ми ва ютü во дою ïро тя ãом 
30 хви ëин.

ÇÍÅØÊÎДÈТÈ — оз на ÷ає неé т раë³зó ва ти д³ю де я ких х³м³÷них 
ре ÷о вин. Íа ïри кëад, як що на шк³рó ïо ïа ëа оц то ва еñенц³я, ï³ñëя 
ïро ми ван ня во дою оá ïе ÷е не м³ñце моæ на оá ро áи ти миëü ною во дою 
÷и ñëаá ким роз ÷и ном хар ÷о вої ñо ди (1 ÷аé на ëоæ ка на ñкëян кó 
во ди). ßк що це áóв заñ³á дëя ÷и щен ня ка наë³зац³éних трóá, зна-
до áитü ñя роз ÷ин ëи мон ної киñ ëо ти (1/2 ÷аé ної ëоæ ки на ñкëян кó 
во ди) аáо роз ве де ниé на ïо ëо ви нó хар ÷о виé оцет.

Пåрøадоïоìогаïриотруºннях

Îт рóєння мо æе ñïри ÷и ни ти ïре ïа рат ïо áó то вої х³м³ї áóдü-якої 
ãрóï и (див. § 26, ñ. 151). ×а ñ то траï ëя ютü ñя от рóєння ï³ñëя оá роá-
ки ïре ïа ра та ми дëя áо ротü áи з³ шк³дни ка ми та áóр’яна ми.

Íе хо ди на д³ëян ках, щоé но оá роá ëе них от рó тох³м³ка та-
ми. Çа ÷е каé, ïо ки вони вив³трятü ñя аáо їх зми ютü  до щ³. 
Дó æе не áез ïе÷ но зм³шó ва ти к³ëüка р³зних х³м³кат³в. В 
одних ви ïад ках це мо æе ïри зве ñ ти до óт во рен ня ток ñи÷-
них ре ÷о вин, а в ³нших — нав³тü до виáóхó.

Пом³ркóé, ÷о мó х³м³ка ти кра ще зáер³ãа ти в ориã³наëüн³é 
óïа ковц³, а не ïе ре ñи ïа ти ÷и ïе ре ëи ва ти в ³ншиé ïо ñóд.

×è зíàºø òè, ùî...

Íе вñ³ з ïо ши ре них ó ïо áóт³ за ñо á³в áо -
ротü áи з тар ãа на ми, áëо щи ця ми, мó ра ха ми, 
ко ëо радñü ким æó ком ³ ïо ïеëи цею áез ïе÷ н³ дëя 
здоров’я ëюдини.

Íаïрикëад, де як³ «ï³дïриємц³» ïро да ютü 
от рó тó ï³д на звою «Т³ó рам», яка над зви ÷аé но 
ток ñи÷ на. І так³ ви ïад ки не ïо оди нок³. То мó 
за ñо áи áо ротü áи з³ шк³дни ка ми тре áа кó ïó ва ти 
ëи ше в ма ãа зи нах, де то вар ñер тиф³ко ва но.
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ßê ðîзï³зíàòè? Про от рóєння ñв³д÷а тü: за ïа мо ро ÷ен ня, нó до та, 
роз ëа ди зо рó, ãо ëо вниé á³ëü, за дó ха. 

ßê д³ÿòè? Çа ïер ших оз нак от рóєння треáа викëи ка ти «швид кó 
до ïо мо ãó». ßк що ëю ди на ви ïи ëа от рó тó, ваæ ëи во за ïоá³ãти її вñмок-
тó ван ню ó кров. По терï³ëо ãо тре áа ïокëа ñ ти на ë³виé á³к. Та ке ïо ëо-
æен ня óïов³ëüнитü вñмок тó ван ня от рó ти, а як що в³н ïо÷ не áëю ва ти, 
то не за хëи нетü ñя. П³ñëя на дан ня ïер шої до ïо мо ãи ïо терï³ ëо мó тре-
áа звер нó ти ñя до ë³ка ря. Ç ñо áою ñë³д óзя ти ïо ñóд та ети кет кó в³д 
х³м³÷ної ре ÷о ви ни, яка ñïри ÷и ни ëа от рóєння. 

Îтрóєння ãазом моæе ñтатиñя:
• за в³дñóт ноñт³ тя ãи в ди мо ход³ ïе÷³, ãазов³é коëонц³, котë³;
• ï³д ÷аñ ïе ре áó вання в на кó ре но мó ïрим³щенн³;
• як що ïе ре кри ти ди мох³д до ïо вно ãо зãо рян ня ïа ëи ва в ïе÷³;
• ï³д ÷аñ ïоæеæ³.
Ó ïри род³ ïо áó то виé ãаз не має н³ ко ëü о рó, н³ за ïа хó. То мó до 

нüоãо до да ютü ãаз з³ ñïе циф³÷ним за ïа хом ó так³é к³ëüкоñт³, що éо ãо 
на явн³ñтü áó де в³д÷ó ва ти ñя вæе за не зна÷ но ãо ви т³кання. Îт рóєння 
ãа за ми надзви÷аéно не áез ïе÷н³. ×е рез ди хаëüн³ шëя хи ãази швид ко 
ïо траï ëя ютü в ор ãан³зм ³ óра æó ютü æиттєво ваæ ëив³ ор ãа ни. То мó 
д³яти в та ких ви ïад ках тре áа оïеративно, не за áó ва ю ÷и ïро вëаñ нó 
áез ïе кó. Потренóéñя за доïомоãою áëок-ñхеми роáити це.

Çакривши рот воëоãою тка ни ною, 
в³д÷и ни навñт³æ в³кна ³ двер³. По ñт-
раæ да ëиé знеïритомн³в?

До ïо мо æи éо мó 
виé ти ³з за ãа зо ва но-
ãо ïрим³щен ня.

так

так
Ви не ñи ïотерï³ëо ãо ³з за ãа зо ва но ãо 
ïрим³щен ня ³ вкëа ди éоãо на á³к. 
В³н дихає?

н³

н³

Покëи÷ коãоñü ³з дороñëих зроáити 
éомó штó÷не дихання.

П³дне ñи éомó до но ñа 
ваткó з на ша тир ним 
ñïир том, такоæ ïотри 
нею ñкрон³.

Вик ëи÷ «швид кó доïомоãó». До ïриїздó 
ë³кар³в вкëа ди ïотерï³ëо ãо, роз ñтеá ни éомó 
ком³р ³ ïа ñок, ïо ñëаá кра ват кó.

ÄоïоìогаïриÄТП

Íа ви ïа док ДТП вод³é має аï те÷ кó. ßк що коãоñü ³з ïа ñа æир³в 
трав мовано, там є вñе, щоá на да ти éо мó ïер шó до ïо мо ãó. Î знаé о м ñя 
з вм³ñтом автомоá³ëüної аï те÷ ки, щоá ó раз³ ïо тре áи швид ко знаé ти 
³ ïри не ñ ти до роñ ëим не оáх³дн³ ме ди ка мен ти (маë. 79). 

Ìаë. 79. Вм³ñт автомоá³ëüної аï те÷ ки:

• длÿ îá ðîá леííÿ ðàí ви ко ри ñ то вó ютü фëа ко ни з éо дом (9), ñóëü фа ци ëом 
на тр³ю (10), á³ãëю ко на том хëор ãек ñи ди нó (11);

• ñеð цеâ³ зà ñî áè — н³троãë³це рин (12);
• ïðè зó ïèíц³ дè õàí íÿ ви ко ри ñ то вó ютü ïриñтр³é дëя штó÷ но ãо ди хан ня (13);
• за ñо áи дëя зó ïин ен ня кро во те÷³ та на кëа дан ня ïов’язок ïðè òðàâ ìàõ: ñте-

риëü ниé áинт (1), ëеé ко ïëа ñ тир  (2, 7, 8), дæãóт (3), ме ди÷н³ рó ка ви÷ ки 
(4), ко ñин ка ïе рев’язо÷ на (5), мар ëе ва ñервет ка (6);  

• дî дàò êîâ³ зà ñî áè: но æиц³ (15), шïиëü ки анãë³éñüк³ (14).

1
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Наданнянåвідкладно¿доïоìогиïотåрïілоìу

1. Íазви ïорядок ñвоїх д³é ó таких ñитóац³ях:

Ñèòóàц³ÿ 1. П³ñëя ãрози Íатаëка виéшëа надв³р  ³ 
ïоáа÷иëа, що  ïорó÷  з оá³рваним еëектри÷ним дротом 
ëеæитü хëоïецü. ßк д³в÷ина моæе надати éомó доïомо-
ãó, аëе так, щоá ñам³é óникнóти óраæення еëектри÷ним 
ñтрóмом? 

Ñèòóàц³ÿ 2. Саш ко  до ïо ма ãав мам³  ïекти торт ³ ви ïад-
ко во роз áив ïëя ше÷ кó з оц то вою еñенц³єю. Ê³ëüка кра-
ïеëü ïо ïа ëо éо мó на но ãó. ßкó ïер шó до ïо мо ãó тре áа 
на да ти хëоï цев³? 

Ñèòóàц³ÿ 3. Ти ñтав ñв³дком ДТП, в якомó є ïоñтраæ-
даë³. Що ти ïри не ñеш дëя на дан ня ïер шої до ïо мо ãи: 

1) як що хтоñü ñкар æитü ñя на á³ëü ó ñерц³; 2) як що 
ó ïо терï³ëо ãо зó ïи ни ëо ñя ди хан ня; 3) щоá зó ïи ни ти 
кро во те ÷ó; 4) то мó, в ко ãо áа ãа то ïод ря ïин?
а) ïриñтр³é дëя штó÷ но ãо ди ха ння; á) таá ëет ки 
н³тро ãë³ це  ри нó; в) за ñо áи дез³нфекц³ї; ã) ïе рев’язо÷-
ниé ма тер³аë.

2. По ïро ñи вдо ма óïа ков кó ïре ïа ра тó ïо áó то вої х³м³ї. 
Óваæ но ïро ÷и таé за ñте ре æен ня ³ виз на÷, до якої ãрó ïи 
в³н на ëе æитü. Що треáа зроáити ó раз³ отрóєння цим 
ïреïаратом?

Підсумêè

Ó áаãатüох виïадках æиття ïотерï³ëоãо заëеæитü в³д тоãо, 
÷и надано éомó ïершó доïомоãó. 

ßкщо це тоá³ не ï³д ñиëó, не ãаé н³ хвиëини, ïокëи÷  на  
доïомоãó дороñëих ³ затеëефонóé до «швидкої доïомоãи». 

Д³ти ³ ëю ди ïо хи ëо ãо в³кó ïо тре áó ютü не ãаé ної ãоñï³таë³зац³ї 
нав³тü за не зна÷ них травм та óра æенü.

ПІÑËßÌÎВÀ

Îñü ³ зак³н÷ивñя на в÷аëü ниé р³к. Сïод³ваємоñя, тоá³ ñïодоáаëиñü 
óроки, на яких ти разом з дрóзями здоáóвав нов³ знання ³ в³дïра-
цüовóвав нави÷ки, ваæëив³ дëя твоãо æиття ³ здоров'я. Деяк³ з цих 
нави÷ок є оñоáëиво ц³нними. Íедаремно їх називаютü æиттєвими 
нави÷ками. Створи ñв³é д³амант æиттєвих нави÷ок ³ ïродовæóé роз-
вивати їх не ëише на óроках, а é ó ïовñякденномó æитт³.     

1. Íа окремих картках заïиши æиттєв³ нави÷ки, яким ви 
ïрид³ëяëи наéá³ëüше óваãи ïротяãом рокó (маë. 80). 
2. Ðозкëади їх ó форм³ д³аманта. Íа вершин³ — карт-
ка, де заïиñано наéваæëив³ш³, на твою дóмкó, нави÷-
ки. Внизó — картка з наéменш ваæëивими нави÷ками. 
Ðештó карток розкëади ïоñередин³ — áëиæ÷е до тоãо ÷и 
тоãо краю.     

По ïе ре дó в теáе ÷óдовиé ÷аñ — ë³тн³ кан³кó ëи, ï³д ÷аñ яких ти 
маєш ваæ ëи ве за вдан ня — до á ре в³дïо ÷и ти. Пам'ятаé, що дозв³ë-
ëя — це не розк³ш, а не оáх³дна ÷а ñ тина тво ãо æит тя. Во но до ïо ма ãає 
оц³ни ти здо áóт ки ³ ñто ñóн ки з ëюдü ми, ро áитü æит тя зáа ëан ñо ва ним 
³ р³зно ман³тним. Î знаé ом ñя з ïе ре ва ãа ми р³зних вид³в в³дïо ÷ин кó ³ 
оáи раé т³, що тоá³ до вïо до áи. 

Íави÷ки розáóдови 
ñамооц³нки.

Óм³ння óникати 
неïорозóм³нü.

Íави÷ки ïриéняття 
р³шенü.

Óм³ння в³дмовëятиñя в³д 
неáезïе÷них ïроïозиц³é.

Íави÷ки ñамоконтроëю.

Ìаë. 80

Óм³ння розв'язóвати 
конфë³кти. 

Óм³ння знаéомитиñü ³ 
доëати ñором'язëив³ñтü. 

Óм³ння оáирати дрóз³в 
³ комïан³ю.

Óм³ння ïротид³яти 
наñиëëю.
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Сï³ëкó ван ня з дрóзями ³ ïри ро-
дою – наé кра щиé ñïоñ³á роз ñëа áи-
ти ñя ï³ñëя на ïрó æе но ãо на в÷аëü-
но ãо ро кó. Ди ви ти ñя на не áо ³ на 
во дó, на во ãонü ³ на зор³ н³ко ëи 
не на áри дає. П³ñëя к³ëüкох дн³в 
на ïри род³ в³д÷ó єш ди во виæ ниé 
ñïок³é ³ вïев нен³ñтü ó то мó, що 
áóдü-яка ñïрава тоá³ до ñнаãи.

Танц³ не ëи ше 
да ютü ро áо тó 
м’язам, а é ïри но-
ñятü не аáи я ке за до-
во ëен ня. 
Ско ри ñ таé ñя кан³кó-
ëа ми, щоá на в÷и ти-
ñя тан цю ва ти.

Íе ñë³д вва æа ти, що ïозáó-
ти ñя тривоãи, ñмóт кó ÷и 
на ïрó æен ня моæ на, ëе æа ÷и 
на ка наï³. Îт ко ëи ïо дих 
ïе ре хоï ëює в³д за хоï ëен ня, 
тод³ ñïравд³ за áó ваєш ïро 
вñе на ñв³т³!

Іãри з дрóзями — 
наéкра ще доз в³ë ëя 
дëя ï³дë³тк³в.
Так в÷атüñя áó ти 
÷ëе ном ко ман ди, 
ïе ре ма ãа ти ³ ã³дно 
ïро ãра ва ти. А за ряд 
áа дüо роñт³ та енерã³ї 
тоá³ ãа ран то ва но!

Êо æен має ви ко ри ñ то вó ва ти 
моæ ëи воñт³ ñво ãо т³ëа ³ ï³дтри-
мó ва ти до á рó ф³зи÷ нó фор мó.
Си ëа, енерã³я, на ñна ãа, ÷ó до виé 
наñтр³é — оñü що та ке ñïорт ó 
твоємó æитт³. 

Íе має зна ÷ен ня, що ви кëи-
ка ëо ó теáе ñм³х — ïе  ре ã ëяд 
к³но ко мед³ї ÷и æарт дрó-
ãа. См³éñя на здо ров’я, це 
дó æе ко риñ но!

Êни ãа — теæ 
ïо дрó ãа ³ ïо рад-
ни ця, дæе ре ëо 
натх нен ня é óя ви. 
Тоé, хто ëю áитü 
÷и та ти, не знає, що 
та ке нóдü ãа. Íе хаé 
за в³кном дощ ÷и 
ñóт³нки, з книæ кою 
завæди  ц³ка во ³ 
за тиш но.  

Çа хоï ëен ня мó зи кою, 
ñï³вом, те а т ром, оá разо-
твор ÷им та ³нши ми 
ви да ми ми ñ тецтва — це 
ïо шóк ãар мон³ї, ïо тяã 
до ïре краñ но ãо, роз ви-
ток  твор ÷их зд³áно ñ теé.  
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ПÐÀВÈËÀНÀÄÀННßПÅÐШÎ¯ÄÎПÎÌÎГÈ

Äоïоìогаïотåрïілоìуïриураæåнніåлåктричниìструìоì

• зв³ëüни ти ëю ди нó в³д кон так тó з ïро во дом ÷и ïри ëа дом, якиé 
ïе ре áó ває ï³д на ïрó ãою. Дëя цüо ãо ви мк нó ти еëе к т ри кó аáо ïе ре-
рó áа ти ïров³д ñо ки рою з де рев’яним дер æа ком ÷и вдяã нó ти ñóх³ 
ãó мов³ рó ка виц³, щ³ëüно оá ãор нó ти рó ки ñó хим ãан÷³р’ям аáо одя-
ãом ³ ëи ше тод³ виз во ëя ти ïо терï³ ëо ãо;

• ïо кëа ñ ти éо ãо на ñïи нó, за áез ïе ÷и ти до ñтóï ñв³æо ãо ïов³тря; 

• як що ëю ди на не ïри томна, да ти ïо ню ха ти на ша тир но ãо ñïир тó;

• вик ëи ка ти «швид кó до ïо мо ãó»;

• ó ви ïад кó зó ïин ки ди хан ня ро áи ти штó÷ не ди хан ня до éо ãо 
в³днов ëен ня, аæ ïо ки ïриїдóтü ë³кар³.

Пåрøадоïоìогаïриураæåнніхіìічниìирåчовинаìи

• як що х³м³÷на ре ÷о ви на р³дка, її тре áа не ãаé но ÇÌÈТÈ ïро то÷-
ною во дою ïро тя ãом 15—30 хви ëин;

• як що х³м³÷на ре ÷о ви на ïо тра ïи ëа в о÷³, ñë³д ПÐÎÌÈВАТÈ їх 
хо ëод ною во дою ïро тя ãом 10—15 хви ëин. Îко тре áа розïëю щи-
ти, а ñтрóм³нü ñïрямóвати до éо ãо внóтр³шнüо ãо кó то÷ка; 

• як що ре ÷о ви на ñó ха, її тре áа СТÐÓСÈТÈ ÷и зня ти ñó хою ãан-
÷³р кою (³ н³ко ëи не здó ва ти, щоá ïо ро шин ка не ïо тра ïи ëа в о÷³), 
³ т³ëüки ï³ñëя цüо ãо óра æе не м³ñце ïро ми ва ютü во дою; 

• д³ю де я ких х³м³÷них ре ÷о вин моæ на ÇÍÅØÊÎДÈТÈ. Ì³ñце, 
оá ïе ÷е не оц то вою еñенц³єю, моæ на оá ро áи ти миëü ною во дою ÷и 
ñëаá ким роз ÷и ном хар ÷о вої ñо ди (1 ÷аé на ëоæ ка на ñкëян кó во ди). 
А як що оï³к ñïри ÷и не но за ñо áом дëя ÷и щен ня ка наë³зац³éних 
трóá, зна до áитü ñя роз ÷ин ëи мон ної киñ ëо ти (1/2 ÷аé ної ëоæ ки 
на ñкëян кó во ди) ÷и роз ве де ниé на ïо ëо ви нó хар ÷о виé оцет;

• д³ти ³ ëю ди ïо хи ëо ãо в³кó ïо тре áó ютü не ãаé ної ãоñï³таë³зац³ї 
нав³тü ïри не зна÷ но мó óра æенн³ х³м³÷ни ми ре ÷о ви на ми;

• за ïер ших оз нак от рóєння ñë³д вик ëи ка ти «швид кó до ïо мо ãó»;

• до ë³карн³ тре áа взя ти ïо ñóд та ети кет кó в³д х³м³÷ної ре ÷о ви ни, 
яка ñïри÷иниëа от рóєння. 
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ÑËÎВНÈ×ÎÊТÅÐÌІНІВ

Аêл³ìàòèзàц³ÿ — ïриñтоñóвання орãан³змó до зм³н ó навкоëишнüомó 
ñередовищ³.

Безïеêà — в³дñóтн³ñтü заãрози æиттю, здоров'ю ÷и доáроáóтó ëюдини.
Безïеêà æèòòºд³ÿлüíîñò³ — áезïека, ïов'язана з д³яëüн³ñтю ëюдини.

Äîâê³ллÿ — óñе, що ото÷óє ëюдинó: ґрóнти, ïов³тря, вода, роñëини, 
тварини, ëюди ³ те, що вони ñтвориëи.
Äî ðîæ íüîòðàíñ ïîðò íà ïðè гî дà (ÄÒÏ) — ïод³я, що ñта ëа ñя ï³д ÷аñ рó хó 
тра нñ ïорт но ãо за ñо áó, внаñë³док якої за ãи нó ëи аáо зазнаëи ïораненü ëю ди 
÷и за вда но ма тер³аëü них зáитк³в.

Åêîлîг³ÿ — наóка ïро взаємовïëив ëюдини ³ довк³ëëя та ïро заñади 
рац³онаëüноãо ïриродокориñтóвання.
Åêñòðеìàлüí³ ñèòóàц³¿ — ñитóац³ї, в яких неáезïека заãроæóє окрем³é 
ëюдин³ аáо ãрóï³ ëюдеé ³ вимаãає в³д них нев³дкëадних д³é.
Åíеðгеòè÷íà ц³íí³ñòü, àáî êàлîð³éí³ñòü — характериñтика ïродóктó, що 
вказóє на éоãо енерãети÷н³ вëаñтивоñт³.

Çàñîáè êîìóí³êàц³¿ — техн³÷н³ заñоáи, як³ доïомаãаютü ñï³ëкóватиñя на 
в³дñтан³.
Çâè÷êà — ñïоñ³á ïовед³нки, коëи ëюдина не замиñëюєтüñя, ×ÎÌÓ вона 
це роáитü.
Çдîðîâ'ÿ — ñтан ïовноãо ф³зи÷ноãо, ïñихоëоã³÷ноãо ³ ñоц³аëüноãо 
áëаãоïоëó÷÷я.

Æèòòºâ³ íàâè÷êè, ñïðèÿòлèâ³ длÿ здîðîâ'ÿ — óм³ння, що доïомаãаютü 
ëюдин³ адаïтóватиñя, доëати трóднощ³ щоденноãо æиття ³ ï³дтримóвати 
виñокиé р³венü áëаãоïоëó÷÷я.

Êî ìóí³êàц³¿ ïîáóòîâ³ — трó áи во до ãо нó, теï ëо тра ñи, еëе к т ри÷н³ ка áеë³, 
тоá то вñе, що за áез ïе ÷óє меш кан цям áó динк³в ко мó наëüн³ виãоди.
Êîíôл³êò ³íòеðеñ³â — з³ткнення ³нтереñ³в, ïотреá ÷и áаæанü. 
Êîíôл³êò ïîглÿд³â — з³ткнення, ñïри÷инене розá³æноñтями ó ïоãëядах, 
ñмаках, óïодоáаннях ëюдеé.
Êîíôл³êòîгеíè — ñëова аáо д³ї, як³ ïровокóютü ÷и розïаëюютü 
конфë³кт.
Êðèì³íàлüí³ íеáезïеêè — заãрози ñоц³аëüноãо ñередовища, як³ караютüñя 
законом.

Ìà íеâð — зм³на на ïрям кó рó хó транñ ïор тó в³дноñ но  оñü о вої ë³н³ї.
Ìàí³ïóлÿц³¿ — намаãання змóñити ïриéняти р³шення оáманом ÷и ï³д 
тиñком.

Íàâè÷êè — здатн³ñтü роáити щоñü маéæе автомати÷но, коëи ëюдина не 
замиñëюєтüñя, ßÊ вона це роáитü.

Íàâêîлèøíº ñеðедîâèùе — див. Äîâê³ллÿ.
Íàдзâè÷àéí³ ñèòóàц³¿ — ñитóац³ї, як³ заãроæóютü æиттю ³ здоров'ю 
веëикої к³ëüкоñт³ ëюдеé ³ ïотреáóютü моá³ë³зац³ї дерæавних рятóваëüних 
ñëóæá.
Íеïîðîзóì³ííÿ — ïомиëки ó ñï³ëкóванн³, коëи тоé, хто ñëóхає, розóм³є 
ïов³домëення ³накше, н³æ тоé, хто ãоворитü.

Ïîæеæà — неконтроëüованиé ïроцеñ ãор³ння, якиé неñе заãрозó æиттю 
ëюдеé ³ заïод³ює матер³аëüн³ зáитки.
Ïðèðîдíе ñеðедîâèùе — довк³ëëя, в якомó ïереваæаютü ïриродн³ 
ñкëадов³.
Ïñèõîàêòèâí³ ðе÷îâèíè — ре÷овини, здатн³ зм³нювати ñв³дом³ñтü ëюдини 
³ вïëивати на її ïовед³нкó (аëкоãоëüн³ наïої, ë³ки, наркотики).

Рèзèê — оц³нка заãрози æиттю ³ здоров'ю ëюдеé.

Ñàìîîц³íêà — ñтавëення ëюдини до ñамої ñеáе. 
Ñìîг — тóман, якиé óтворюєтüñя ó áезв³трянó ³ ñïекотнó ïоãодó в óмовах 
заáрóдненої атмоñфери.
Ñîц³àлüíе ñеðедîâèùе — родина, коëо ñï³ëкóвання, шкоëа, ãромада.
Ñï³лêóâàííÿ — ïроцеñ оáм³нó м³æ ëюдüми ³нформац³єю, дóмками, 
ïо÷óттями, враæеннями, тоáто ïов³домëеннями.
Ñòîñóíêè (ðîдèíí³, дðóæí³, д³лîâ³) — зв'язок м³æ ëюдüми, як³ доáре 
знаютü одне одноãо. 

Òеõíîгеííе ñеðедîâèùе — довк³ëëя, ñтворене ëюдüми.
Òîêñèêîìàí³ÿ — р³зновид наркоман³ї, коëи вдихаютü токñи÷н³ ре÷овини, 
що м³ñтятüñя ó кëеях, фарáах, роз÷инниках.
Òîêñè÷í³ ðе÷îâèíè — ре÷овини, як³ шкодятü здоров'ю ëюдини. 
Òîлеðàíòí³ñòü — здатн³ñтü ïоваæати ïраво ³ншої ëюдини на вëаñнó, 
в³дм³ннó в³д твоєї, дóмкó.

Õàð÷îâà ц³íí³ñòü, àáî ïîæèâí³ñòü — ñï³вв³дношення ïоæивних ре÷овин 
(á³ëк³в, æир³в, вóãëевод³в ³ м³нераëüних ре÷овин), що м³ñтятüñя ó 100 ã 
ïродóктó.
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