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1. Вступ  
Загальновідомо, що стан здоров’я людини на 50 % залежить саме від її            

способу життя. Формування способу життя людини особливо інтенсивно        

відбувається в підлітковому віці. Збереження здоров’я підростаючого покоління – це          

інвестиції в майбутнє українського суспільства. Виховання навичок здорового        

способу життя передбачає формування ціннісної орієнтації на здоров’я та ціннісного          

ставлення до здоров’я як власного, так і здоров’я оточуючих людей. 

Актуальність роботи визначається необхідністю популяризації серед      

підростаючого покоління здорового способу життя (відмови від шкідливих звичок)         

заради збереження та примноження української нації. 

Мета роботи: продемонструвати простий, але ефективний методичний підхід        

щодо орієнтування здобувачів освіти в напрямку здорового способу життя та          

профілактики шкідливих звичок. 

Завдання роботи полягають у наступному:  

● розкрити  поняття  «ціннісні орієнтації» ; 

● висвітлити передумови для профілактики або подолання шкідливих       

звичок; 

● узагальнити власний досвід роботи щодо попередження шкідливих       

звичок у здобувачів освіти. 

 

2. Основна частина  
2.1. Теоретичний розділ 

Ціннісні орієнтації - найважливіший компонент свідомості особистості, який        

істотно впливає на сприйняття навколишнього середовища, ставлення до        

суспільства, соціальної групи, на уявлення людини про саму себе. Як елемент          

структури особистості, ціннісні орієнтації відображають її внутрішню готовність        

до дій по задоволенню потреб і цілей, дають напрям її поведінки у всіх сферах              

діяльності.  
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Розвинені ціннісні орієнтації - це ознака зрілості особистості, показник міри її            

соціальності. Стійка і несуперечлива структура ціннісних орієнтацій зумовлює       

розвиток таких якостей особистості, як цілісність, надійність, вірність певним         

принципам та ідеалам, активність життєвої позиції. Суперечливість породжує       

непослідовність у поведінці. Нерозвиненість ціннісних орієнтацій є ознакою       

інфантилізму, що особливо помітно у молодого покоління [4]. 

Формування здорового способу життя є одним із важливих напрямків і          

сімейного виховання. Адже кожен із батьків бажає, щоб дитина виросла фізично й            

психічно здоровою, без шкідливих звичок. Багато в чому формування здорового          

способу життя залежить від традиційної складової цього впливу: стилю життя          

сім’ї, способу організації життя, характеру взаємостосунків у родині, участі обох          

батьків у вихованні, правильної організації вільного часу сім’ї, ставлення самих          

батьків до вживання алкоголю, куріння, застосування наркотичних речовин. Отже,         

спосіб життя сім’ї в основному обумовлює й спосіб життя дітей. Але на жаль,             

сьогодні не всі батьки є прикладом для дітей у веденні здорового способу життя. 

Підлітковий період - це найважчий з дитячих вікових періодів становлення          

особистості. Тут складаються основи моральності, формуються соціальні       

установки, ставлення до себе, до людей, до суспільства. У цьому віці також            

стабілізуються риси характеру та основні форми міжособистісної поведінки.        

Головні мотиваційні лінії цього періоду - самопізнання, самовираження,        

самоствердження. Тому часто, для того щоб утвердитися в середовищі однолітків,          

багато підлітків і долучаються до шкідливих звичок. На їхню думку, це робить їх             

дорослішими в очах оточення.  

Найбільш розповсюдженими соціальними небезпеками серед підлітків в       

Україні на даний час є вживання  алкоголю та наркотиків, а також куріння. 
 

Негативний вплив алкоголю  

Мабуть, в Україні немає жодної сім’ї, яку прямо чи опосередковано не           

хвилювали б проблема, пов’язані із вживання алкоголю. 
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Пияцтво (алкоголізм) – страшна хвороба, яка за розповсюдженням на Землі          

займає третє місце після серцево-судинних та ракових захворювань. Третя хвороба          

цивілізації ! 

Чим саме учнів може приваблювати алкоголь? Він збуджує, підбадьорює,         

піднімає настрій, змінює самопочуття, робить поведінку в колі однолітків більш          

жвавішою. 

Однак, алкоголь ніколи не може бути корисною речовиною і лише          

тимчасово призводить до вдаваного поліпшення стану. Алкогольні напої        

паралізують діяльність абсолютно всіх органів дитини. Як і нікотин, алкоголь –           

наркотик, до якого швидко звикають і не задовольняються малими дозами. 

Вживання алкоголю поступово призводить до психічних розладів.       

Найчастіше трапляються такі психічні розлади, як неадекватна поведінка,        

агресивність, алкогольний галюциноз, алкогольне марення, епілепсія. 

Важким соціальним наслідком алкоголізму є його тісний зв'язок зі         

злочинністю – 96% правопорушень в Україні здійснюється особами, у тому числі           

підлітками, у стані алкогольного сп’яніння. 
 

Негативний вплив куріння  

Сьогодні смертність населення України визначається передусім      

неінфікційними захворюваннями, тісно пов’язаними з широким розповсюдженням       

факторів ризику, які характерні для поведінки підлітків. 

Серед них куріння – основна причина передчасної смерті, якій можна          

запобігти.  Також це фактор ризику більш ніж 25 хвороб. 

За оцінками ВООЗ біля третини населення світу, серед яких підлітки, курять.           

Кожного року куріння викликає 3.5 мільйонів смертей, або 1000 – щодня. За            

прогнозами, глобальна тютюнова «епідемія» забере життя 250 мільйонів дітей. 

Україна випереджає більшість країн Європи за кількістю курців. У нас          

курять 12 мільйонів громадян – це приблизно 40% населення. За даними експертів            

ВООЗ, ця шкідлива звичка викликає в Україні 100-110 тисяч смертей щорічно.           

Курець викурює в середньому 1650 цигарок за рік [1]. 
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Дія куріння прихована, тому це підступний і небезпечний ворог особливо          

для підлітка. Тяжкі захворювання спостерігаються не відразу, вони виникають         

поступово і непомітно. Вчені встановили, що куріння – один з основних чинників,            

який призводить до того, що розвивається рак легень. Куріння збільшує ризик           

захворіти не тільки на рак легень, а й на злоякісні новоутворення інших органів:             

язика, гортані, стравоходу, сечового міхура. Також помітний значний негативний         

вплив на серцево-судинну систему та репродуктивні органи підлітка. 
 

 

Негативний вплив наркотиків  

Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні.            

Наркоманія в нашій державі, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії.  

Учням необхідно усвідомити, що вживання наркотиків не просто шкодить         

здоров’ю людини, а й знищує, вбиває її. Наркоманія – це насамперед проблеми            

молоді. Дослідження показали, що середній вік початку прийому наркотиків –          

13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший – 9-13 років.  

Наркоманія – це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня          

тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків        

становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Як свідчать           

дослідження, часто вживати наркотики починають зовсім випадково, через        

цікавість. Учні старших класів «знайомляться» з наркотиками на дискотеках і          

вечірках, у компанії з друзями. 

Наркотиком вважається кожна речовина рослинного чи синтетичного       

походження, яка при введенні в організм може змінити одну чи декілька функцій            

та внаслідок багаторазового вживання призвести до психічної або фізичної         

залежності. Відчути дію наркотику і не втягнутись неможливо. 

 

2.2 Практичний розділ  

Ефективними в орієнтуванні здобувачів освіти в напрямку здорового        

способу життя та профілактики шкідливих звичок є наступні основні форми          
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роз’яснювальної роботи: тематичні бесіди та лекції в ході виховних годин;          

демонстрація повчального контенту, дискусії та виконання  вправ.  

Для прикладу, можна застосувати такі прості, але дієві вправи з учнями: 

                            Асоціативний кущ «Корисні звички» 

Опис  
Крок 1. Учитель пише тему (центральну назву) «Корисні звички»         

посередині аркуша або на дошці. 

Крок 2. Учитель пропонує учням записати слова та фрази, які спадають на            

думку, коли вони чують цю тему. Записати стільки думок, скільки дозволить час,            

або доти, доки вони не будуть вичерпані. Учитель просить учнів не обмірковувати,            

чому спало на думку те чи інше слово. Якщо слово прийшло у мозок, значить це               

якось пов’язано з темою. 

Крок 3. Коли всі думки записані, учитель пропонує учням встановити зв'язки           

між словами. 

Крок 4. Слово вчителя.  

Важливими звичками, які сприяють зміцненню здоров'я дівчат і хлопців, є           

пунктуальність, охайність, ввічливість, заняття спортом, виконання ранкової       

гімнастики, дотримання правил особистої гігієни. Вичищені звечора черевики,        

вчасний телефонний дзвінок, ранкова зарядка, виконане прохання батька чи матері -           

теж початок формування корисних звичок. Вони допомагають дотримуватися        

розпорядку дня, не втомлюватися не дратуватися через прикрі дрібниці, радувати          

рідних і друзів, добре вчитися, зберігати здоров'я. Корисні звички саме тому так і             

називаються, бо приносять людині користь. Корисних звичок існує багато. 

Асоціативний кущ «Шкідливі звички» 

Опис  

Крок 1. Учитель пише тему (центральну назву) «Шкідливі звички»         

посередині аркуша або на дошці. 

Крок 2. Учитель пропонує учням записати слова та фрази, які спадають на            

думку, коли вони чують це слово. Записати стільки думок, скільки дозволить час,            
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або доти, доки вони не будуть вичерпані. Учитель просить учнів не обмірковувати,            

чому спало на думку те чи інше слово. Якщо слово прийшло у мозок, значить це               

якось пов’язано з темою. 

Крок 3. Коли всі думки записані, учитель пропонує учням встановити зв'язки           

між словами. 

Крок 4. Слово вчителя.   

Шкідливими звичками є переїдання, неорганізованість, брехливість, куріння,       

вживання алкоголю, наркотиків і токсичних речовин, азартні ігри. Навіть міцна від           

народження людина під впливом шкідливих звичок поступово втрачає здоров'я.         

Шкідливі звички поволі знищують захисні сили організму й навіть можуть          

призвести до серйозних захворювань. Здавалося б, дрібниця - викинута порожня          

пляшка біля урни, вчасно не повернута другові книжка, маленька брехня батькам. Та            

непомітно такі вчинки стають звичками. На жаль, шкідливими. Адже неохайність,          

безвідповідальність, нечесність характеризують людину, на яку не можна        

покластися в житті. Ніхто не хоче мати безвідповідального, нечесного, неохайного          

друга. Приклади шкідливих звичок: облизую пальці, гризу нігті, сьорбаю, коли їм,           

колупаюся в носі, кидаю сміття, сварюся, не реагую на зауваження, б'юсь, не            

допомагаю вдома, лінуюся прибирати, багато сиджу за комп'ютером, телевізором,         

пізно лягаю, не буваю на вулиці, не люблю митися і прати білизну, їм багато              

солодкого, не роблю гімнастику, пробував курити тощо. 

 

Вправа  «Олівець» 

Опис  

Вправа підійде для учнів 7-9 класів. Вона допоможе здобувачам освіти          

відмовити другові чи компанії друзів у небезпечній пропозиції. 

Результатом даної вправи буде формування навичок протистояння тиску.  

Завдання 

Учитель пропонує учасникам об’єднатись у пари та визначити, хто з пари            

учасників буде перший починати, а хто другий. Перші учасники отримують олівець.           
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Учитель наголошує, що один учасник із пари має олівець, а інший – ні. Учасник              

перший, який має такий олівець, повинен запропонувати його другому учаснику.          

Проте в учасника 2 – чітка установка – не брати цей олівець, він йому зовсім не                

потрібний. Учасник, який хоче віддати олівець, може використовувати різні засоби,          

але не застосовувати фізичну силу. 

Учитель наголошує, що на виконання завдання є 3 хв. Потім просить            

учасників у парах змінити ролі. Тепер другий учасник має пропонувати олівець           

першому учаснику. І знову – 3 хв. на діалог. Після того, як учасники виконали              

завдання, необхідно перейти до обговорення. 

- Чи взяв хтось олівець у свого партнера?  

- Які аргументи спонукали взяти олівець? 

- Чи важко було протистояти, коли переконували взятии олівець? 

Після виконаного завдання учитель пояснює, що існують різні способи          

впливу на іншу людину. Серед таких можуть бути: переконання, маніпуляція, тиск           

та ін. І тому дуже важливо вміти протистояти, якщо це суперечить власним            

переконанням та інтересам. 

Ситуацію із олівцем можна порівняти із ситуацією, коли людину всупереч          

бажанню будь-якими способами переконують спробувати шкідливі речовини.       

Ситуація з олівцем абсолютно безпечна, проте чи так само безпечна перша спроба            

вживання алкоголю,  наркотику або  куріння ? 

Запитання для обговорення з учасниками: 

- Вживання будь-яких шкідливих речовин часто відбувається у компанії. Як          

може почувати себе людина, яка не бере участі у їхньому вживанні, але перебуває у              

компанії? 

- Чи відчували ви колись на собі тиск оточення щодо вживання шкідливих            

речовин? Як ви поводили себе у цей момент? Що необхідно зробити? 

- Згадайте якомога більше причин, чому деякі люди не вживають алкоголь або            

суворо обмежують його вживання, або ж не курять? 

 В кінці завдання можна надати рекомендації впевненої відмови. 

1. Прийми рішення 
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2.  Скажи: «Ні! Мене це не цікавить!» 

3.  Займи свою позицію, не придумуй «поважних» причин 

4.  Повторюй своє «Ні» знову і знову, без особливих причин і пояснень 

5.  Запитай того, хто умовляє тебе: «Чому ти на мене тиснеш?» 

6. Відмовся продовжувати розмову: «Я не хочу більше про це говорити» та 

запропонуй альтернативу [3].  

  

                                           Перегляд відео 

Перегляд відеороликів з подальшим обговоренням переглянутого. 

 

Підрахунок, скільки коштує шкідлива звичка 

Якщо людина курить одну пачку цигарок в день вартістю 40 грн., то за рік              

вона перетворює  14600 грн. в дим. 

 

                              Розповідь повчальної легенди 

10 

 

 

  

Наочний приклад, чому шкідливе 

куріння [6]. 

 

 

Алкоголь. Погляд із середини [7]. 

  день тиждень місяць рік 

1 цигарка 2 грн. 14 грн. 60 грн. 730 грн. 

10 цигарок 20 грн. 140 грн. 600 грн. 7300 грн. 

1 пачка 40 грн. 280 грн. 1200 грн. 14600 грн. 



«У далекому минулому, коли тютюн тільки-но завезли в Україну з далеких           

країн, біля підніжжя Говерли жив добрий та мудрий дідусь. Він відразу ж незлюбив             

це  зілля і переконував людей не вживати його. 

Одного разу старий побачив, що навколо чужоземних купців, які розклали          

свій отруйний товар, збігалася юрба. Купці кричали: «Божественне листя! У ньому -            

засіб від усіх хвороб!» 

Підійшов мудрий дідусь і каже: 

- Цей «божественний лист» приносить людям і іншу користь: до хати          

курця не зайде злодій, його не вкусить собака, і він ніколи не постаріє. 

Купці з подивом подивилися на нього. 

- Ти правий, мудрий старий, — сказали вони. — Але звідки ти знаєш про такі              

чудові властивості «божественного листа»? 

І старий пояснив: 

- Злодій не прийде у хату курця тому, що той буде багато грошей віддавати за               

тютюн, стане бідним, і в нього не буде чого красти. До того ж, через куріння він                

буде кахикати всю ніч, а злодій не заходить у дім людини, яка не спить. Через               

декілька років куріння людина заслабне, у неї почнуть боліти ноги, і вона ходитиме             

з палицею. А який собака вкусить людину, в руці якої палиця? І, нарешті, курець              

ніколи не постаріє, бо помре молодим... 

Відійшли люди від купців..." 

На жаль, не кожному з нас у житті зустрічається такий мудрий старий  [5]. 

 

3. Висновки  
Важливо давати підліткам прості та зрозумілі теоретичні основи, а також          

сприяти розвитку у них життєвих навичок, що полягатимуть у підвищенні їх           

стійкості до різноманітних соціальних впливів (шкідливих звичок), прийняття ними         

адекватних ситуації рішень, уміння протистояти тиску оточення, контролювати та         

спрямовувати своє власне життя, формувати свою власну життєву перспективу.  

Окрім того, важливим є розвиток у здобувачів освіти конкретних умінь, які           

допоможуть уникнути тієї чи іншої складної ситуації або ж її розв’язати. 
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