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ВСТУП 

 Вчення про здоров’я бере свій початок у Стародавній Греції і 

стародавньому Римі. Через тисячі років до нас дійшов античний 

афоризм: «У здоровому тілі – здоровий дух». Ще Арістотель вважав, 

що фізичне, моральне й розумове виховання взаємопов’язані. 

Сьогочасні знавці, наприклад, як Т. Ротерс продовжують 

наголошувати на тому, що « у сучасних умовах розвитку суспільства 

значення духовного життя особистості у тісному зв’язку з його 

фізичним розвитком, культурою здоров’я.» 

Здоров’я є однією з фундаментальних загальнолюдських 

цінностей. Тому одним з пріоритетних напрямків реформування освіти 

сьогодні є «забезпечення у кожному навчально-виховному закладі 

відповідних умов для навчання і виховання фізично і психічно 

здорової особи», в першу чергу у вищих навчальних закладах , 

покликаних формувати валеологічний світогляд, культуру здоров’я 

майбутніх спеціалістів.  

Аналіз стану здоров’я шкіл, що вступають до вузів, свідчить про 

те, що мало хто починає своє студентське життя абсолютно здоровим. 

Рівень здоров’я молоді багато в чому обумовлений відсутністю у 

студентів інтересу до своєї особистої і взагалі до культури здоров’я 

зокрема. 
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Актуальність проблеми формування культури здоров’я 

особистості пояснюється рядом суперечностей і особливо між 

потребами суспільства у здорових громадянах і неухильним 

погіршенням їх здоров’я; між потребами виробництва у здорових 

фахівцях, і відсутністю методик їх оздоровлення під час навчання у 

вищій школі ; між природним бажанням людини бути здоровою і її 

знаннями про здоров’я та вміння його зберігати і зміцнювати.  

 

Фізичний розвиток як невід’ємна частина життя людини 

Охорона власного здоров'я - це безпосередня зобов'язаність 

кожного, він не має права перекладати її на оточуючих. Адже нерідко 

буває і так, що людина неправильним образом життя, шкідливими 

звичками, гіподинамією, 

переїданням вже до 20-30 

років доводить себе до 

катастрофічного стану  

. 

Якою б досконалою не була медицина, вона не може позбавити 

кожного від усіх хвороб. Людина - сам творець свого здоров'я, за яке 

потрібно боротися. З раннього віку необхідно вести активний спосіб 

життя, гартуватися, займатися фізкультурою і спортом, дотримуватись 
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правил особистої гігієни, - словом, домагатися розумними шляхами 

справжньої гармонії здоров'я.  

Здоров'я - це перша і найважливіша потреба людини, що визначає 

її здатність до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості. 

Воно є найважливішим кроком до пізнання навколишнього світу, до 

самоствердження і щастя людини. Активне довге життя - цей 

важливий доданок людського чинника. Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) - 

це спосіб життя, заснований на принципах моральності, раціонально 

організований, активний, трудовий, гартуючий і, в той же час, 

захищаючий від несприятливих дій довкілля, дозволяючий до глибокої 

старості зберігати моральне, психічне і фізичне здоров'я. За 

визначенням Всесвітньої організації охорони (BОЗ) здоров'я "здоров'я 

- цей стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не 

тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів". Взагалі, можна 

говорити про три види здоров'я : про здоров'я фізичне, психічне і 

моральне. Здорова і духовно розвинена людина щаслива - вона 

відмінно себе почуває, отримує задоволення від своєї роботи, прагне 

до самовдосконалення, досягаючи нев'янучої молодості духу і 

внутрішньої краси. 
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Шкідливі звички 

КУРІННЯ 

 

Приведемо декілька фактів, що свідчать про 

згубний вплив паління на людське здоров'я: 

         - систематичне паління віднімає у          - 

людина, що палить більше 10 років, хворіє в 

чотири рази частіше, ніж та що не палить; 

         - паління є однією з основних причин таких захворювань як 

інфаркт міокарду, рак легенів, виразки 

різних відділів шлунково-кишкового тракту 

і спазми судин нижніх кінцівок, що 

призводять до їх відмирання; 

         - паління завдає пригноблюючої дії на 

залози внутрішньої секреції, що є одним з 

супутніх чинників розвитку імпотенції у чоловіків; 

         - паління неминуче призводить до жовтизни і зморшкуватості 

шкіри обличчя, слабкості м'язів і появи огидного запаху з рота 

(дівчата та жінки, прислухайтеся!).                                    

Ваше паління завдає негативного впливу і на вашу дитину. При 

чому цей вплив полягає не тільки в прямому погіршенні здоров'я 
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16% 

26% 

37% 

21% школярі 

студенти 

чоловіки 

жінки 

Вживання алкоголю в Україні 

дитини від тютюнового диму, але і в поганому прикладі, який ви 

подаєте. 

Якщо ви палите, але 

сподіваєтеся, що зможете 

виростити свою дитину 

такою, що не палить – ви, 

найімовірніше, помиляєтеся. 

Згідно результатів статистичних досліджень, у батьків, що палять, в 70 

відсотках випадків дитина також 

палитиме, тоді як у батьків, що не палять, 

цей показник складає лише 10% 

.  

        

Вживання алкоголю              

Що стосується вживання алкоголю, то тут ситуація схожа. 

Алкоголь завдає руйнівної дії на всі без виключення органи і системи 

організму і є причиною безлічі різних захворювань. Проте основна 

вражаюча дія алкоголю 

направлена на кору 

головного мозку і 

репродуктивну систему 

людини. 

чолові
ки 

33% жінки 
7% 

юнаки  
34% 

дівчат
а 

26% 

відсоток курців серед 
населення України 
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Головний мозок. 

         При вживанні алкоголю еритроцити крові злипаються один з 

одним (цьому сприяє порушення електричного потенціалу на їх 

поверхні) і, таким чином, закупорюють дрібні судини (капіляри) в 

організмі. Коли цей процес відбувається в мозку, то в результаті 

кисневого голодування гинуть тисячі нейронів головного мозку, що 

приводить до поступової втрати пам'яті і мислення людини. 

Репродуктивна система. 

         Молекули алкоголю вільно проникають всередину статевих 

кліток людини (сперматозоїди у чоловіків і яйцеклітини у жінок) і 

порушують ланцюжки ДНК, які несуть набір генної інформації про 

майбутню людину, внаслідок чого різко підвищується вірогідність 

народження неповноцінної дитини або дитини з фізичною 

потворністю (заяча губа і т.д.). 

Якщо ви вирішили вести здоровий спосіб життя, то знайте, що 

паління та вживання алкоголю зводить нанівець всі ваші зусилля по 

загартовуванню, правильному харчуванню і руховій активності. 

Відмовтеся від своїх шкідливих звичок і будьте здоровими! 

  

  

Наркоманія 

 (в перекладі з грецького narke - заціпеніння, mania - потяг, 

пристрасть) - це стан систематичної або хронічної інтоксикації, яке 

викликана вживанням наркотичних речовин. Це важко виліковна 

хвороба, що розвивається при вживанні наркотичних препаратів. 

Головною її ознакою є залежність від будь-якої хімічної речовини, що 

викликає приємний психічний стан - ейфорію або змінене сприйняття 

реальності.  

http://www.be-health.info/affecting_alcohol_psyche_part2-ukr.htm
http://www.be-health.info/our_meal-ukr.htm
http://narcotics.su/ua/ejforia.html
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Є три обов'язкові ознаки 

наявності захворювання 

наркоманією. Перша з них - це 

непереборна тяга до прийому 

наркотиків. Друга - тенденція до 

збільшення дози вживаної 

речовини. І, нарешті, третя - 

психічна та фізична залежність 

від прийнятого наркотику.  

У побуті і в юридичній практиці зустрічається вживання терміну 

"наркоманія" і щодо заборонених психоактивних речовин, в тому 

числі, і не викликаючих залежності (таких як конопля або ЛСД). 

Однак алкогольну залежність зазвичай не відносять до наркоманії, так 

як вона не заборонена законодавством.  

Одна з різновидів залежності - токсикоманія. Вона виникає при 

вживанні токсикоманічних (біологічних, хімічних або лікарських) 

речовин, що викликають звикання. Ці речовини не є наркотиками в 

повному сенсі цього слова, хоча не менш небезпечні для життя та 

здоров'я людини.  

"Непереборний потяг" пов'язаний з психічною, а потім і фізичною 

залежністю від прийнятої речовини. Існує два види прихильності. 

Перша, позитивна, пов'язана з вживанням наркотичних засобів з 

метою досягнення певного приємного стану, наприклад ейфорії, 

бадьорості або поліпшення настрою. Друга, негативна, пов'язана з 

прийомом наркотику для позбавлення від напруги або поганого 

самопочуття. Далі розвивається фізична залежність, яка 

характеризується хворобливими, а найчастіше, болісними відчуттями 

в перервах між прийомами наркотиків. Це і є абстинентний синдром, 

тобто ломка.  

 

http://narcotics.su/ua/kanabis.html
http://narcotics.su/ua/lsd.html
http://narcotics.su/ua/toksikomania.html
http://narcotics.su/ua/lomka.html
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ВИСНОВКИ 

Спираючись на попередню інформацію, зауважимо: зруйнувати 

значно легше, ніж створити. Дуже важливо зберегти те, що маємо. 

Від нас самих залежить, що ми оберемо - шлях до здоров'я чи 

навпаки - шлях від здоров'я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


