Відділ освіти та виховання
Володимирецької районної державної адміністрації
Комунальна науково-методична установа
«Володимирецький районний методичний кабінет»
Степангородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Підготувала: вчитель (практичний
психолог) Степангородського НВК
Левечко Валентина Костянтинівна

Зміст

Передмова -------------------------------------------------------------------------- 4
Здоров’я дітей – багатство нації ----------------------------------------------- 5
Модель роботи психолога у забезпеченні психічного здоров’я учнів -- 8
Роль сім’ї у забезпеченні здоров’я учнів ------------------------------------- 11
Практична частина . Дослідження «Про згубний вплив куріння
та алкоголю на здоров’я дітей ------------------------------------------------ 14
Формування навичок здорового способу життя --------------------------- 16
Заняття з елементами тренінгу: «Здоров’я – мудрий гонорар» -------- 17
Заняття з елементами тренінгу: «Я обираю здоров’я» ------------------- 23
Заняття «ВІЛ СНІД» ----------------------------------------------------------- 30
Шлях до здоров’я ----------------------------------------------------------------- 39
Сім правил здорового способу життя ------------------------------------------- 44
Література -------------------------------------------------------------------------- 47

-3-

Передмова
Здоров’я – не все, але
все без здоров’я – ніщо.
Сократ
Здоров’я дітей і підлітків у будь – яких соціально – економічних і політичних
ситуаціях є найактуальнішою проблемою і предметом першочергової важливості.
Безумовно, на стан здоров’я дітей впливають такі фактори, як несприятливі соціальні
та екологічні умови. Одночасно з їх негативним впливом на молоде покоління. Усе
це переконує мене у тому, що необхідно вживати спеціальних заходів щодо
збереження і зміцнення здоров’я школярів.
А жити сьогодні доводиться в складному світі, в якому багато спокус. За
свідченням самих учнів, важко встояти перед багатством яке дається без великих
затрат праці, сил і часу, розкішним життям, дорогими коштовними речами,
косметикою, алкоголем, наркотиками, перед повною свободою від дорослих чинити
так, як хочеться, проводити час у веселих товариствах.
Психологічні і соціологічні дослідження останніх років відмічають у поведінці
молоді підвищення схильності до ризику, нехтування елементарними правилами
особистої безпеки, налаштованість на конфліктні і деструктивні (саморуйнівні)
форми поведінки у суспільстві, не сформованість навичок спілкування, низьку
культуру взаємин з оточуючими та інші негативні явища.
Наслідком цього стають збільшення кількості підліткових правопорушень,
вживання молоддю наркотичних і психоактивних речовин, інфікування на ВІЛ,
вживання алкоголю, ризикована сексуальна поведінка.
Протягом останнього часу зловживання підлітків психоактивними речовинами
набуло в Україні нових та вкрай загрозливих тенденцій. Особливе занепокоєння
викликають поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління в молодіжному
середовищі, зниження віку, з якого починають вживати наркотичні засоби та
психотропні речовини, проникнення наркотиків до навчальних закладів. Відомі
факти затримання неповнолітніх у стані алкогольного сп’яніння.
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Здоров’я дітей – багатство нації
Здоров’я нації в наш час є показником цивілізованої держави і головним
чинником безпеки дитини.
Сьогодні здоров’я – це вже не суто медична проблема. Сучасне уявлення
здоров’я

передбачає його широке розуміння. Спробуємо визначити складову

здоров’я відповідно до Національної програми « Діти України».

Фізичне здоров’я – фізична розвиненість відповідно до віку, загальна фізична
працездатність,

відсутність

хронічних

захворювань,

рухова

активність,

загартованість, додержання раціонального режиму праці й відпочинку, усвідомлення
виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування.
Психічне здоров’я – відповідність розумової діяльності календарному віку,
розвиненість довільних психічних процесів і наявність саморегуляції, адекватна
самооцінка, наявність позитивних емоцій, відсутність шкідливих звичок, надмірної
виразності окремих рис та їхніх поєднань.
Духовне

здоров’я

–

пріоритетність

загальнолюдських

цінностей,

працелюбність, наявність позитивного ідеалу відповідно до національних і духовних
традицій, відчуття прекрасного в житті, природі й мистецтві.
Соціальне

здоров’я

–

позитивно

спрямована

комунікабельність,

доброзичливість у ставленні до дорослих, однолітків і молодших, усталені
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особистісні стосунки з однолітками, здатність до актуалізації в колективі (належний
статус у колективі, відповідальність за власні вчинки).
Загальновідомо, що стан здоров’я лише на 10% залежить від системи охорони
здоров’я. Решта 90% припадає: на екологію (майже 20%), спадковість (десь 20%), і
найбільше – на умови та спосіб життя (50%).

До основних складових здорового способу життя належить:
- рівень культури суспільства й особи;
- місце здоров’я серед потреб людини;
- мотивація збереження й зміцнення здоров’я;
- настанова на довге здорове життя;
- навчання засобам збереження й зміцнення здоров’я.
За оцінкою медиків, практично здоровими закінчують школу лише 5 – 7%
учнів; 30% старшокласників належать до спеціальної групи здоров’я, тому й
виникають складнощі під час відбору молоді до Збройних сил України.
Погіршення здоров’я ускладнює засвоєння навчального матеріалу. У дітей
розвивається агресивність, невдоволеність, занижується самооцінка. Все це часто
виливається в конфліктність між однолітками, вчителями й батьками.
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Низький рівень психічного й духовного здоров’я учнів через негативні емоції й
переживання поглиблює їхній психологічний дискомфорт. Як показує практика,
кожен десятий підліток живе з постійним відчуттям страху, десятій частині шкільної
молоді притаманне почуття ненависті. Почуття образи, приниження, заздрощів
характеризують п’яту частину учнів. Дослідження засвідчили, що половина дітей, які
мають проблеми з фізичним чи психічним здоров’ям,
схильні до негативних проявів у поведінці: такі діти втричі частіше порівняно з
іншими піддаються впливу наркотиків.
Метою роботи з пропаганди здорового способу життя в навчальному закладі є:
- виховання культури здоров’я як складової загальної культури дітей;
- орієнтація на протистояння шкідливим звичкам ( виховання негативного
ставлення до вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюнових виробів );
- згуртування колективу.
При цьому необхідно виконати такі завдання:
- показати зовнішню та внутрішню непривабливість тютюнопаління, алкоголю,
наркотиків;
- орієнтувати учнів на здоровий спосіб життя, стійке бажання бути здоровим;
- формувати дбайливе ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;
- формувати навички здорової фізичної культури й особистої гігієни.
Саме ці завдання я ставлю перед собою, коли планую проведення тих чи інших
заходів з учнями – години спілкування, бесіди, позакласні заходи.
Однією з найважливіших справ школи – це турбота про здоров’я учнів. Я
упевнена, що від здоров’я, гарного самопочуття, бадьорості дітей залежить їхнє
духовне життя, світосприйняття, розумовий розвиток, рівень навчальних досягнень,
віра в свої сили. Навчання учнів здоровому способу життя повинно бути системніше і
сприяти гармонійному розвиткові їх психофізичних здібностей. Воно передбачає
систематичний комплекс заходів, спрямованих на усвідомлення здорового способу
життя, як цінності шкільного колективу. Щоб бути здоровим, необхідні здорові
життєві навички і звички, мотивація до збереження та постійного зміцнення здоров’я.
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Модель роботи психолога у забезпеченні психічного
здоров’я учнів
Потреба бути здоровим – основна для людини, тому необхідно створювати
певні умови для збереження здоров’я людей. Загальне здоров’я людини – це здоров’я
фізичне, духовне, психічне й соціальне. Усі ці види тісно пов’язані між собою. На
ґрунті фізичного базується здоров’я психічне, на психічному – духовне й соціальне.
Коли людина виявляє, що серйозно занедужала, вона відкриває для себе, що всі цілі,
яких прагнула, раптом утратили свою цінність. Зненацька виявляється що кар’єра,
гроші, успіх нічого не варті порівняно зі здоров’ям.
Учень, який утратив здоров’я, - це людина з комплексом проблем, тому що на
шляху його самореалізації виникає нездоланна перешкода – хвороба, боротьба з якою
може забрати всі сили. У навчальних закладах сьогодні все більше дітей з різними
захворюваннями:від шлунково-кишкових до серцево-судинних, від порушення
постави до короткозорості та сліпоти.
Багато учнів не роблять зарядку, уникають уроків фізкультури,небагато хто
робить прогулянки по вихідним. Вони не навчені одержувати задоволення від руху,
не знають, що таке радість здорового організму, і шукають задоволення в
тютюнопалінні, алкоголі або наркотиках.
Успіх у шкільному навчанні можливий лише за умови, коли в стосунках між
учнями і вчителями, сімєю

і школою панує довіра, співпраця, доброзичливість,

гуманність, щирі стосунки, тобто панує сприятливий психологічний клімат.
Процес формування психологічного здоров’я починається з психологічної
діагностики, яка дозволяє визначити ступінь адаптованості дітей до школи, вчасно
прогнозувати виникнення порушень психологічного здоров’я школярів. Організація
психокорекційної роботи сприяє зниженню кількості дезадаптованих дітей, гостроти
прояву психологічних порушень в учнів та допомагає дитині долати перешкоди на
шляху зростання. Здійснення консультативної, психопрофілактичної роботи з дітьми
буде більш результативним за умови залучення до неї значущих дорослих ( батьків,
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учителів ), що само по собі спонукає їх на пошук нових методів впливу на
вихованців. Отже, зупинімося детальніше на кожному виді діяльності.
Діагностична діяльність
Діагностична діяльність дає змогу групу школярів, які можуть мати труднощі
у навчанні, у поведінці. Показником психологічного здоров’я також адаптованість
дитини до школи, наявність гармонії між дитиною та соціальним середовищем.
Результати

діагностики

кожного

школяра

необхідно

заносити

до

«Індивідуально-діагностичної карти ».У кінці кожного вікового етапу або під час
переходу до наступного ступеня навчання слід виділити школярів, які мають
психологічні труднощі. Діагностуванню підлягають всі учасники виховного процесу,
тому що без інформації від батьків, учителів неможливо провести якісну корекційновідновлювальну та розвивальну роботу з дитиною.
Корекційно-розвивальна діяльність
Корекційно – розвивальну діяльність психолога слід спрямувати на створення
соціально – психологічних умов для цілісного психологічного розвитку школярів
(насамперед на пізнавальну, емоційно – особистісну, соціальну сфери психологічного
життя і самосвідомості дітей). Психокорекційну роботу проводять з учнями із
різними індивідуально – типологічними та особистісними особливостями та
проблемами,

що

можуть

загострюватися

внаслідок

невдач,

фрустрації

та

міжособистісних зіткнень під час криз у шкільному віці.
Роботу слід проводити як у груповій, так і в індивідуальній формі.
У роботі з учнями молодших класів доречно використовувати такі прийоми:
рольові,психогімнастичні ігри групове обговорення різних почуттів, терапевтичні
казки малювання тощо.
У роботі з учнями середніх та старших класів доцільними будуть групові
дискусії, інсценізації, організаційно – діяльнісні ігри, практичні заняття, бесіди, міні
– лекції, навчання вмінню давати індивідуальну та групову оцінку, мозковий штурм,
обговорення, психодрама, інформування, проективне малювання, закінчення речень,
дослідження випадків, керовані фантазії, творчі справи, дебати.
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Заняття з підлітками середнього та старшого віку слід спрямувати на
вироблення потреби берегти себе, зміцнювати своє здоров’я. Обирати цей напрям
роботи необхідно тому, що в цьому віці підлітки хоч і сприймають здоров’я як
цінність, але дуже абстрактно. Під час підготовки корекційних завдань слід
врахувати, що спочатку учасники прагнуть висловитися з приводу своїх очікувань від
тренінгу, а під кінець їм потрібно поділитися думками з приводу того, що вони
дізналися про себе.
Вирішення проблеми здорового способу життя та шкідливих звичок
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії неможливе без групової роботи.
Психологічне консультування й просвіта педагогів, батьків, учнів
Не менш ефективними формами роботи є індивідуальні та групові консультації,
психолого – педагогічні консиліуми та семінари, у рамках яких слід розробляти і
планувати єдину стратегію супроводу кожної дитини в процесі навчання.
Консультаційна робота завжди є надійною допомогою не тільки для учнів та
вчителів, але й для батьків. Виступи на батьківських зборах, участь у інтерактивних
заходах

школи,

розробка

рекомендацій

для

батьків

щодо

забезпечення

психосоціального розвитку дитини є невід’ємною складової роботи практичного
психолога.
Робота з учителями та учнями із засвоєння способів і методів конструктивного
спілкування пов’язана з необхідністю вступати в контакти, і якщо необхідність
спілкуватись збігається з бажанням і вмінням підтримувати добрі стосунки, то
поступово складається сприятливий психологічний клімат в колективі, а також
необхідні умови для подальшого розвитку і вдосконалення особистості учнів,
батьків, учителів.
Цікавим напрямом роботи є пропаганда здорового способу життя у розвитку
особистості учнів, профілактика та попередження негативних явищ у їхньому житті.

- 10 -

Роль сім’ї у забезпеченні здоров’я дітей
Кожен із батьків прагне, щоб дитина виросла фізично і психічно здоровою, не
мала шкідливих звичок. Та багато в чому формування здорового способу життя
залежить від стилю життя батьків, способу організації життя, характеру взаємин між
батьками, участі їх у вихованні, ставлення самих батьків до вживання алкоголю,
паління, наркотичних речовин. Спосіб життя сім’ї в основному зумовлює і спосіб
життя дітей. Дослідження свідчать, що сімейні конфлікти між батьками, батьками та
дітьми, застосування фізичних покарань, нерозуміння батьками дітей, відсутність
батьківської уваги, підтримки дитини – усе це стає причиною того, що процес
становлення особистості підлітка проходить важче, ніж звичайно.
Відомо, що батьки для своїх дітей є одним з основних джерел інформації з
багатьох питань. Саме до батьків насамперед звертаються молоді люди зі своїми
проблемами та труднощами. Діти очікують від батьків порад і допомоги з різних
проблем, тому часто батькам доводиться виконувати функції не лише старших друзів
і вчителів, а й психолога, лікаря, довідкового бюро, «швидкої допомоги».
Незалежно від того, наскільки самі батьки усвідомлюють свою роль у
формуванні здорового способу життя молодого покоління, підлітки окреслюють
досить широке коло тем, на які вони можуть розмовляти з батьками. Якщо відкинути
таку тему, як навчання й уроки, то, за статистичними даними, найчастіше підлітки
говорять із батьками про своє майбутнє ( 60% - 70% ), своє здоров’я ( 55% - 65% ),
своїх друзів ( 50% - 60% ), своє харчування ( 45% ), поведінку ( до 40% ).
Свідченням того, що батьки є надзвичайно важливим і впливовим джерелом
формування здорового способу життя, є також те, що 36% 10 – 16-річних цілком
довіряють батькам і відверто обговорюють із ними будь – які питання, а ще 52%
довіряють батькам, хоча деякі питання не наважуються з ними обговорювати. Таким
чином, 88% підлітків довіряють батькам, 1% респондентів зазначили, що вони зовсім
не довіряють батькам. Про високий рівень довіри та достатньо відверті стосунки між
підлітками та батьками свідчать відповіді більшої частини опитаних 10 – 14-річних
учнів, що їхні батьки знають, де і з ким вони спілкуються ввечері.
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Можна сказати, що батьки є одним із основних джерел інформації щодо
здорового способу життя для дітей, підлітків і молодих людей. Результати
соціологічних опитувань засвідчують, що зі збільшенням віку питома вага тих, хто
обговорює ці проблеми з батьками та отримує від них інформацію, хоч і незначною
мірою, але знижується.
Вплив батьків на поінформованість дітей і молоді щодо шкідливих звичок і їх
впливу умовно можна поділити на три етапи:
1. 10 – 12 років – етап стабільного ставлення до рекомендацій батьків, 62% 65% дітей за інформацією про шкідливі звички звертаються до батьків.
2. 13 – 16 років – етап різкого зменшення впливу батьків, частка дітей
зменшується із 65% у 13 років до 35% у 16.
3. 17 – 22 роки – етап повільного зменшення впливу батьків, відсоток
потенційних звернень до батьків знижується від 32% у 17 років до 19% у 22 роки.
Очевидно, що сім’я має двосторонній вплив на спосіб життя молодої людини. З
одного боку, сім’я виступає як захисний чинник, що перешкоджає появі та розвитку
шкідливих звичок, з іншого – як особливий чинник, що стимулює розвиток
шкідливих звичок у дітей.
Захисні чинники сім’ї найбільшою мірою виявляються в тому випадку коли:
- між членами сім’ї добрі, відверті стосунки;
- виховання дітей передбачає вияв душевного тепла;
- батьки вірять у життєві успіхи дітей, виявляють високі батьківські очікування;
- стосунки між батьками базуються на емоційній взаємній підтримці;
- ставлення батьків до дітей базується на реальній зацікавленості, увазі до їхніх
проблем і визначається не тільки розмовами, а й безпосередньою участю в різних
аспектах життя дітей.
Негативний вплив сім’ї на спосіб життя дітей, пов’язаний насамперед із
внутрішньою кризою сім’ї:
- сімейними конфліктами, які є причиною різних стресів у дітей; виявом
насилля ( фізичного, психічного, сексуального );
- відсутністю почуття любові та взаєморозуміння між членами сім’ї;
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- наявністю шкідливих звичок ( алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління ) серед
членів сім’ї;
- невимогливістю та непослідовністю санкцій щодо виявів шкідливих звичок у
дітей, слабка дисципліна в сім’ї;
- нереалізованим очікуванням щодо розвитку й успіхів дитини.
Знання особливостей підліткового віку може змінити ставлення дорослих до
підлітків і, таким чином, зменшити деякі ризики для здоров’я, передусім це
стосується психологічного дискомфорту й фізичної активності.
Є різні форми участі батьків у шкільному житті: батьківський всеобуч, цикл
лекцій з метою оволодіння батьками культури здорового способу життя; вечори –
дискусії, опитування; інформування батьків із загальних питань, пов’язаних з
профілактичною роботою школи; дні відкритих дверей і екскурсії для батьків, учнів і
вчителів; групові та індивідуальні консультації щодо проблем сімейних стосунків з
метою інформування про вікові особливості підлітків, створення в сімї атмосфери
довіри і любові, необхідність для дитини відчуття захищеності і безпеки в сімї;
поради батькам з питань формування здорового способу життя; надання літератури,
аудіо – та відеоматеріалів з питань здоров’я; індивідуальні педагогічні доручення
батькам з метою підготовки і проведення виховних заходів і залучення батьків до
педагогічної самоосвіти з обговоренням конкретних ідей, групових дискусій, обміну
думками і досвідом сімейного виховання.
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Практична частина
Дослідження проводилося в Степангородській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів, Володимирецького району, Рівненської області.
В дослідженні приймали участь учні 7 та 8 класів, всього досліджено 65 учнів.
Мета дослідження: виявити в класному колективі учнів, які потребують
протитютюнової, антиалкогольної допомоги; визначити, наскільки актуальні для
даного класу проблеми алкоголю, тютюнопаління.
Етапи дослідження:
1. Провести анкетування і виявити дітей, які потребують допомоги.
2. Розробити і впроваджувати в практику тренінгові заняття «За здоровий
спосіб життя».
Для свого дослідження я використала анкету «Про згубний вплив куріння та
алкоголю на здоров’я дітей».
Вік учнів становив 13-14 років. Респонденти мають відверто і чесно відповідати на
запитання анкети, обираючи варіанти відповіді, які відповідають образу їхнього
життя.
Ми отримали такі результати
1. Чи пробували ви курити?
7 клас. (35 учнів)

8 клас (30 учнів)

А) Ні – 30 учнів – 86 %

А) Ні – 24 учні – 80 %

Б) Так – 5 учнів – 14 %

Б) Так – 6 учнів – 20 %.
2. Чи сподобалося вам це?

7 клас.

8 клас

А) Ні – 35 учнів – 100 %

А) Ні – 30 учні – 100 %

3. Як це вплинуло на ваше самопочуття?
7 клас
А) Ніяк – 30 учнів – 86 %

8 клас
А) Ніяк – 26 учнів – 86 %

Б) Закашлявся – 3 учні – 8 %

Б) Закашлявся – 3 учні – 10 %

В) Стало гидко – 2 учні – 6 %

В) Стало гидко – 1 учні – 4 %
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4. Чи продовжуєте ви це заняття?
7 клас.
А) Ні – 31 учнів – 88 %
Б) Вирішив, що мені ще рано – 4 учнів – 12 %
8 клас
А) Ні – 28 учні – 93 %
Б) Вирішив, що мені ще рано – 2 учнів – 7 %
5. Чи вживаєш ти алкоголь?
7 клас

8 клас

А) Ні – 20 учнів – 57 %

А) Ні – 20 учнів – 66 %

Б) Так – 15 учнів – 43%

Б) Так – 10 учнів – 34 %

6. Чи вживають алкоголь твої знайомі?
7 клас

8 клас

А) Ні – 16 учнів – 46 %

А) Ні – 20 учнів – 66 %

Б) Так – 19 учнів – 54 %

Б) Так – 10 учнів – 34 %
7. Чи знають ваші батьки про це?

7 клас
А) Вони не запитують, я не кажу – 26 учнів – 74 %
Б) Я признався і дав слово більше не курити – 9 учнів – 26 %
8 клас
А) Вони не запитують, я не кажу – 23 учнів – 76 %
Б) Я признався і дав слово більше не курити – 3 учнів – 10 %
В) Я приховав це від батьків – 2 учні – 7 %
Г) Батьки не забороняють – 2 учні – 7 %
8. Чи читав ти що про шкідливість алкоголю?
7 клас

8 клас

А) Ні – 10 учнів – 28 %

А) Ні – 8 учнів – 27 %

Б) Так – 25 учнів – 72 %

Б) Так – 22 учнів – 73 %
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Формування навичок здорового способу життя
Третє тисячоліття – це вік наукового й технічного прогресу, який вимагає знань
і вмінь від кожного. Усі прагнуть досягти своєї вершини в житті. А це не завжди
легко й просто, тому що для досягнення вершини потрібно докласти великих зусиль.
Отже, необхідно мати силу й міцну волю, а на це здатний лише той, хто здоровий
фізично й духовно. Адже недарма кажуть, що в здоровому тілі – здоровий дух.
Формування здорового способу життя – одне з найголовніших завдань
виховання юної особистості. Адже здорове молоде покоління є запорукою здорового
суспільства нашої країни.
Здоров’я людей є умовою прогресивного розвитку суспільства в усіх його
напрямках, це – найдорожчий скарб, який дарує людині природа.
В.О.Сухомлинський уважав, що « турбота про здоров’я – це найголовніша справа
вчителя, психолога». Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне
життя, світосприймання, розумовий розвиток, міцність знань, віра у власні сили.
Кожна людина на Землі має народжуватись здоровою, жити у злагоді та любові
у родині, державі, підтримувати та оберігати здоров’я рідних і близьких, думати про
майбутнє, бути готовою передати молодому поколінню набуті знання, мудрі закони
вічного єднання душі й тіла. Але щоб передати мудрі закони існування здорового
внутрішнього та зовнішнього світу людини, цьому потрібно навчитися.
Свої знання про те, що означає бути здоровим і як цього навчитись, вам
допоможуть ці тренінгові заняття.
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Заняття з елементами тренінгу:
«Здоров’я – мудрий гонорар»
Мета: виховувати в учнів почуття відповідальності за майбутнє нашої нації;
дати розуміння важливості здоров’я для людини і для нації в цілому; формувати
вміння цінувати життя, здоров’я в усіх його аспектах.
Очікувані результати: сформованість позитивної мотивації на здоровий
спосіб життя; свідоме ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших; здатність
виявити турботу про безпеки власної життєдіяльності та життєдіяльності інших.
Виховний захід проводять у формі тренінгового заняття. На стінах класної
кімнати розвішуються плакати з висловами про здоровий спосіб життя:
Людина, яка кинула пити і палити, набуває тієї розумової
ясності

та

спокійного

погляду,

які

з

нового,

правильного боку освітлюють для неї всі явища
життя.
Л. Толстой
Початок шляху — чарка, середина — компанія
випивок, легкий алкоголь, пара чарок за обідом; кінець
— у в’язниці, за вбивство напідпитку, могилі від
випадкової легкої хвороби.
Дж. Лондон
Сумна доля не з неба падає, а народжується від
людської дурості.
Л. Альберті
Пити з молоду — помирати на старість із голоду.
Народне прислів’я
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Перебіг заходу
Учитель. Сьогодні у нас тренінг, присвячений здоров’ю і боротьбі зі
шкідливими звичками. Що таке шкідливі звички і як із ними боротися? Відповіді на
ці запитання ми зможемо дати на тренінгу « Здоров’я – мудрий гонорар ».
Уявіть, що ми потрапили в країну, де не дотримуються здорового способу
життя, бо не знають, що це таке. Щоб з’ясувати зміст поняття «здоровий спосіб
життя», ми маємо прокласти уявну «Дорогу здоров’я».
Вправа «Яка дорога краща»
Учитель пропонує уявити учням, що вони заблукали в густому непрохідному
лісі. І перед ними з’явилися три дороги. Кожна може вивести з лісу за певних умов.
1. Сюди підеш – велике багатство знайдеш, та здоров’я загубиш.
2. Цією дорогою підеш – половину багатства знайдеш і половину

здоров’я

загубиш.
3. Сюди підеш – нічого не знайдеш, та здоров’я загубиш.
Учні обирають одну із доріг. Потім висловлюють свої міркування, роблять
відповідні висновки.
Завдання продовжити ряд слів, пов’язаних зі словом «здоров’я», не забуваючи,
що воно буває не тільки фізичне, але й психологічне, соціальне та духовне.
Учитель. Здоров’я – одне з основних джерел радості, щасливого та
повноцінного життя. З давних – давен у нашій країні цінували здоров’я.

Здоров’я

– це стан життя і діяльності людини за умови відсутності хвороб, фізичних дефектів,
психологічне, соціальне і духовне благополуччя. У багатьох піснях, новорічних
засіваннях, привітаннях і прощаннях ми висловлюємо побажання міцного здоров’я:
«Доброго вам здоров’я!»,

«Бувайте здорові!» Тому про нього складено багато

прислів’їв та приказок
Робота з прислів’ями та приказками
Діти по черзі називають прислів’я та приказки коментуючи їх.
Учитель. Діти ви сьогодні ще зовсім маленькі, вчитеся у школі, але з кожним
роком підростаєте, мужнієте і стаєте мудрішими. Швидко мине час, і ви станете
дорослими, великими і сильними. Ви підете навчатися, а потім працювати. Тому
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треба бути сильними, витривалими, щоб долати перешкоди на своєму шляху, бо їх
буде багато, а це означає, що треба бути здоровим. Бо на ваші плечі ляже тягар
турбот не тільки за себе, а й за свою родину та й усю батьківщину, бо кожному з нас
вона – мати, а матір треба захищати. Тільки здорова і витривала та сильна людина
може щодня повноцінно і з великою віддачею працювати. Хвора і слабка людина не
може працювати на повну силу, бо вона думає тільки про те, що в неї болить, а от
здоровому – все здорово! Здорова людина здатна добре вчитися, чудово працювати,
тому що вона має силу, здоровий апетит і хороший настрій. А коли діти будуть
здоровими, то виростуть здорові і сильні дорослі люди, тобто здорова міцна нація, і
буде сильна держава Україна. Бачите, як усе пов’язане між собою!
Вправа «Асоціації»
Я пропоную вам намалювати на аркуші паперу все те, що спадає вам
на думку при словах «спиртні напої, алкоголь, випивка, тютюн». Ви не
повинні довго думати. Малюйте те, що відразу спадає вам на думку.
Після цього кожен із учасників показує свій малюнок і коментує, що зображено
на малюнку, що він хотів показати цим малюнком, які почуття він переживав під час
малювання.
Учитель. Усі малюнки різні. На кожному з них зображено різні речі, кожен
малюнок викликає у його власників різноманітні почуття. Алкоголь, тютюнопаління
також викликають у людей різноманітні асоціації та емоційні відгуки.
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Робота з оповіданням
Ти ж знав!
В одному індіанському племені юнаків на зрілість випробовували самотністю.
Цим вони мали довести самі собі та спільноті, що готові стати справжніми воїнами.
У час випробування один із цих юнаків опинився посеред гарної квітучої
долини. Оглядаючи гори, які оточували цю долину, юнак побачив стрімку вершину,
вкриту сліпучо – білим снігом. «Поміряюся з тією вершиною», - подумав він. Юнак
одягнув сорочку зі шкіри зубра, на плече накинув плащ і почав спинатися на гору.
Вибравшись на вершину, юнак побачив під собою цілий світ: прекрасні
краєвиди, безмежний простір. Його серце наповнилося гордістю.
Раптом він почув біля своїх ніг дивне шелестіння. Подивився і побачив змію.
Хотів відскочити, але змія заговорила:
- Вмираю… Тут надто зимно для мене, і немає поживи… Візьми мене під свою
сорочку і знеси в долину.
- Ні, - відповів юнак. – Знаю вашу породу. Ти – гримуча змія. Якщо візьму тебе, ти
вкусиш мене – і я помру.
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- Ні! Навіть не думай так! – відповіла змія. – З тобою не буду так поводитися. Якщо
мені допоможеш, не вчиню тобі жодного зла.
Юнак і далі відмовлявся, але змія вміла вміла добре переконувати. Врешті –
решт він узяв її під сорочку і поніс із собою. Коли вони вже спустилися в долину,
юнак делікатно поклав її на землю. Несподівано змія скрутилася, кинулася на хлопця
і вкусила його в ногу.
Ця історія присвячена всім, хто піддається таким спокусам як наркотики,
алкоголь, тютюнопаління. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою». Одна
приповідка каже: «Є каяття, та нема вороття». А друга: «Що посієш, те й пожнеш».
Коли людина здорова, вона може все здолати, про все мріяти і досягти високої
мети у своєму житті. А коли хвора, то ніякі мрії не здійсняться.

Притча «Все у твоїх руках»
«Колись у давньому Китаї жив дуже розумний, але пихатий мандарин. Весь
день він приміряв одяг та теревенив зі слугами про свій розум, згадував давню
зустріч з імператором. Та минали дні, роки…
Аж ось пішла по всій країні чутка, що неподалік кордону з’явився мудрець,
розумніший від усіх на світі. Дійшло це і до нашого мандарина. Дуже розлютився
він: «Хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною у світі!» Але
вигляду нікому не подав, а запросив мудреця до себе у палац. Сам надумав обдурити
ченця: «Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в
руках: живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе – я роздушу метелика, а якщо
мертве – я випущу його…»
І ось день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, усім хотілося
подивитися на двобій найрозумніших людей у світі. Мандарин сидів на високому
троні, тримав за спиною метелика і нетерпляче чекав ченця. Аж ось двері
прочинилися, і до зали увійшов невисокий худорлявий чоловік. Він попрямував до
мандарина і сказав, що готовий відповісти на будь – яке його запитання. І тоді, криво
посміхаючись, мандарин промовив: «Скажи-но мені, що я тримаю у руках: живе чи
мертве?» Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: «Усе у твоїх руках!»
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Збентежений мандарин випустив метелика, і той полетів, радісно тріпочучи своїми
яскравими крильцями».

Учитель. Міцне здоров’я – одне з головних джерел щастя й радості людини,
неоціненне її багатство, яке повільно і важко накопичується і яке можна швидко і
легко втратити. Одного разу Сократа запитали: «Що для людини найцінніше й
найважливіше в житті – багатство чи слава?» Великий мудрець відповів: «Ані
багатство, ані слава не роблять ще людину щасливою. Здоровий жебрак щасливіший
за хворого короля». То ж ростіть здоровими і мудрими, працьовитими і творчими,
зігрівайте кожного своєю щирою сонячною усмішкою, великою любов’ю, добрим і
щирим словом, мудрою порадою, бо ви прийшли у світ для добра. Ростіть здоровими,
діти, щоб ви раділи світові, а світ радів вам!
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Заняття з елементами тренінгу
«Я обираю здоров’я»
Мета: розкрити зміст таких понять, як здоров’я, здоровий спосіб життя,
визначити фактори, що впливають на здоров’я, виробити в школярів переконання в
необхідності профілактичних заходів спрямованих на формування здорового способу
життя.
Очікувані результати: формувати розвиток власних фізичних якостей,
виявляти турботу про безпеку власного здоров’я та здорового способу життя.
Епіграф заходу:
Життя короткочасне, як зорепад.
Дуже часто ідеш невпопад,
Ритм земний не зумівши відчути,
Важко й самотньо нам бути!
Та заклик Господа хай буде із тобою
Живи в гармонії з Природою й собою.
М. Зайцевої
Дорогі діти, ви вступаєте в дуже відповідальний і надзвичайно важливий період
вашого життя - юність. Перед вами постає безліч питань, які хвилюють вашу душу,
примушують сумніватися, навіть страждати. Адже, звичайно, серед вас немає
жодного, хто був би повністю задоволений собою, хто не бажав би покращити і
розвинути свої розумові та фізичні здібності, а головне - зміцнити здоров’я.
Кожен із вас повинен знати себе, свої цінності і цілі життя, якщо не знати себе і
не розуміти зовнішнього впливу на особистість, прийняті вами рішення можуть бути
не зовсім правильними та вірними. Рішення про те, палити, курити, вживати
наркотики чи ні, краще приймати після розуміння того, хто ви є, ким би хотіли стати
в житті, що потрібно зробити, щоб досягти поставленої мети. І сьогоднішнє наше
заняття так і звучить: «Я обираю здоров’я».
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Вправа «Знайомство»
Пропоную познайомитися за допомогою бейджиків. Виберіть кольорову
смужку і напишіть на ній те тренінгове ім’я, яким ви хотіли б, щоб вас називали тут
на занятті учасники. Доповніть себе реченням: «Я людина...» продовжуючи його
назвою найхарактернішої своєї риси. А зараз давайте пригадаємо правила роботи в
групі.
Вправа «Що ми знаємо про наркотичні речовини»
Учасники розбиваються на три групи.
Завдання для першої групи:
Написати, зобразити все, що ви знаєте про тютюн, паління.
Завдання для другої групи:
Написати, зобразити все, що ви знаєте про алкоголь.
Завдання для третьої групи:
Написати, зобразити все, що ви знаєте про наркотики.

Вправа «3’ясування причин» що призводять до вживання наркотиків,
алкогольних напоїв, паління.
Вправа «3’ясування наслідків уживання наркотичних речовин».
Звичайно дуже страшні випадки які трапилися внаслідок шкідливих звичок.
Вони у всіх у нас створили гнітючий настрій, давайте спробуємо його покращити і
порухатися. І проведемо нашу наступну вправу «Міф і реальність»
Вправа «Міф і реальність»
Мета: розширити поінформованість учасників, надати можливість
проявити власне ставлення до певного питання.
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В аудиторії на підлогу кладуть таблички «Міф» і «Реальність». Учасники
проявляють власне ставлення до певного питання можуть зайняти позицію «Міф»
(якщо не погоджуються), «Реальність» (якщо погоджуються), посередині (якщо
сумніваються).
Питання
1. Кожна випалена сигарета підвищує ризик захворювання на
різноманітні хвороби.
2. Повітря в накуреному приміщенні не шкодить здоров’ю.
3. Можна сідати за кермо, якщо ви випили пляшку вина.
4. Наркоманія - шкідлива звичка.
5. Усі наркомани - закінчені люди.
6. Куріння призводить до появи неприємного запаху з ротової
порожнини, зморшок та жовтого кольору обличчя.
7. З наркоманами не можна товаришувати.
8. Людина має право вживати наркотики, якщо це не зачіпає оточуючих.
9. Наркоманія не виліковується.
10.Достатньо один раз вколотися - і станеш наркоманом.
Щоб не захоплюватися шкідливими звичками ми повинні вчитися з вами бути
здоровими. І наступна наша вправа «Коло здоров’я»
Вправа «Коло здоров’я»
Учасники діляться на дві групи. Кожна група отримує завдання.
І етап (на виконання завдання дається 5 хвилин)
Завдання для першої групи:
На «сонячних промінчиках» перелічити фактори, які допомагають людині бути
здоровою.
Завдання для другої групи:
«на хмаринках» перелічити фактори, які негативно впливають на здоров’я
людини.
II етап (на виконання завдання дається 5 хвилин)
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На дошці плакат із зображенням сонечка (без промінців). Перша група
перелічує і коментує фактори, які допомагають людині бути здоровою, кріпить за
допомогою скотча промінці до сонечка.
Учні другої групи перелічують і коментують фактори, які негативно
впливають на здоров’я людини, кріплять на плакат «хмаринки» (але таким
чином, щоб вони не затуляли сонечко)

Тож давайте спробуємо дати визначення поняттю «здоров’я», «здоровий спосіб
життя».
«Здоров’я – це … (мозковий штурм). На дошці фіксуються всі запропоновані
варіанти. Тренер пропонує визначення поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя».
Отже діти, дотримуйтесь сонячних факторів і ваше життя ніколи не буде захмареним.
Вправа «Колесо життя – ключ до гармонії»
Білл Райн – професор школи соціальної роботи університету Мак Гілл (Канада)
– пропонує концепцію поняття здоров’я, в основу якої покладено світогляд перших
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поселенців Канади, які сприймали життя як колесо. Відповідно до цього погляду, все
в житті має бути в гармонії.

Якщо хочете дізнатися, наскільки ви гармонійна особистість, візьміть аркуш
паперу й намалюйте на ньому коло — це «колесо» вашого життя. Поділіть коло на 8
секторів (як показано на малюнку) й напишіть навпроти кожного радіусу («спиці
колеса») одну з найважливіших сфер свого життя.
Поділіть кожну «спицю» на десять відрізків і позначте їх цифрами. Оцініть за
10-6альною шкалою, наскільки ви задоволені своїм життям у кожній із цих сфер,
позначте свої оцінки точками, а потім з'єднайте їх між собою.
Що більше намальована вами фігура нагадує коло, то гармонійнішим є ваше
життя.
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Хто така здорова людина? Це людина, яка життєрадісно й охоче виконує
обов'язки, які покладає на неї життя, та повністю реалізує свої фізичні й розумові
здібності.
Розповідь легенди.
Розповідь легенди про хлопчика
Одного разу на березі моря над великим містом пройшла буря. Багато будівель
було зруйновано. Дерев повалено, і тисячі риб було викинуто на
берег. Люди рятували своє майно, збирали те, що залишилося. Тільки один хлопчик
ходив уздовж берега і по одній бережно кидав риб у море.
Побачив це старець, що йшов назустріч, і спитав хлопчика:
- Що ти робиш?
- Рятую рибок, - відповів хлопець.
- Але ж усіх не врятуєш.
- То й що ж. Ті, яких я випустив житимуть
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Тож бажаю вам зорієнтуватися у бурхливому морі під назвою «Життя» і бути схожим
на хлопчика з притчі.
Завершилася наша зустріч, хочу подякувати всім учасникам сьогоднішнього
заняття. І на останок хочу процитувати слова нашого великого пращура Володимира
Мономаха: «На світанні, побачивши сонце, з радістю прославте день новий і скажіть:
Господи, дай мені літа до літа, щоб я честю і добром виправдав життя своє»
Дякую всім за спілкування.
«Коло рук»
Інструкція: «Візьміться за руки, уявіть у своїх грудях вогник добра, ніжності,
любові; уявіть, як він збільшується, його сила переходить у праву руку і вливається у
долоню того, хто сидить праворуч, збагачується його любов’ю та рухається далі по
колу. Потім любов повертається, збагачена від сердець інших учасників групи»
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Заняття «ВІЛ. СНІД»
Мета: збагатити знання про ВІЛ, СНІД, історію їх виникнення, шляхи передачі
та засоби запобігання інфікуванню. Формувати толерантне ставлення до ВІЛінфікованих.
Очікувані результати: бережливе та відповідальне ставлення до свого
здоров’я, розуміння даної проблеми як хвороби.
Зміст заняття
1. Вступ. Знайомство з гостями. Повідомлення теми, мети заняття.
2. Знайомство. Вправа «Мене звуть... Не хочу вихвалятись, але я...»
3. Прийняття правил роботи групи.
4. Очікування учасників. Вправа «Скринька очікувань».
Учасникам пропонують на аркуші паперу написати, що вони очікують від
заняття.
5. Вправа «Бінго».
Учасникам пропонують на фігурках Бінго написати своє ім'я, мрію, хобі,
улюблені їжу, літературний жанр та місце відпочинку. При цьому не звертають увагу
на те, що на зворотному боці фігурок є умовні позначки: « + » — ВІЛ-інфікований,
«\\» — спільне використання одного шприца, «?» — статеві контакти без
презерватива, «!» — використання презерватива.
Після того, як учасники написали про себе, їм дають завдання відшукати
людей, які мають тотожні інтереси, і вписати їхні імена до своєї фігурки Бінго.
Заохочується прагнення познайомитися з якомога більшою кількістю учасників.
Після проведення вправи акцентують увагу на тому, що є певні речі, які нас
об’єднують, і є такі, що відрізняють нас одне від одного
6. Оцінка рівня поінформованості.
Мозковий штурм «Що таке ВІЛ, СНІД?»
Учасникам пропонують відповісти на запитання «Що таке ВІЛ, СНІД?» Усі
варіанти відповідей занотовують на великому аркуші паперу.
В — вірус (збудник захворювань).
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І — імунодефіциту (відсутність захисної реакції системи організму, яка забезпечує
захист від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу).
Л — людини (стосується саме людини).
С—синдром (низка ознак, що вказують на наявність якоїсь хвороби чи певного
стану).
Н — набутого (такого, що з'явився впродовж життя, а не від народження).
І — імунного (стосується імунної системи, яка забезпечує захист людини від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу).
Д—дефіциту (відсутність чогось, у нашому випадку — захисної реакції імунної
системи людини на наявність в організмі шкідливих бактерій).

7. Гра «Гуффі».
Мета: актуалізація проблеми. Учасникам пропонують погратися в гру,
головною фігурою якої є Гуффі — мовчазна істота. Усім пропонують заплющити очі
й рухатися у будь-якому напрямку. Під час зіткнення з іншими запитувати: «Ти
Гуффі?» Якщо ця людина не Гуффі, вона відповідає: «Ні». Якщо людина — Гуффі,
вона мовчить, а той, хто її торкнувся, ніби приклеюється і теж стає Гуффі. Гуффі на
початку гри призначає тренер. Гра триває доти, доки вся група не збереться разом.
Звертають увагу нате, що незручно рухатися із заплющеними очима, тобто не
володіючи інформацією
8. Інформаційний блок «ВІЛ та СНІД».
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Як відомо, СНІД — одна з найболючіших проблем сьогодення.
Стрімко зростає кількість інфікованих, хворих і померлих від СНІДу людей.
Про СНІД уже відомо багато, але щодня з'являється нова інформація, яка допоможе
призупинити поширення хвороби.
Звернімося до історії. Перші

випадки

захворювання

на СНІД

було

діагностовано 1981 р. у США. Спочатку хвороба видавалася вельми загадковою. У
Франції, тільки-но з'явилися перші повідомлення про таємничу хворобу, сформували
групу дослідників під керівництвом ученого-вірусолога Люка Монтеньє для її
вивчення. За два роки (починаючи з 1981 р.) було з'ясовано загальну картину
хвороби, знайдено її збудника — вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), розроблено
методи, за допомогою яких виявляють вірус хвороби в організмі людини,
встановлено механізм негативної дії вірусу на організм.
Уперше ВІЛ виявили та ідентифікували 1983 р. французькі вчені на чолі з
Монтеньє в Пастерівському інституті в Парижі. Водночас про факт відкриття вірусу,
який спричиняє СНІД, повідомили американські вчені з Національного Інституту
Здоров'я на чолі з Робертом Галлю.
ВІЛ — це вірус імунодефіциту людини, який розвивається та розмножується в
організмі людини і призводить до повної втрати захисних сил організму та розвитку
СНІДу.
Як уже зазначалося, СНІД — це синдром набутого імунодефіциту, тобто
хвороба, спричинена вірусом. Віруси є збудниками багатьох хвороб, наприклад,
грипу, герпесу, навіть деяких видів раку. ВІЛ, як і інші віруси, є мікроорганізмом,
який неможливо побачити за допомогою звичайного мікроскопа. Для своєї
життєдіяльності вірус має проникнути в живу клітину (у разі ВІЛ — імунну клітину
людини).
Віруси,

зокрема

ВІЛ,

виявляють

за

допомогою

спеціальних

методів

дослідження крові. Коли вірус з'являється в організмі, імунна система починає
виробляти в імунних клітинах специфічні білки — антитіла, які борються з вірусом.
Наявність антитілу крові людини свідчить про те, що в її організм потрапила
інфекція. Але слід знати, що з моменту проникнення ВІЛ в організм проходить від 2
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до 12 тижнів, упродовж яких організм продукує достатню кількість антитіл, аби їх
можна було виявити в крові. У цей період (його ще називають «вікно») вірус
неможливо виявити в організмі, оскільки він ще не накопичився в достатній
кількості. Тому людям, які проходять тестування на ВІЛ, рекомендують за наявності
негативного результату повторити аналіз через три місяці.
Анкета. «Що ви знаєте про ВІЛ, СНІД?»
Мета: визначити початковий рівень інформованості учасників тренінгу щодо
основних шляхів передачі ВІЛ-інфекцій.
Свої відповіді потрібно позначити в таблиці «хрестиком» у колонках «Так» або
«Ні».
№

ВІЛ передається через:

Так

1

Рукостискання

2

Спільне з ВІЛ-інфікованим користування верхнім одягом

3

Обійми

4

Спільне користування фонтанчиком для питної води

5

Спільне користування голками та шприцами для ін'єкцій

6

Чхання та кашель

7

Плавання в басейні

8

Рушники, мило, губку

9

Статеві зносини без використання презерватива

10

Домашніх тварин

11

Посуд, їжу

12

Туалети (унітази)

13

Статеві зносини з використанням презерватива

14

Спільне користування голками для проколювання вух

15

Монети та паперові гроші

16

Постільну та натільну білизну

17

Переливання крові

18

Дверні ручки та спортивне знаряддя
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Ні

19

Поцілунки

20

Комарів та інших комах

21

Годування немовляти груддю ВІЛ-інфікованої матері

22

Народження від ВІЛ-інфікованої матері

Інформація 1. «Шляхи передачі ВІЛ»
Існують три основні шляхи передачі ВІЛ від однієї людини до іншої:
1. Під час статевого контакту з ВІЛ-інфікованою людиною, якщо статевий контакт
не був захищений.
2. Коли цілісність шкірних покривів порушується гострим предметом (голкою,
бритвою

або

інструментом

для

нанесення

татуювання),

яким

перед

цим

користувалася інфікована людина і кров якої залишилася на ньому. Ризик
інфікування ВІЛ найбільший за повторного використання шприца чи голки для
введення ліків або наркотиків після вірусоносія, а також підчас переливання крові,
що містить ВІЛ.
3. ВІЛ також може передаватися плоду від інфікованої матері під час вагітності й
пологів або після народження дитини через молоко матері.
Інформація 2. «ВІЛ не передається»
Вірус імунодефіциту людини не передається через:
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• спільне з ВІЛ-інфікованим користування верхнім одягом;
• рукостискання;
• спільне користування фонтанчиком для питної води;
• посуд, їжу;
• домашніх тварин;
• туалети (унітази);
• чхання та кашель;
• контакти в громадському транспорті (наприклад, у години «пік»);
• обійми;
• монети й паперові гроші;
• постільну та натільну білизну;
• рушники, мило, губку;
• укуси комарів та інших комах;
• плавання в басейні;
• дверні ручки та спортивне знаряддя;
• дружні поцілунки.
Інформація 3. «Стадії ВІЛ-інфікування»
Більшість людей, які інфіковані ВІЛ, упродовж деякого часу не відчувають
ознак зараження. У першій фазі захворювання (через 3 тижні після інфікування)
можуть виявлятися такі симптоми: біль у горлі, лихоманка, підвищення
температури, висипання, діарея, збільшення лімфатичних вузлів. Через 1—3 тижні ці
ознаки зникають і починається прихований період, коли вірус себе не виявляє
(безсимптомна стадія). Він може тривати 7—10 років. У цей час ВІЛ-інфікований
почувається добре, але вже можливе зарядження інших людей.
Хворі поступово втрачають вагу, відчувають хронічну втому. Через деякий час
імунна система слабшає, а вірус стає активнішим. З'являються перші ознаки СНІДу.
Відомо, що в людини, ослабленої наркотиками, алкоголем, курінням, поганим
харчуванням, стресами, симптоми СНІДу з'являються швидше, ніжу людини, яка
веде здоровий спосіб життя.
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Якщо імунітет ослаблений, у людини можуть розвиватися незвичайні захворювання: саркома Капоші, туберкульоз, герпес, пневмонія, менінгіт тощо.
Діагноз СНІД ставлять, якщо у ВІЛ-інфікованого є одне або кілька
опортуністичних захворювань.
Потім у багатьох хворих розвиваються ракові захворювання, зараження крові,
які призводять до смерті.
9. Вправа «Вірю — не вірю» (міфи і факти про ВІЛ).
Мета: отримати інформацію про міфи, які існують серед молоді щодо
проблеми ВІЛ.
Кімнату умовно ділять на дві частини. Учасникам пропонують, слухаючи твердження, ставати на той бік кімнати, де знаходиться картка «Вірю» або «Не вірю» (відповідно до точки зору щодо правильності вислову).
1. ВІЛ — це вірус, спричинений СНІД.
2.

Можна заразитися ВІЛ, випивши зі склянки, якою користувався ВІЛ-

інфікований.
3. ВІЛ передається дружнім поцілунком.
4. Можна заразитися ВІЛ підчас переливання неперевіреної крові.
5. Людина-носій ВІЛ може заразити свого статевого партнера.
6. Уживання алкоголю може підвищити ризик зараження ВІЛ.
7. Комарі можуть бути носіями ВІЛ.
8. Використання одноразових шприців може захистити від ВІЛ/СНІД.
9.Використання латексних презервативів підчас статевого контакту може зменшити
ризик зараження ВІЛ.
10. Можна заразитися ВІЛ через сидіння на унітазі.
11.Більшість людей, інфікованих ВІЛ, становлять загрозу для суспільства.
12. ВІЛ — кінцева стадія захворювання на СНІД.
13. СНІД—у респіраторна хвороба (простуда).
10. Інформаційне повідомлення «Жити поруч».
Уяви: як би ти поводився, якби дізнався, що близька тобі людина вражена ВІЛ?
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Це нелегке запитання постає нині перед багатьма людьми. ВІЛ-інфікована
людина розуміє, що вона може заразити рідних, друзів, знайомих. Але ВІЛінфікований чи хворий на СНІД—це, насамперед, людина, наділена такими самими
почуттями, бажаннями, надіями, що й здорова людина. Тому основна допомога їй
полягає в психологічній підтримці. Як правило, люди, дізнавшись, що вони ВІЛінфіковані, відчувають потребу поділитися з кимось своїми переживаннями, знайти
розуміння та співчуття, відчути себе не самотніми у боротьбі зі страшною недугою.
Люди по-різному ставляться до того, що в них виявили ВІЛ-інфекцію. Ось,
наприклад, як це було з Андрієм. Два роки тому в нього виявили ВІЛ. Спочатку
Андрій навіть не міг уявити, що це означає для нього, такого здорового і
життєрадісного юнака. Потім, з усвідомленням проблеми, в Андрія виникла ціла гама
почуттів: страх, пригніченість, відчуття безвиході й самоти наодинці зі смертельною
хворобою. Тільки тепер з'ясувалося, хто його справжні друзі. Дехто відвернувся від
Андрія, розірвав з ним будь-які стосунки. Але більшість товаришів або навіть просто
знайомих підтримали Андрія, оточили його увагою й турботою. Поступово хлопець
перестав відчувати самотність, почав по-новому дивитися на життя, став особливо
цінувати кожний прожитий день.
Необхідно пам'ятати, що будь-яка людина ризикує заразитися вірусом
імунодефіциту. Нині ВІЛ/СНІД не зважає на такі традиційні кордони, як стать,
сексуальні вподобання, спосіб життя, соціальний статус чи раса. Усі ми рівні перед
ризиком бути ураженими ВІЛ-інфекцією. І тільки від нас самих, нашого розуміння
ризику поведінки залежить наше здоров'я.
11. Завершення роботи. Отримання зворотного зв'язку. Вправи «Валіза
скарбів», «Глечик розчарувань».
Учасникам пропонують написати на аркушах паперу своє ставлення до того,
що відбувалося на занятті, зазначити, що сподобалося, поклавши це до валізи скарбів.
Те, що не сподобалося або не здійснилося, можна виплеснути у глечик розчарувань.
12. Вправа «Вінок побажань».
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Учасники стають у коло один за одним. Поклавши руку на плече тому, хто
стоїть попереду, необхідно щось йому побажати.
13. Притча «Про морську зірку».
Лунає музика. Тренер розповідає притчу:
«Якось одна людина йшла вздовж берега моря. Вона помітила, що за ніч на
берег море викинуло величезну кількість морських зірок і равликів.
Удалині вона побачила, як хтось танцює на пляжі. Здивована тим, що хтось
так дивно радіє життю, людина підійшла ближче.
Людина побачила, що це дитина. Маленька дівчинка старанно збирала на
березі морських зірок і кидала їх у море. Від подиву людина на мить зупинилася, а
потім запитала: «Навіщо ти кидаєш у море морських зірок?» «Якщо я залишу їх на
березі, — відповіла дівчинка, — сонце висушить їх і вони вмруть. Я кидаю їх у море,
тому що хочу, щоб вони жили». Людина замислилася, вражена словами дівчинки, але
потім, згадавши, скільки миль морського узбережжя вона пройшла, вигукнула: «Таж
їх, цих зірок, тут, на березі, мільярди! Що ти можеш змінити?»
Дівчинка на хвилину замислилася, а потім повільно нахилилася, підняла ще одну
зірку і кинула її в море. Потім повернулася до людини і, усміхнувшись, сказала:
«Можливо, ви й праві, але саме для цієї зірочки я змінила життя».
Я сподіваюся, що ви своїм теплом, співчуттям та підтримкою зможете змінити
життя інших людей на краще. І навіть якщо це буде життя однієї людини — це вже
велика справа. Будьмо, як сонце, яке світить і для Здорових, і для хворих на ВІЛ,
тобто для всіх.
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Шлях до здоров’я
Якщо запитати будь – яку людину, що для неї найдорожче на світі, вона
відповість: життя, здоров’я. Від здоров’я залежить усе: настрій, успіх, кар’єра,
сімейне благополуччя. Кожний з нас мріє бути сильним і дужим, здоровим і
радісним.
Методика глибокого дихання К. П. Бутейка
Який стан нашого здоров’я, можна оперативно, хоча поверхово, перевірити
його. Яке воно – відмінне, добре, середнє або… Дуже просто визначити це за
методикою вченого К. П. Бутейка. Для цього треба сісти прямо, розслабитися, руки
покласти на коліна долонями догори. Після нормального видиху затулити пальцями
ніс, затримати подих до першого неприємного відчуття, до першої нестачі повітря.
Далі треба рахувати секунди, а кожний для себе має зазначити, на якій секунді він
розтулив ніс. Отже, видихнули – раз, два, три, чотири. Хто на якій секунді розтулив
ніс? На 15, 18, 20, 26, 30-й.
Тепер підрахуємо. Якщо пауза менша від 20с. – погано, від 20 до 30 –
задовільно, від 40 до 50 – добре, 60с. і більше – відмінно.
Бутейко розробив вольовий метод ліквідації глибокого дихання ефективний, як
виявилося, для лікування 150 захворювань. Як колишньому лікареві – практику, йому
вдалося обґрунтувати виникнення цих хвороб, що проявляються в гемогіпокарбії (
від «гемо» - кров, «гіпо» - недостатність, «карбія» - вуглекислий газ).
Є ще універсальний засіб, що допомагає самовдосконаленню – це загартування
холодною водою. Холодна вода – джерело здоров’я, бадьорості, впевненості, доброго
настрою. Прокинувшись вранці, вмитися, налити у відро холодної води з крана та
вилити на себе, починаючи з голови. Це триває секунди, але відчувається заряд
бадьорості й сили, який вистачить на весь день. Обов’язково треба робити це щодня.
Крім того, зміцниться нервова система, з’явиться постійне відчуття бадьорості,
людина менше хворітиме, а то й зовсім забудете різні нездужання, особливо
простудні.
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А потреба в цьому велика. Навіть таке поверхове «обстеження» має мусити
кожного замислитися, і перед тим, як піднести до рота сигарету або чарку,
поміркувати, чи варто ускладнювати становище. Адже нікотин та алкоголь дуже
«допомагають» розвитку хвороби.
Життєва позиція П. К. Іванова
Довічну проблему – як жити, щоб не хворіти – вирішувало багато поколінь. І
тепер, незважаючи на чималі досягнення світової медицини, ми з гіркотою повинні
визначити, що людство не стало хворіти менше. Не говоритимемо про складні
хвороби, візьмемо елементарну простуду. За статистикою, близько половини всіх
захворювань припадає саме на неї. Вже нині багато хто почав розуміти, що тимчасове
лікування не є вилікування. Треба щось робити, щоб навчитися не хворіти.
Це завдання поставив перед собою й виконав Порфирій Корнійович Іванов. Він
провів експеримент тривалістю 50 років. Ця людина – самородок. Він не тільки
створив свою систему «загартування», а й випробував її на собі, довівши її до
повного вдосконалення. Система унікальна ще й тому, що сформована в наш час з
урахуванням прискореного прогресу й лавини стресових факторів. Для неї немає
значення, у місті живе людина чи на селі.
Порфирій Корнійович говорив, що розвиток усіх властивих йому якостей
доступний кожній людині, тільки треба дотримуватися порад «Дєтки». Її 12 правил –
один з найдосконаліших шляхів еволюції людства, ідентифікації зі Світом, Світовою
Енергією, існування за Законом Любові.

«Дєтка» - це закон існування людини у

Світі, тобто за законом діалектики – законами природи, що охоплюють закон єдності
одиничного й загального ( Любові ).
Сподіваємося, що система Порфирія Корнійовича сподобається вам.
«Сердечне прохання до тебе,прийми від мене кілька порад, як зміцнити своє
здоров’я.
1. Двічі на день купайся в холодній воді, щоб тобі було добре. Купайся в чому
можеш: в озері, річці, ванні. Приймай душ або обливайся. Це твої умови. Гаряче
купання закінчуй холодним.
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2. Перед купанням або після нього, а якщо є можливість то й разом з ним,
вийди на природу, стань босими ногами на землю, а взимку – на сніг хоча б на 1- 2
хвилини. Вдихни через рот кілька разів повітря й подумки побажай собі і всім людям
здоров’я.
3. Не вживай алкоголю й не кури.
4. Намагайся хоча б раз на тиждень повністю обходитися без їжі й води, з 18
– 20-ї години в п’ятницю до 12-ї години в неділю. Це твої заслуги й спокій. Якщо тобі
важко, то витримай хоча б добу.
5. О 12-й годині дня в неділю вийди на природу босий і кілька разів подихай і
поміркуй так, як написано вище. Це свято твого тіла. Після цього можеш їсти все,
що тобі подобається.
6. Люби навколишню природу. Не плюй довкола і не випльовуй із себе нічого.
Звикни до цього – це твоє здоров’я.
7. Вітайся з усіма, скрізь і завжди, особливо з людьми старшого віку.
Звикни до цього – це твоє здоров’я.
8. Допомагай людям чим можеш, особливо хворим, бідним, ображеним. Роби це
з радістю. Відгукнись на їхню нужду душею й серцем.
9. Перемагай у собі жадібність, лінощі, самозадоволення, корисливість, страх,
лицемірство, гордість. Вір людям і люби їх. Не кажи про них несправедливо й не бери
близько до серця недобрі відгуки про них.
10. Звільни свою голову від думок про хвороби, нездужання, смерть. Це твоя
перемога.
11. Думку не відділяй від справи. Прочитав – добре, але головне роби.
12. Розказуй і передавай досвід цієї справи, але не хвались і не звеличуйся цим.
Будь скромним.
Зичу вам щастя, здоров’я доброго.
Іванов Порфирій Корнійович».
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Кілька корисних порад К. Н. Петрова
Кандидат медичних наук К. Н. Петров дає кілька корисних порад для курців зі
стажем, тим, кому вже важко відмовитися від згубної звички. Щоб приглушити потяг
до куріння, достатньо помазати скроні в’єтнамською «зіркою», на мочки вух надіти
на кілька хвилин тугі прищіпки, випити чверть склянки звичайної води та виконати
послідовно два види дихальних вправ. Перша – «Ковальські міхи». Дихання глибоке,
щільне, часте, до легкої втоми. Виконувати, сидячи на стільці, розслабившись, не
більше ніж 8 – 10 дихань лише через ніс. Під час вдиху руки відводити якомога далі
назад.
Ця вправа зміцнює поверхню слизової оболонки,накопичує кисень у крові,
дуже ефективно зігріває, знімає кашель та схильність до простуд. Відразу ж за цією
вправою виконати кілька очисних дихань. Сидячи на стільці в тому ж положенні,
зробити кілька очисних дихань. Сидячи на стільці в тому ж положенні, зробити
підряд три сильних видихи. Силу видиху підсилити різким зведенням рук та нахилом
вперед, згинаючи спину.
Відвар проти потягу до куріння
2 – 3 склянки вівса треба кип’ятити у 2 – 3л води 15 – 20 хв. На маленькому
вогні. Потім накрити, настояти добу, процідити й тримати в холодному місці. Пити
відвар теплим по 100г тричі на день, за півгодини до прийняття їжі. Випити весь
приготовлений відвар і повторити це тричі.
Вправа релаксація «Радість життя»
Звільніть свої руки. Сядьте вільно. Підніміть руки вгору. Активно попрацюйте
кистями. Стисніть у кулак, розтисніть. Активніше. Активніше.
Руки опустіть на коліна, очі в усіх заплющені. Сторонні думки відійшли, вся
увага зосереджена на моєму голосі. Тому що мій голос – це ваш внутрішній голос.
Розслабте м’язи ніг. Розслабте м’язи стегон. Розслабте м’язи живота. Розслабте
м’язи грудей. Повністю розслабте м’язи рук. Розслабте м’язи шиї. Розслабте м’язи
обличчя.
«Сьогодні ми пізнали мудрість здорового способу життя. Я весь сповнений
сонячною радістю життя. Я відмовився від шкідливих звичок. Я гостро відчуваю, як
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здоровішаю й міцнію. Я весь сповнений радості й любові до людей. Сталева міцність
і впевненість у собі вливається в мою психіку, в мої нерви.
Я – людина смілива, твердо впевнена в собі, я все можу, я всього досягну. Я
люблю природу і весь навколишній світ. Сонце, повітря, вода – джерело мого
здоров’я бадьорості й радості. Я весь наповнений радістю життя. На моєму обличчі
завжди весела, світла посмішка. Мої думки добрі й світлі. Я зичу всім людям
здоров’я, добра й благополуччя. У моєму тілі буяє величезна сила, всі внутрішні
органи працюють енергійно й злагоджено.
Усі мої здібності активно розвиваються. Моє мислення стає все більш
активним, а пам'ять міцною, яскравою, ясною. В мене вливається незламна духовна
сила. Я людина нездоланної, сильної волі.
Я впевнено долаю життєві труднощі, зберігаю прекрасне самопочуття, веселий,
життєрадісний настрій. Я сповнений доброзичливості й любові до людей. Я люблю
людей. Я люблю життя. У мене прекрасний настрій, і він буде в мене довго.
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7 правил здорового способу життя
Не можна не відзначити все зростаючий останнім часом інтерес до здорового
способу життя. Рано чи пізно починаєш замислюватися, що спосіб життя, який зараз
ведеш, не кращим чином позначається на здоров'ї. І добре, якщо це станеться рано ...
Найчастіше людина починає замислюватися про свій спосіб життя і здоров'я, коли
наздоганяє якась проблема, з'являється хвороба чи нездужання. Турбота про своє
здоров'я не має бути проблемою, турбота про своє здоров'я повинна бути образом
життя. Здоровим способом життя. Пропонуємо Вашій увазі 7 найважливіших правил
здорового способу життя.
Здоровий спосіб життя: правило № 1
Найважливіше при здоровому способі життя - це харчування. Правильне
харчування! Більше фруктів і овочів, продуктів, наповнених корисними для нашого
організму речовинами. Ніяких гамбургерів, коли, чіпсів та іншої гидоти.
Як говорив сам товариш Гіппократ, їжа повинна бути нашим ліками, а не ліки
їжею. В ідеалі, звичайно, потрібно відмовитися від шкідливої їжі назавжди, але ...
Але як відмовитися від улюбленої їжі, навіть не найкориснішою, але коханої? Це як
будь-яка шкідлива звичка, розумієш, що шкідливо, але відмовитися не можеш. Іноді
можна побалувати свій шлунок, але без фанатизму.

Здоровий спосіб життя: правило № 2
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Активність, активність і ще раз активність! Будьте активними, життєрадісними
і відкритими до світу. В умовах постійної зайнятості важко знайти час на походи в
спортзал, заняття спортом ... А даремно!
І все-таки, навіть якщо на спорт часу немає, то піші прогулянки на свіжому
повітрі, ранкову пробіжку, зарядки вранці ніхто не відміняв. Ходіть більше пішки,
гуляйте у парках та лісах, будьте рухливими.
Від серцево-судинних та інших серйозних захворювань потрібно йти або навіть
тікати. У прямому сенсі слова. Рухайтеся назустріч міцному здоров'ю і довголіттю!
Здоровий спосіб життя: правило № 3
Здоровий спосіб життя жодним чином не сумісний з шкідливими звичками:
куріння, вживання алкоголю і тим більше наркоманія. І якщо алкоголь по святах при
здоровому способі життя ще можна зрозуміти, то куріння і наркоманія скасовуються
повністю.
Здоровий спосіб життя: правило № 4
Основа здорового способу життя - правильний розпорядок дня. Правильне
харчування, фізична активність і відсутність шкідливих звичок при здоровому
способі життя - це вже багато чого, але ще не все. При здоровому способі життя
обов'язково повинен бути правильний розпорядок дня.
Що значить правильний розпорядок дня? Це, перш за все, 8-ми годинний
здоровий сон. Потрібно привчити свій організм лягає і прокидатися в один і той же
час, не залежно від того, який день тижня: будній чи вихідний. В ідеалі, звичайно,
прокидатися треба без будильника - це означає, що виспалися.
Чому важливо висипатися? Хоча б, тому що існує прямий зв'язок між
недосипанням і появою надмірної ваги.
Здоровий спосіб життя: правило № 5
Одне з найважливіших правил здорового способу життя - це позитивний
настрій! Не зациклюйтеся на невдачах і промахи. Не вийшло встояти перед тортиком
або тістечком, ну і Бог з ним! Не варто через це засмучуватися!
І навіть, якщо постійні тренування і дієти не допомагають скинути зайву вагу,
це не привід для відчаю! Значить, дієта не та - варто спробувати іншу!
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Здоровий спосіб життя: правило № 6
Здоровий спосіб життя - це так само дбайливе ставлення до себе! Себе треба
любити, про себе потрібно піклуватися. Наприклад, під час занять у спортзалі,
потрібно думати не про те, щоб швидше піти і рахувати хвилини, а займатися із
задоволенням, з думками про те, що кожну вправу підтягує ваші м'язи .... Кожна
вправа наближає Вас до ідеалу!
Навряд чи вийде схуднути, якщо постійно лаяти себе: «Я товста!», «Я нічого не
можу!». Треба говорити собі: «Я сильна, я впораюся!», «У мене все вийде.».
Здоровий спосіб життя: правило № 7
Вести здоровий спосіб життя легше не поодинці, а в компанії. В ідеалі,
звичайно, потрібно, щоб усі навколо дотримувалися такої ж життєвої позиції - разом
веселіше і є дух суперництва, наприклад, в позбавленні від зайвої ваги.
Уявіть, що всі навколо ведуть здоровий спосіб життя, все в прекрасному
настрої, бажають один одному тільки добра. З ранку всі домочадці не за ванну
лаються, а бажають один одному чудесного дня. Ех, не життя, а казка!
Турбота про своє здоров'я не має бути проблемою, це має бути способом
життя! Здоровим способом життя. Краще вже бігати на свіжому повітрі, ніж по
лікарях!
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