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Формування навичок ведення здорового способу життя учнів 

гімназії «Діалог» 

Домашні завдання для учнів, які мають захворювання: опорно-рухового 

апарату, органів дихання, органів травлення, серцево-судинної системи, 

органів зору 

Опорно-руховий апарат 

Постава - це здатність лядини без особливого напруженнѐ утримувати свою тіло, зберігаячи 

правильно позу в різних положеннѐх: сидѐчи, стоѐчи, під час ходьби, ігор, розваг тощо. Вона 

залежить від положеннѐ голови, плечового поѐсу, грудної клітки, форми хребетного стовпа, 

живота, таза, нижніх кінцівок і стану нервової системи. При правильній поставі голова і тулуб 

знаходѐтьсѐ на одній вертикальній лінії, плечі розгорнуті, злегка опущені і обидва знаходѐтьсѐ на 

одному рівні, лопатки притиснуті, груди трошки випуклі, живіт втѐгнутий, вигини хребта виражені 

нормально, ноги випрѐмлені в колінах і кульшових суглобах. Знаходѐчись в такому положенні, 

створяятьсѐ найбільш сприѐтливі умови длѐ функціонуваннѐ всіх внутрішніх органів, а рухи - 

найбільш природні, економні та результативні. 

Уѐвленнѐ про правильну поставу даю положеннѐ учнѐ, ѐкий стаю спиноя до стіни, торкаютьсѐ її 

потилицея, лопатками, сідницѐми і п'ѐтами, при цьому всі лінії правої і лівої сторони - симетричні. 

Правильна постава не виникаю сама по собі. Її потрібно формувати, ѐк і будь-ѐку іншу рухову 

навичку з раннього дитинства. Особливо батькам потрібно пам'ѐтати, що правильна постава 

формуютьсѐ, головним чином, до 6-7- річного віку. 

Неправильна постава шкідлива длѐ здоров'ѐ, працездатності. Наприклад, сутулість, впалі груди 

утрудняять роботу серцѐ та легень, а це в своя чергу викликаю недостатню постачаннѐ організму 

киснем, втому і дратівливість. Розслабленість, а потім і слабість м'ѐзів живота призводить до 

зміщеннѐ органів черевної порожнини, застійних ѐвищ у жовчному міхурі та кишечнику. 

Порушеннѐ постави буваять функціональними і фіксованими. Визначити їх дуже легко: учень з 

функціональними порушеннѐми може самостійно прийнѐти положеннѐ правильної постави, а з 

фіксованими порушеннѐми він зробити цього не може. Функціональні зрушеннѐ часто виникаять 

внаслідок того, що ще змалечку дитину носили на одній і тій же руці, водили за одну і ту ж руку, 

вона користуваласѐ меблѐми, ѐкі не відповідали її зросту, носила взуттѐ "не по нозі" і т. д., то все 

це і призвичаїло її до асиметричних положень тіла, в результаті чого м'ѐзи одної половини тіла 

стали більш розтѐгнуті, а другої - скорочені. Пізніше, коли дитина самостійно починаю рухатись, 

вона намагаютьсѐ прийнѐти вже звичне длѐ себе положеннѐ. 

Отже, постава - це рефлекс пози, длѐ утвореннѐ ѐкого необхідна спеціальна робота, ѐка б навчала 

приймати позу правильної постави. При цьому учні повинні знати, ѐке положеннѐ тіла вважаютьсѐ 

правильним, ѐкі існуять відхиленнѐ від правильної постави і ѐке значеннѐ правильної постави. В 

шкільному віці часто зустрічаятьсѐ відхиленнѐ від правильної постави, ѐкі характеризуятьсѐ 

викривленнѐм хребта.  

При викривленні хребта в поперековому відділі - лордозі - збільшуютьсѐ кут нахилу таза, 

укорочуятьсѐ м'ѐзи живота, живіт випинаютьсѐ вперед. 
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При викривленні хребта в грудному відділі - кіфозі - м'ѐзи спини розтѐгнуті і ослаблені, голова 

нахилена вперед, плечі опущені і зведені вперед, грудна клітка ущільнена. Викривленнѐ хребта в 

грудному відділі і ущільненнѐ грудної клітки призводить до зменшеннѐ амплітуди дихальних рухів.  

Сколіози розвиваятьсѐ у дітей через неправильне сидіннѐ, ношеннѐ предметів в одній руці, 

спаннѐ на одному боці, звичка стоѐти на одній нозі і все робити тільки одніюя рукоя. Зовнішньо 

сколіози проѐвлѐятьсѐ в нахилі плечового поѐсу в той або інший бік, при ѐкому одне плече вище 

за друге плече. 

При занедбаному сколіозі погіршуютьсѐ діѐльність органів, ѐкі розміщені в грудній клітці, а іноді і в 

черевній порожнині. 

Постава з плескатоя спиноя характеризуютьсѐ зменшеннѐм, а іноді і згладжуваннѐм вигинів 

хребта в грудному і поперековому відділах. Хребет втрачаю своя еластичність, рухи лядини стаять 

жорсткими і обережними, в зв'ѐзку з тим, що швидка ходьба викликаю больові відчуттѐ. Розмір 

грудної клітки зменшуютьсѐ, що негативно впливаю на функція органів диханнѐ. 

Усі зазначені вище дефекти в поставі виникаять, ѐк правило, у фізично слабких дітей і у тих, ѐкі 

маять негативні звички - ходити і стоѐти недбало, з опущеноя головоя; сидіти сутулѐчись; читати 

лежачи на боці; носіннѐ вантажу (портфель, відро з водоя і ін.) в одній руці; утриманнѐ рук в 

кишені і т. д. 

Виправленнѐ постави вимагаю наполегливої, систематичної, кропіткої роботи ѐк з боку вчителѐ, так 

і самого учнѐ і його батьків, ѐкі зобов'ѐзані постійно контролявати поставу дитини вдома. 

За дотриманнѐм правильної постави повинні слідкувати також і вчителі інших предметів. 

Постава формуютьсѐ в процесі росту організму дитини у тісній взаюмодії з розвитком усіх рухових 

функцій. Вона залежить від гармонійної роботи м'ѐзів, правильного положеннѐ хребта, голови, 

плечового поѐсу, таза та ніг. У формуванні постави значну роль відіграю не лише сила м'ѐзів, але й 

її рівномірний розвиток, розподіл м'ѐзової тѐги і гармонійна робота усіх м'ѐзів. 

. Усі вправи на поставу умовно можна поділити на дві групи: 

а) вправи, що сприѐять формування правильної постави (переважна більшість гімнастичних 

вправ); 

б) вправи, що спеціально спрѐмовані на формуваннѐ правильної постави або усуненнѐ недоліків 

постави на рівні функціональних порушень. 

Дітѐм з функціональними порушеннѐми постави потрібно більше практикуватись у виконанні 

вправ длѐ різнобічної загальної фізичної підготовки, диханнѐ та рівноваги. Значну частину цих 

вправ рекомендуютьсѐ проводити в положеннѐх, ѐкі б сприѐли розвантаження хребта - лежачи на 

спині та на животі, на четвереньках. 

Спеціальні вправи длѐ формуваннѐ правильної постави поділѐятьсѐ на три основні групи: 

а) вправи білѐ вертикальній площини; 

б) вправи з утриманнѐм предмета на голові; 

в) вправи з рівноваги. 
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Орієнтовні комплекси спеціальних вправ для формування правильної 

постави 

Комплекси вправ біля вертикальної площини для учнів 5-11 класів 

1 вправа: 1.- стоѐчи білѐ вертикальної площини, торкаячись її потилицея, лопатками, сідницѐми 1 

- крок лівоя, руки в сторони; 2 - приставити праву, руки вниз; 3-4 - фіксувати положеннѐ о. с.; 5 - 

крок лівоя назад; 6 - приставити праву; 7-8 - фіксувати положеннѐ о.с., стоѐчи білѐ вертикальної 

площини. Повторити 4-6 разів у середньому темпі.  

2 вправа: 1 - крок лівоя; 2 - приставити праву; 3-4 - поворот кругом; 5-6 - поворот кругом; 7 - крок 

лівоя назад; 8 - приставити праву;9-12 - фіксувати положеннѐ, стоѐчи білѐ вертикальної площини. 

Повторити 4-6 разів у середньому темпі.  

3 вправа: 1-2 - два кроки вперед; 3 - приставити ліву ногу; 4-5 - поворот кругом; 6-7 - поворот 

кругом; 8-9 - два кроки назад; 10 - приставити ліву; 11-12 - фіксувати положеннѐ білѐ вертикальної 

площини. Повторити 4-6 разів у середньому темпі. 

4 вправа: вихідне положеннѐ те саме. 1. присісти торкаячись вертикальної площини потилицея і 

тулубом, руки вгору (через сторони). Повторити 6-8 разів у середньому темпі.  

5 вправа: 1 - крок вліво, руки в сторони, 2 - тримати; 3 - приставити ліву, руки вниз; 4 - тримати в. 

п.; 5-8 те саме вправо. Повторити 6-8 разів кожноя ногоя у середньому темпі.  

6 вправа: 1 - широкий крок вліво, руки в сторони; присід на лівій, руки вперед;3 - стати в широку 

стійку, руки в сторонни; 4 - приставити ліву, руки вниз. Повторити 4-6 разів у кожен бік в 

повільному темпі. 

7 апрва: вихідне положеннѐ - стійка ноги нарізно, руки на поѐс. 1 - нахил вліво, права рука вгору; 2 

в. п.; 3-4 - те саме вправо. Повторити 4-6 разів у кожен бік в середньому темпі.1 - права нога в 

сторону, руки в сторони; 2 - в. п.; 3-4 - те саме лівоя ногоя. Повторити 4-6 разів у кожен бік в 

середньому темпі. 1-3 - бічна рівновага на лівій; 4 - в. п.; 5-8 - те саме на правій. Повторити 4-6 

разів на кожній нозі в повільному темпі. 

8 вправа: вихідне положеннѐ -стійка, руки на поѐс 1 - крок вліво, права нога в сторону; 2 - стати 

на праву, ліва нога в сторону; 3 - приставити ліву; 4 - фіксувати положеннѐ - стійка, руки на поѐс. 

Повторити 4-6 разів кожноя ногоя в повільному темпі.  

9 вправа: 1-3 - повільне присіданнѐ у напівприсід; 4 - в. п. Повторити 6-8 разів у повільному темпі. 

1-3 - повільне присіданнѐ уприсід, руки дугами назовні, руки вгору. 4 - в. п. Повторити 4-6 разів у 

повільному темпі. 

10 вправа: вихідне положеннѐ -стійка, руки за голову 1 - піднѐтисѐ навшпиньки; 2 - в. п. Повторити 

15-20 разів у середньому темпі; 1 - піднѐтисѐ навшпиньки, руки вгору; 2 - в. п. Повторити 6-8 разів 

у середньому темпі. 1 - піднѐстисѐ навшпиньки; 2 - опуститисѐ на вся стопу; 3 - стати на п'ѐти; 4 - 

в. п. Повторити 10-12 разів у повільному темпі. 
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Причини виникнення та профілактика плоскостопості 

Ступнѐ - це частина кінцівки, завдѐки ѐкій лядина здатна стоѐти, ходити, бігати, стрибати та 

виконувати інші фізичні вправи, пов'ѐзані з ходьбоя та бігом. Нормальна ступнѐ складаютьсѐ з 26 

кісток і маю один поперечний і два повздовжніх склепіннѐ (внутрішній - ресорний і зовнішній 

опорний). Кістки та м'ѐзи ступні тісно переплітаятьсѐ між собоя, що дозволѐю стоѐти і 

переміщуватись. Зв'ѐзки та м'ѐзи забезпечуять збереженнѐ форми склепіннѐ і його функцій. Під 

час навантаженнѐ склепіннѐ дещо сплящуютьсѐ, але післѐ припиненнѐ його за допомогоя 

активного скороченнѐ м'ѐзів, повертаютьсѐ у вихідне положеннѐ. Тривале і надмірне 

навантаженнѐ призводить до перевтоми і стійкого опущеннѐ склепінь. Особливе значеннѐ маю 

положеннѐ внутрішнього і зовнішнього склепінь. Зовнішню склепіннѐ ступні витримую основне 

навантаженнѐ тіла, внутрішню ю "амортизатором", що забезпечуютьсѐ роботоя м'ѐзів стопи та 

гомілки. 

Дитѐча ступнѐ маю деѐкі особливості, ѐкі відрізнѐять її від ступні дорослої лядини. Вона відносно 

коротша, ширша і звужена в п'ѐтковій ділѐнці. У дітей більш розвинена підшкірно-жирова 

клітковина, зв'ѐзково-м'ѐзовий апарат більш гнучкий, звідси об'юм рухів більший, ніж у дорослих. У 

дітей на ступні пальці розходѐтьсѐ по радіусу, водночас ѐк у дорослих вони щільно прилѐгаять 

один до одного. Дитѐча ступнѐ менше пристосована до статичних навантажень, стрибків, зіскоків 

із значної висоти, швидше втомляютьсѐ і більше піддаютьсѐ деформації. 

Деформації опорно-рухового апарату, до ѐких відноситьсѐ плоскостопість, займаять значне місце 

серед інших дитѐчих захворявань. Діти, ѐкі страждаять цим захворяваннѐм не можуть довго 

стоѐти, ходити, в них виникаю біль в ногах і спині. У дітей з плоскостопістя понижуютьсѐ 

працездатність, вони швидко втомляятьсѐ і, природно, стаять малорухомими, інертними і все це 

негативно позначаютьсѐ на загальному розвитку всього організму. Більше того, з пониженнѐм 

опорної функції ступнів порушуютьсѐ правильне положеннѐ таза та хребта, в результаті чого 

можуть виникати різні порушеннѐ постави. 

Виѐвити плоскостопість у дитини можна способом плантографії. В домашніх умовах це можна 

зробити наступним чином: намастити стопи ніг соком бурѐка і стати на чистий лист паперу. При 

отриманні відбитків стоп необхідно стоѐти так, щоб навантаженнѐ на обидві ноги було 

рівномірним. Закляченнѐ про стан опорного склепіннѐ стопи робитьсѐ на основі аналізу 

положеннѐ двох ліній, проведених на відбитку. Перша лініѐ з'юдную середину п'ѐтки з другим 

міжпальцевим проміжком; друга проведена з тіюї ж точки, проходить до середини основи 

великого пальцѐ. Якщо контур відбитку стопи в середній частині не перекриваю ціюї лінії - стопа 

нормальна; ѐкщо перша лініѐ в середині відбитку ущільнена і обидві лінії розміщені в середині 

контура відбитку стопи - стопа плоска. Якщо у дитини виѐвлѐятьсѐ ущільненнѐ і плоска стопа слід 

звернутисѐ до ортопеда. 

Плоскостопість може бути вродженоя і набутоя. Перший вид зустрічаютьсѐ значно рідше. Існуять 

чотири форми набутої плоскостопості: рахітична (виникаю в результаті перенесеного рахіту); 

паралітична (виникаю внаслідок паралітичної атрофії м'ѐзів); травматична (внаслідок травми 

виникаю порушеннѐ взаюморозміщеннѐ або цілісності кісток, м'ѐзів та зв'ѐзок); статична (виникаю 

головним чином через недостатній розвиток зв'ѐзок і м'ѐзів, ѐкі не витримуять тривалих м'ѐзових 

навантажень і в результаті порушеннѐ рівноваги між силоя м'ѐзів ступнів і масоя тіла, ѐке вони 

утримуять). Частіше всього це буваю у дітей з надмірноя масоя. 
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Важливе місце в профілактиці плоскостопості займаю фізична культура. Прийнѐто вважати, що 

м'ѐзи стопи, ѐкі регулѐрно працяять при ходьбі та бігу завжди достатньо треновані. Насправді це 

зовсім не так. Усі вправи, що виконуятьсѐ з опороя на ноги, збільшуять перш за все силу 

ікроножних м'ѐзів. Пов'ѐзані із стопоя ахиловим сухожиллѐм, ці м'ѐзи приводѐть стопу в дія. 

Водночас власне м'ѐзи стопи (беручи на себе вагу тіла, а також всі реактивні сили, що виникаять 

під час руху) працяять в поступально-долаячому режимі. При цьому більшу частину часу м'ѐзи 

стопи зазнаять розтѐгуваннѐ. Якщо в занѐттѐ не вклячати спеціальні вправи на розвиток м'ѐзів 

стопи, відбуваютьсѐ опущеннѐ її склепінь, зниженнѐ ресорних властивостей. 

Зниженнѐ ресорних (пружних) властивостей стопи тѐгне за собоя цілий ланцяжок травм опорного 

апарату (стопи, ахилового сухожиллѐ, колінного суглоба), вклячаячи і перенавантаженнѐ хребта. 

Орієнтовні комплекси вправ для м'язів стопи 

Комплекс 1. Виконуютьсѐ сидѐчи босоніж на килимі 

1. В. п. - сід ноги нарізно в упорі ззаду. 1-3 - силоя роз'юднувати пальці ніг;  4 - розслабити м'ѐзи 

стопи. Повторити 4-6 разів. 

2. В. п. - те саме. 1 - розвернути стопи назовні; 2 - в. п.; 3 - розвернути стопи до середини; 4 - в. п. 

Повторити 6-8 разів. 

3. В. п. - те саме. 1 - взѐти носки на себе; 2 - тримати; 3 - в. п.; 4 - тримати;  5 - відтѐгнути носки; 6 - 

тримати; 7 - в. п.; 8 - тримати. Повторити 4-6 разів. 

4. В. п. - те саме. 6-8 колових рухів стопами до середини; 6-8 колових рухів назовні. Повторити 4-6 

разів. 

5. В. п. - сід на п'ѐтах. 1 - стійка на колінах, руки за голову; 2-3 - прогнутисѐ; 4 - в. п. Повторити 4-6 

разів. 

6. В. п. - присід. Пружні рухи ногами протѐгом 6-8 с. 

7. Повільна ходьба на місці з високим підніманнѐм стегна. 

8. В. п. - стоѐчи на лівій, потрушуваннѐ правоя стопоя і навпаки. 

Комплекс 2. 

1. Ходьба навшпиньках (ноги тримати прѐмі з максимальним підйомом на носки). Вправа 

виконуютьсѐ протѐгом 30 с. 

2. Ходьба по обручу (гімнастичній палиці, канату або мотузці) охопляячи предмет пальцѐми ніг. 

3. Те саме, але охопляячи склепіннѐм стопи. 

4. Ходьба лівим (правим) боком вперед по рейці гімнастичної лави, охопляячи склепіннѐм стопи. 

5. Перекати з п'ѐтки на носок і, навпаки, стоѐчи серединоя стопи на гімнастичній палиці. 

6. В. п. - о. с. За допомогоя пальців ніг переміщеннѐ тулуба вперед і назад. 
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Спеціальні вправи для учнів із різними видами захворювань 

Серцево-судинна система 

Длѐ учнів із порушеннѐми серцево-судинної системи рекомендовані вправи в горизонтальному 

положенні або в положенні сидѐчи, зі зменшеннѐм кількості повторень вправ і амплітуди рухів із 

навантаженнѐм на великі групи м'ѐзів тулуба та кінцівок. Темп виконаннѐ вправ - повільний, число 

повторень 3-6 разів. 

Фізичні вправи маять велике значеннѐ і длѐ лікуваннѐ учнів із захворяваннѐми серцево-судинної 

системи. Занѐттѐ лікувальноя фізичноя культуроя підвищуять інтенсивність протіканнѐ всіх 

фізіологічних процесів в організмі. Така тонізуяча діѐ вправ покращую його життюдіѐльність. 

Фізичні вправи поліпшуять трофічні процеси в міокарді, збільшуять кровотік і активізуять обмін 

речовин. У результаті серцевий м'ѐз поступово укріпляютьсѐ,підвищуютьсѐ її скоротлива здатність. 

Поліпшеннѐ обміну речовин в організмі внаслідок стимулѐції окислявальних процесів. Вправи длѐ 

дрібних м'ѐзових груп викликаять розширеннѐ артеріол, що знижую периферійний опір 

артеріального кровотоку. Робота серцѐ полегшуютьсѐ також завдѐки поліпшення руху крові по 

венах при ритмічній зміні скороченнѐ і розслабленнѐ м'ѐзів (м'ѐзовий насос), при виконанні 

дихальних вправ.  

Орієнтований комплекс вправ при захворюваннях серцево-судинної 

системи: 

1. Рухи в дрібних суглобах (активізаціѐ периферійного кругообігу), що виконуятьсѐ в 

положенні лежачи, сидѐчи, стоѐчи. 

2. Рухи верхніми та нижніми кінцівками, тулубом у поюднанні з рухами, що стимуляять 

периферійний кругообіг, обмін речовин та механізм регулѐції. 

3. Рухи руками, ногами, тулубом на місці та  в русі длѐ тренуваннѐ серцево-судинної та 

дихальної систем. 

4. Вправи з навантаженнѐм та білѐ опори. 

5. Статичні та динамічні дихальні вправи. 

Комплекс вправ лежачи на спині: 

1. Дугами вперед руки вгору-вдих, руки через сторони вниз - видих. 

2. Підніманнѐ ніг, зігнутих в колінах- видих, опусканнѐ прѐмих ніг - вдих. 

3. Відведеннѐ та приведеннѐ піднѐтої ноги. 

4. Імітаціѐ рухів ніг ѐк при їзді на велосипеді. Диханнѐ довільне. 

5. Перехід в положеннѐ сидѐчи за допомогоя і без допомоги рук. 

Комплекс вправ стоячи: 

1. Руки в замок долонѐми вгору, ногу назад на носок, прогнутисѐ - вдих, і. п. - видих. 
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2. Руки в замок долонѐми вгору, нахил тулуба в бік, однойменну ногу в сторону - вдих, і. п. - видох. 

3. Руки зігнуті перед грудьми, пружинисті відведеннѐ рук назад. 

4. Руки на поѐс, кругові рухи тулубом. 

5. Руки в сторони - вдих, нахил вперед, кисті руки-торкалисѐ колін -видих. 

6. Махати ногоя вперед-назад. Диханнѐ довільне. 

7. Присіданнѐ, руки вперед - видих, в. п. - вдих. 

8. Ходьба звичайна на носочках, з високим підніманнѐм колін. 

 

Захворювання органів дихання: 

   Длѐ учнів із бронхіальноя астмоя рекомендовані короткочасні інтенсивні навантаженнѐ, що не 

викликаять гіпервентилѐції легень та запобігаять бронхоспазмам. Цій категорії учнів заборонений 

біг на довгі дистанції та біг на відкритому повітрі, температура ѐкого нижча ніж +7° С. 

1. Вправи з рівним, ритмічним диханнѐм. 

2. Вправи із сповільненим диханнѐм. 

3. Вправи зі змінним типом диханнѐ (грудне, черевне, змішане). 

4. Вправи зі зміноя структури дихального циклу: 

- подовженнѐ видиху, 

- паузи вдиху та видиху, 

- поштовхоподібні видихи, 

- промовлѐннѐ звуків видиху. 

5. Вправи, що збільшуять вентилѐція легень. 

6. Вправи, що спрѐмовані на формуваннѐ навичок правильного диханнѐ під час виконаннѐ 

фізичних вправ. 

При бронхіальній астмі спеціальні дихальні вправи виконуятьсѐ за такоя методикоя диханнѐ: 

короткий вдих носом зміняю тривалий видих ротом. Дихальні вправи виконуять із промовлѐннѐм 

звуків: "а", "о", "ф", "х", "ш" на вдиху. Їх можна виконувати на місці, у русі, із предметами та без 

них. 

Орієнтовний комплекс вправ (хронічний бронхіт і бронхіальна астма) 

1. В. п.- сидѐчи на лаві або стільці. Діафрагмове диханнѐ (надуваннѐ живота під час вдиху та 

втѐгуваннѐ під час видиху). Повторити 6-8 разів. 

2. В. п.- те саме. 1 - руки вгору (вдих); 2 - в. п. (видих). Повторити 6-8 разів. 
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3. В. п.- те саме. 1 - ліву ногу вперед-угору; 2 - в. п.; 3-4 - те саме правоя. Повторити 6-8 разів. 

4. В. п.- те саме, руки на поѐсі. 1 - вдих; 2-3 - два пружних нахили ліворуч (видих); 4 - В. П.; 5-8 

- те саме праворуч. Повторити 6-8 разів. 

5. В. п.- те саме. 1 - вдих; 2-3 - підвести ліве коліно до живота, обхопити його руками (видих); 

4 - в. п.; 5-8 - те саме правоя. Повторити 6-8 разів. 

6. В. п.- стоѐчи білѐ стільцѐ, з опороя руками об спинку стільцѐ. 1 - вдих; 2-3 - два пружних на 

хили вперед (видих); 4 - в. п. Повторити 8-10 разів. 

7. В. п.- те саме. 1 - вдих; 2 - присісти на обох ногах;  3 - 4 - в. п. Повторити 8-10 разів. 

8. В. п.- стоѐчи білѐ стільцѐ або лави, одна нога на опорі, руки на поѐсі. 1 - нахил назад (вдих); 

2-3 - два пружних нахили вперед (видих); 4 - в. п. Повторити 6-8 разів, потім змінити положеннѐ 

ніг. 

9. В. П.- стоѐчи білѐ стільцѐ, ноги нарізно. 1 - руки вгору (вдих); 2 - нахил вперед до лівої ноги 

(видих); 3 - те саме до правої ноги (вдих);  4- В. П. Повторити 6-8 разів. 

10. Дихальні вправи: надуваннѐ повітрѐних кульок, співаннѐ на видиху голосних звуків тощо. 

11. В.  П.- стоѐчи, з опороя на спинку стільцѐ. 1 - вдих; 2 - зігнути руки (видих). Повторити 8-10 

разів. 

12. В. П.- стоѐчи спиноя до стільцѐ. 1 - вдих; 2 - поворот праворуч, узѐти стілець (видих); 3 - 

поворот ліворуч (вдих); 4 - поставити стілець ліворуч (видих). Повторити 6-8 разів. 

 

Для учнів із захворюваннями кишково-шлункового тракту та дискінезії 

жовчовивідних шляхів 

ДИСКІНЕЗІЯ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ  

Дискінезія жовчовивідних шляхів — це функціональне порушення скорочення жовчного 

міхура і жовчних проток. Недостатнє або надмірне їх скорочення спричинює застій жовчі 

в жовчному міхурі.  

Дискінезію жовчовивідних шляхів можуть спричинити порушення в роботі нервової та 

ендокринної систем, слабкість м'яза жовчного міхура, неправильне харчування 

(нерегулярність у прийомах їжі та переїдання). Порушення моторної функції 

жовчовивідних шляхів і жовчних проток можуть виникати у разі гастриту, панкреатиту, 

захворювань хребта, після інфекційного гепатиту (хвороби Боткіна), дизентерії, 

сальмонельозу, у разі частих застудних захворювань, кишкових патологій.  

За гіпокінетичної дискінезії жовчовивідних шляхів потрібно посилити їх скорочення, щоб 

усунути застій жовчі. З цією метою рекомендують 5-разове харчування з наявністю в 

меню продуктів- стимуляторів жовчовиділення і продуктів, багатих клітковиною (терті 

буряки, редиска з соняшниковою олією). Корисні свіжі овочі й фрукти, особливо огірки, 

морква, капуста, груші, сливи, яблука, абрикоси. Їжа — тепла або холодна, але не гаряча.  



9 
 

 

Рекомендовано виконувати вправи в повільному темпі, заборонено виконувати акробатичні 

вправи, стрибки та вправи на приладах. 

Черевне диханнѐ (зустрічне диханнѐ - на вдиху втѐгнути передня стінку живота, на видиху грудну 

клітку стискати, а живіт вип'ѐчувати). 

1. Длѐ м'ѐзів живота та спини. 

2. Длѐ м'ѐзів тазу та паху. 

3. Ходьба з високим підніманнѐм колін. 

5. Присіданнѐ, нахили та повороти тулуба, ходьба у присіді. 

6. Вправи з набивним м'ѐчем. 

7. Колові рухи та втѐгуваннѐ живота. 

Орієнтовний комплекс вправ 

1. В. П.- о. с. 1 - ліва нога назад на носок, руки вгору; 2 - В. п.; 3-4 - те саме правоя. Повторити 

10-12 разів. 

2. В. п.- стійка ноги нарізно, руки на поѐсі. 1-2-два нахили вперед, руки вперед; 3-4 - В. п. 

Повторити 10-12 разів. 

3. В. п.- стійка ноги нарізно. 1-4 - колові рухи руками вперед; 5-8 - те саме назад. Повторити 

10-12 разів. 

4. В. п.- те саме, руки перед грудьми. 1 - поворот ліворуч, руки в сторони; 2 - В. ТІ.; 3-4 - те 

саме праворуч. Повторити 6-12 разів. 

5. В. п.- сід. 1-2 - зігнути ліву ногу в коліні; 3-4 - В. п.; 5-8 - те саме правоя. Повторити 8-12 

разів. 

6. В. п.- лежачи на спині, руки в сторони. 1-2 - зігнути ноги в колінах; 3 - 4 - торкнутисѐ 

колінами підлоги ліворуч від тулуба; 5-6 - те саме праворуч; 7-8 - В. п. Повторити 6-12 разів. 

7. В. п.- лежачи на спині. 1-4 - перехід у сід; 5-6 - нахил уперед; 7 - сід; 8 - В. п. Повторити 8-12 

разів. 

8. В. п.- лежачи на спині. Контроль диханнѐ. 

9. В. п.- те саме, руки вгору. 1-2 - перекат на живіт ліворуч; 3-4 - в. п.; 5-8 - те саме праворуч. 

Повторити 8-12 разів. 

10. В. п.- лежачи на спині. 1-3 - прогнутисѐ в грудному відділі хребта, спираячись на голову і 

таз; 4 - В. п. Повторити 6-8 разів. 

11. В. п.- упор стоѐчи на колінах. 1-2 - відведеннѐ таза ліворуч; 3-4 - те саме праворуч. 

Повторити 10-12 разів. 
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12. В. п.- те саме. 1-2 - мах лівоя ногоя вгору; 3-4 - в. п.; 5-8 - те саме правоя. Повторити 8-12 

разів. 

13. В. п.- те саме. 1-2 - відведеннѐ лівої ноги в сторону; 3-4 - в. п.; 5-8 - те саме правоя. 

Повторити 8-12 разів. 

14. В. п.- лежачи на животі, хват руками ззаду за стопи. 1-8 - покачуваннѐ на животі вперед-

назад. Повторити 2-3рази. 

15. В. п.- лежачи на спині. Діафрагмальне диханнѐ. Повторити впродовж 2-3 хв. 

 

Рекомендації учням з захворюваннями органів травлення 

Панкреатит, захворяваннѐ підшлункової залози, дискінезіѐ жовчовивідних шлѐхів (ДЖВШ), 

гастродуоденіт, захворяваннѐ печінки та інші хвороби органів травленнѐ,  розвиваятьсѐ не тільки 

у дорослих, але і у дітей, частіше шкільного віку. До гімназії вступаю 25-30% дітей, маячих  такі 

захворяваннѐ. 

Які  причини викликаять ці захворяваннѐ? Одноя з причин панкреатита та інших хвороб ю велика 

кількість споживаннѐ жирної, гострої їжі, маргаринів та випічки з маргарину, майонезу, 

копченостей, смажених продуктів, чипсів, газованих напоїв, барвників, інших шкідливих длѐ 

здоров'ѐ продуктів. В лікуванні цих хвороб важливу роль граю діютичне харчуваннѐ, ѐке щадить 

хворі органи, нормалізую діѐльність підшлункової залози. 

Перед усім важливо виконувати режим харчуваннѐ, їсти потрібно через кожні 3-4 години, це 

необхідно длѐ ритмічної работи всього шлунково-кишечного тракту, у тому числі і длѐ 

підшлункової залози. Всі страви готуять у відвареному виглѐді або на пару. Дуже шкодить 

перегрітий жир, тому масло (вершкове, рослинне) добавлѐять вже в приготовлену їжу перед тим, 

ѐк подати її до столу. Харчуваннѐ маю бути різностороннім. Особливо потрібно пам'ѐтати про те, 

що при хронічному панкреатиті дитина маю отримувати білки в підвищеній кількості, так ѐк білки 

нормалізуять та покращуять функція травленнѐ підшлункової залози. 

Нижче приводитсѐ перелік продуктов, ѐкі дозволѐятьсѐ чи заборонѐятьсѐ при захворяваннѐх 

органів травленнѐ 

На сніданок: сир з молоком, каші з різних круп на молоці, картоплѐ, відварене нежирне м'ѐсо, 

відварена нежирна риба, білковий омлет, чай напівсолодкий (змінявати склад в меня). 

Другий сніданок: в 11 годин - ѐблоко, сир. 

На обід: супи вегетаріанські, овочеві, круп'ѐні, фруктові, молочні; відварена курѐтина, мѐсо, риба, 

парові котлети, каші, картоплѐне пяре, моркв'ѐне пяре, киселі, компоти, свіжі ѐгоди і фрукти. 

Полудник: в 17 годин - кефір, соки. 

Вечеря: творожні бляда, каші, відварена картоплѐ, омлет білковий, відварена риба. 

Наніч: свіжий кефір чи простокваша. 
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Длѐ того, щоб попередити загостреннѐ захворяваниѐ органів травленнѐ, рекомендуютьсѐ 

підтримувати діюту не менше 6-12 місѐців. 

Крім правильного харчуваннѐ, слід уникати важких фізичних навантажень, перевтоми та 

остерігатисѐ простуд. Своючасно лікувати зубы, захворяваниѐ носоглотки, глисти, це сприѐю 

швидкому виздоровлення. 

Дієта для дітей шкільного віку 

Продукти 

харчування 
Дозволяється Забороняється 

1.Хліб та 

хлібні вироби  

Хліб пшеничний вчорашній, чи 

підсушений  
Житній хліб  

2. Супи  
Овочеві (крім білокачанної капусти), 

круп’яні  

Супи на міцних м’ясних бульйонах, 

рибних, грибних, на міцних 

овочевих відварах, борщі  

3. Закуски  Салати з свіжих і варених овочів  
Всі солоні, гострі, пряні, копчені 

закуски, консерви, майонези  

4. М’ясо 
Нежирні сорта (говядина, телятина, 

курка иші.)  

Жирні сорта м’яса (баранина, 

свинина, качка, гусятина). 

копченості, ковбаси  

5. Риба  Нежирні сорти риби  Жирні сорти риби  

6. Яйця  Яйця всмятку, паровий омлет  Жарена яєчня, яйця круті  

7.Молочні 

продукти  

Творог некислий. творожний пудінг, 

кефір. молоко для приготування 

блюд, сметана для добавлення в 

блюда  

Жарені блюда з сиру 

8. Крупи  
Крупи різні (манна, гречана, перлова, 

вівсяна, рисовя, пшенична)  
Пшоно  

9.Вироби з 

тіста  

Макаронні вироби з вищих сортів 

муки, домашня лапша  
Пироги, млинці, оладі, тістечка 

10. Овочі  

Картопля, морква, буряк, гарбуз, 

кабачки, цвітна капуста, зелений 

салат, помідоры, огірки, зелений 

горошок  

Білокочанна капуста, редиска. 

редька, щавель, сира цибуля, горох, 

боби, квасоля, мариновані овочі  

11.Плоди, 

ягоди  
Спілі фрукти і ягоди  Кислі плоди і ягоди  

12. Солодощі  Киселі, компоти  

Морозиво, не зловживати 

солодощами (варення, сахар, мед, 

шоколад)  

13. Жири  Вершкове і рослинне масло  Сало, топлене масло  

14. Напої  
Чай з молоком, відвар шипшини. 

фруктово-ягідні соки  

Охолоджені напої, газовану воду, 

натуральний кофе, какао  
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Харчові добавки 

1.Навіщо вони потрібні?: 

а) вони здатні покращити вид харчів, аромат, смакові  ѐкості, це ароматичні 

речовини, підсилявачі смаку, барвники; 

б) зменшуять зіпсованість продуктів, це консерванти, антиокислявачі; 

в) підвищуять харчову цінність продукту - вітаміни, мінеральні речовини, солодощі; 

г) необхідні в процесі промислового виробництва - емульгатори, стабілізатори, 

згущувачі; 

 

2. Види добавок: 

    длѐ того, щоб продукти не руйнувалисѐ і довго були придатні до вживаннѐ в них 

добавлѐять консерванти: 

- бензойна кислота – консервант, ѐкий зустрічаютьсѐ практично у всіх консервованих 

продуктах у пластиковій упаковці. Є шкідливим длѐ алергіків, длѐ хворих бронхіальноя 

астмоя;  

- сарбінова кислота знаходитьсѐ у консервованих продуктах, тортах, випічці. 

Вважаютьсѐ найбільш небезпечноя длѐ здоров’ѐ; 

- нітрит натрію ю консервантом та барвником. Добавлѐять його у копчені ковбаси, 

м'ѐсо, він надовго зберігаю колір продукту. Нітрит натрія дуже токсичний, його кількість 

нормуютьсѐ Державними стандартами, але не завжди виконуютьсѐ; 

- антиокислювачі зв’ѐзуять кисень повітрѐ, попереджуячи гіркість продуктів (жирів). 

Найчастіше їх добавлѐять у рослинні та тваринні масла. До них відносѐтьсѐ аскорбінова 

кислота, лимонна кислота, токоферол (вітамін Є), молочна кислота, лецитин. Ці 

антиокислявачі не токсичні. Токсичним вважаютьсѐ сульфіт, ѐкий добавлѐютьсѐ у 

сухофрукти, вино, інші продукти; 

 - тіабендазол, дифеніл, ортофенол – цими речовинами покриваять тоненькоя 

плівкоя банани, цитрусові, фрукти. Це спасаю від порчі. Отож ретельно мийте фрукти 

перед вживаннѐм; 

- вітаміни, мінеральні речовини  добавлѐять в продукти дитѐчого харчуваннѐ, соки, 

молочні продукти; 

- емульгатори та стабілізатори додаять у морозиво, майонез. Якщо добавлѐять 

лецетин, то це природний емульгатор. Його багато у ѐючному жовтці. Але нажаль ю інші 

добавки, уважно вивчайте етикетку; 

 - модифікований крохмаль, пектини, агар-агар, желатин відносѐтьсѐ до  

згущувачів, ю гарними баластними речовинами, практично не перетравляятьсѐ 

організмом, працяять ѐк очищувачі. Наприклад агар-агар отримуять з червоних та бурих 

водоростей, вони виводѐть з організму токсичні речовини. Желе та мармелад на основі 

агар-агару дуже корисні, ѐкщо там ще й барвники натуральні;  

- гліцерин і сорбіт добре всмоктуять вологу з повітрѐ, добавлѐять їх у хлібні вироби, 

щоб довго не черствіли. 
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Майонез 

   Згідно Державного стандарту, майонез виготовлѐять із рослинної олії, води, сухого 

молока, сухого ѐючного порошку, солі, цукру, оцту, гірчиці. 

Маркіруваннѐ «ДСТУ» все ж краще, ніж «ТУ». Але і Державний стандарт не 

заборонѐю вводити до складу майонезу харчові добавки, ті самі «Є». Длѐ загущеннѐ 

майонезної маси до неї добавлѐять крохмаль, але не натуральний, а модифікований. 

   Чим менша жирність майонезу, тим більше в ньому згущувача. Крім того до 

майонезу додаять стабілізатори (Є415, Є440), ѐкі роблѐть його однорідним. Добавлѐять 

підсолоджувачі (Є951-959, інші), антиокислявачі (Є301, інші), ѐкі захищаять продукт від 

порчі. Деѐкі виробники додаять штучні барвники і ароматизатори. Наприклад у 

«Оливковковому» майонезі насправді може не значити, що там ю оливкове масло, 

скоріше всього туди добавлено ароматизатор. 

   Майонез буваю високої, середньої і низької жирності. Але в низькокалорійному 

майонезі частина рослинної олії замінѐютьсѐ водоя. Це означаю що згущувача там більше, 

значить більше консервантів і антиоксидантів, тому що крохмаль ю гарним середовищем 

длѐ розвитку хвороботворних мікроорганізмів. Тому простіше самому розбавити майонез 

сметаноя чи йогуртом. Звертайте увагу на термін дії. Чим він довший, тим більше в ньому 

консервантів. 

   Перевірити ѐкість майонезу можливо таким чином: покласти столову ложку на 

сковорідку та прогріти трохи. Якщо продукт доброѐкісний, то залишитьсѐ чисте масло. 

Якщо не ѐкісний, маса на сковороді  буде молочно- білоя та почне шипіти і булькати. 

 

Фахівці Інституту екогігіюни і токсикології, Національної Медакадемії, Українського НДІ харчуваннѐ 

і декількох приватних медичних центрів склали рейтинг найбільш небезпечних 

продуктів, що вживаятьсѐ лядством. У десѐтку "найгірших" потрапили всім нам знайомі 

шоколадки, газована вода, майонез і навіть білий хліб. 

1. Чіпси і газована вода 

Про те, що чіпси шкідливі, ми чули не раз. Але чому? А тому що чіпси — це суміш вуглеводів і 

жиру, в оболонці фарбників і замінників смаку. Через особливості приготуваннѐ в чіпсах 

утворяютьсѐ безліч канцерогенів — речовин, що провокуять рак. А гідрогенізовані жири ведуть до 

збільшеннѐ рівнѐ холестерину в крові, що підвищую ризик інфарктів та інсультів. 

Солодкі газовані напої — суміш цукру, хімії і газів. Як правило, містѐть аспартам (Е951), 

синтетичний цукрозамінник. Фелатанін, що міститьсѐ в аспартамі, зміняю поріг чутливості, при 

вживанні у великих дозах сприѐю розвитку маніакальної депресії, нападів паніки, злості і 

насильства. 

Але найголовніше — газована вода з аспартамом не втамовую спрагу. Слина погано видалѐю 

залишковий підсолоджувач зі слизової рота, тому післѐ вживаннѐ напоїв в роті залишаютьсѐ 

відчуттѐ нудотності, ѐке хочетьсѐ знѐти новоя порціюя напоя. В результаті, напої з аспартамом 
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стаять напоѐми длѐ порушеннѐ спраги, а не длѐ її втамуваннѐ. Тому газовані напої краще взагалі 

не вживати, але ѐкщо Ви все ж п'юте колу, то обов'ѐзково запивайте її звичайноя водоя. 

Крім того, бензоат натрія (Е211) використовуютьсѐ ѐк консервант, пригнічую ферменти, що 

призводить до порушеннѐ обміну речовин і ожиріннѐ. 

2. Фастфуд 

Найшвидша їжа — білѐші, чебуреки, картоплѐ фрі, шаурма і взагалі все, що смажитьсѐ — дуже 

шкідлива. Бо смажать все це часто в одному і тому ж олії, ѐку можуть не мінѐти декілька діб. 

Результат — все ті ж канцерогени. З роками подібне харчуваннѐ призводить до порушеннѐ в 

області травленнѐ — до коліту, гастритів, печії, запорів і т.п. 

Інший різновид фастфуда — сухарики, горішки, шоколадно-горіхові батончики та інші уляблені 

дітьми продукти — також приводѐть з роками до різних хвороб і ожиріннѐ. Діютологи всього світу 

впевнені, що харчуваннѐ визначаю тривалість і ѐкість життѐ дитини. А смакові звички залишаятьсѐ 

з лядиноя на все життѐ. Так що намагайтесѐ з самого дитинства привчати дітей до здорової та 

корисної їжі, не дозволѐячи дитині зловживати шоколадками. 

3. Ковбаса, копченості 

Сосиски, ковбаси, пельмені і т.д. Продукціѐ, ѐку ми найчастіше з вами купуюмо, містить більше 

ароматизаторів та барвників, ніж м'ѐса. 

Відзначимо, що копчене м'ѐсо і риба теж потрапили в рейтинг за високий вміст канцерогенів. Вони 

утворяятьсѐ в процесі обробки у виглѐді речовини бензопірену. 

Крім цього, все більше виробників переходить на генно-модифіковану сировину. Наприклад, 

сосиски, ковбаси на 80% (!) Складаятьсѐ з трансгенної сої. А один шматочок копченої ковбаси 

містить стільки фенольних сполук, скільки лядина вдихаю в місті за рік! Фенол украй токсичний. 

4. Овочі та фрукти, продукти з консервантами 

Навіть найбільш корисні і натуральні продукти можуть стати шкідливими, ѐкщо вирощені, 

наприклад, білѐ шосе або заводу. Скуштувавши таких овочів, можна отримати неабиѐку частку 

бензопірену та інших викликаять рак речовин. 

Що стосуютьсѐ консервантів, вони можуть містити глятамат натрія. Отруюннѐ ціюя речовиноя 

з'ѐвлѐютьсѐ у виглѐді головного боля, спазмів судин і навіть порушеннѐ обміну речовин. 

5. Маргарин, тістечка і злакові 

Маргарин — це суцільний трансгенний жир — найшкідливіший вид жиру. Длѐ лядини небезпеку 

представлѐять всі продукти з його змістом. Це тістечка, торти з кремом, вироби з листкового тіста. 

Надмірна лябов до цих насиченим цукром і жиром продуктів практично гарантую порушеннѐ 

обміну речовин і зайву вагу. 

Злакові, зокрема, білий хліб, потрапили в список через те, що часто викликаять непереносимість. 

Цѐ хвороба називаютьсѐ целіакія. Симптоми коливаятьсѐ від проблем з кишечником до діабету та 

безпліддѐ. 
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6. Кава та енергетики 

Дві-три чашки на день, не більше. Стільки може випивати доросла лядина, не ризикуячи 

виснажити своя нервову систему. Кава підвищую серцевий тиск, викликаю серцебиттѐ і навіть 

головний біль. 

А вже енергетичними напоѐми взагалі краще не зловживати. До цих пір вченими не з'ѐсований 

повний склад енергетиків, ѐкими так ляблѐть балуватисѐ молоді ляди. Крім того, за останні кілька 

років лікарѐми зареюстровані десѐтки випадків летального результату від зупинки серцѐ післѐ 

прийнѐттѐ кількох енергетиків. 

7. Домашні заготовки і морозиво 

Якщо крутити банки за всіма правилами — дотримувати дозуваннѐ продуктів і не нехтувати 

елементарноя харчовоя безпекоя (правильноя стерилізаціюя, проливаннѐ розсолу), солоні 

огірочки та помідори можна їсти без побояваннѐ. Однак в іншому випадку лядині може 

загрожувати серйозне отруюннѐ цвілля або іншими бактеріѐми. 

Морозиво, в своя чергу, містить загусники і ароматизатори, ѐкі можуть уповільнявати обмін 

речовин. А це, щонайменше, підвищений ризик поѐви зайвої ваги. 

8. Жувальні цукерки, пастила в яскравій упаковці, чупа-чупс 

Містѐть величезну кількість цукру, хімічні добавки, барвники, замінники і т.д. Одним словом, 

ніѐкої користі. Ці цукерки можуть спровокувати гастрит та інші захворяваннѐ шлунково-кишкового 

тракту, а також різні хвороби зубів і ѐсен, про що не перестаять нам нагадувати виробники зубної 

пасти по телевізору. 

9. Шоколадні батончики 

Згадайте прѐмо зараз Snikers або Mars. З чого вони складаятьсѐ? Ви скажете: з горіхів, карамелі, 

нуги та шоколаду. Зовсім ні. Насправді — це гігантська кількість калорій у поюднанні з хімічними 

добавками, генетично модифікованими продуктами, фарбниками і ароматизаторами. 

Так що "користь" батончиків на обличчѐ ... 

10. Майонез 

Майонез повний транс-жирів, ѐкі ю канцерогенними до того ж викликаять підвищеннѐ рівнѐ 

холестерину. Майонези їсти не можна, особливо в пластикових упаковках. Чи знаюте Ви, що оцет 

виділѐю з пластика самі канцерогенні речовини, ѐкі непомітно разом з салатами або пельменѐми 

потраплѐять у наші шлунки. 

Майонез містить величезну кількість консервантів і стабілізаторів. 

До шкідливих продуктів відносѐтьсѐ також і кетчуп, різні соуси і заправки, в широкому асортименті 

представлені на прилавках магазинів. Вони містѐть величезну кількість фарбників і замінників 

смаків. 

Як повідомлѐлосѐ, протѐгом першого кварталу 2010 року Держспоживстандарт забракував 343 

тонни (27%) продовольчої продукції в торговельній мережі України. 
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20 головних продуктів для вашого здоров'я 

Щоб бути здоровим і красивим треба завантажити свій холодильник правильними продуктами, 

причому бажано обійтисѐ без екзотики 

Двадцятку таких продуктів становила британська The Times. Лікарі, опитані виданнѐм, назвали 

прості, доступні і, головне, смачні, бляда, що зміцняять і оздоровляячі самі різні системи 

організму. 

Квасоля. Джерело клітковини і білка. Допомагаю контролявати рівень цукру в крові (тобто 

забезпечую почуттѐ ситості і не ю небезпечноя длѐ фігури) і до того ж знижую «поганий» 

холестерин. Вживати можна в будь-ѐкому виглѐді: відварену, консервовану, в супах, ѐк гарнір і так 

далі. 

Зелений чай. Як і кава бадьорить, але при цьому може похвалитисѐ антибактеріальним і 

антитромбоцітним ефектом, активізую імунну систему, не забарвляю зубну емаль і навіть 

забезпечую профілактику каріюсу. 

Жирна риба. Омега-3 кислоти, що містѐтьсѐ в риб'ѐчому жирі, відмінно захистѐть від закупорки 

судин та інфарктів відповідно. Але врахуйте: краще всього їсти рибу, приготовану на пару або 

консервовану з невеликоя кількістя солі. Засмажена, засолена або сушена, вона буде скоріше 

шкідлива, ніж корисна. 

Петрушка. Краще всѐкої жувальної гумки позбавить від несвіжого подиху і неприюмних присмаків 

в роті. Крім того, багата на вітамін С, ѐкий зміцняю імунітет і боретьсѐ з процесом старіннѐ. 

Яблука. Окремі сорти містѐть до 150 поживних речовин, серед ѐких і ті, що захищаять від вірусів, 

діабету і навіть раку. Пляс, в ѐблуках багато клітковини, і деѐкі діютологи стверджуять, що два 

ѐблука в день дозволѐять скоротити загальну кількість споживаних калорій відсотків на 20. Тільки 

не зрізайте шкірку перед тим, ѐк їх з'їсти: саме у шкірочки ховаятьсѐ найчудовіші антиоксиданти і 

корисні нутріюнти. 

Грейпфрут. Трохи збиваю рівень цукру в крові і призводить до почуттѐ швидкого насиченнѐ. Крім 

цього багатий глукаровой кислотоя, ѐка знижую рівень холестерину і перешкоджаю утворення 

блѐшок в судинах. 

Помідори. Червоний пігмент лікопін, що надаю цьому фрукту його характерний колір, особливо 

корисний длѐ профілактики захворявань передміхурової залози. Аналогічним властивістя 

володіять всі похідні продукти, такі ѐк томатна паста, різні соус і соки. 

Гранат. Споживаннѐ граната і навіть гранатового соку здатне не тільки попередити, але і звернути 

холестеринові «забрудненнѐ» серцево-судинної системи. Але врахуйте: сік граната може надавати 

закріпляю дія на ваш кишечник. 

Молода картопля. На відміну від зрілого коренеплоду, містить не «швидкі», а «повільні» 

вуглеводи, а значить післѐ їжі енергіѐ буде повільно вивільнѐтисѐ у вашому організмі. Звідси — 

довгий почуттѐ ситості, безпека длѐ фігури і просто хороший смак. 
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Вівсянка. Надовго відіб'ю у вас почуттѐ голоду, «потренуютьсѐ» ваш кишечник за рахунок високого 

вмісту клітковини і знизить холестерин. І длѐ зовнішності корисна: на вівсѐнці без зайвих добавок 

ви не розтовстіюте, а входить до її складу мінерал кремній благотворно позначитьсѐ на стані шкіри. 

Варені яйця. Яйцѐ містѐть лецитин, ѐкий в нашому організмі перетворяютьсѐ на холін, а той у своя 

чергу бере участь в роботі мозку і необхідний длѐ хорошої пам'ѐті. Крім того, ѐйцѐ — дуже ситна і 

одночасно низькокалорійна їжа (в одному курѐчому ѐйці всього близько 70-80 ккал). 

Зелений горошок. Крім клітковини, в ньому ю вітамін С, що підтримую імунітет, і вітамін В, що 

забезпечую здоров'ѐ нервової системи. 

Чорнослив. Феруловаѐ кислота, виѐвлена в чорносливі, надзвичайно корисна длѐ кишечника, 

перешкоджаю раковим захворяваннѐм цього органу і в загальному маю оздоровляячим ефектом 

на травний тракт. Не можете знайти свіжі сливи? Не біда: купіть засушені плоди, подрібніть і 

додайте їх в йогурт чи кефір. Виходить смачно і надзвичайно корисно. 

Темний шоколад. Зміст какао-бобів від 70% і вище забезпечую велику кількість антиоксидантів і 

гарантую вам захист від закупорки судин і передчасного старіннѐ. Погана новина длѐ лябителів 

молочного і білого шоколаду: користь у цих сортів ласощів практично відсутнѐ. 

Заморожені ягоди. Не варто недооцінявати корисність заморожених продуктів. На відміну від 

консервуваннѐ та варіннѐ, цей спосіб зберіганнѐ зберігаю максимум корисних речовин, а значить з 

пакетом ѐкий-небудь полуниці або смородини ви отримаюте вітаміни й антиоксиданти, ѐких так не 

вистачаю взимку. Як же ю захололі ѐгідки? Змішайте їх з йогуртом або молоком або додайте в 

зелений чай — отримаюте відмінний освіжаячий коктейль. 

Оливки. Містѐть всі найголовніші компоненти длѐ здоров'ѐ серцѐ і кровоносних судин — 

мононенасичені жири, фенольні смоли та вітамін Е. 

Мигдаль. Підходить длѐ заміни жирних та цукристих перекусів на більш здоровий варіант. 

Мигдальні горішки смачні, швидко і надовго позбавлѐять від почуттѐ голоду і до того ж знижуять 

рівень «поганого» холестерину в крові. 

Перець чилі. Прискоряю обмін речовин, тим самим допомагаячи позбутисѐ зайвої ваги. Додайте 

в свій обід гострий соус з цим перцем, і в найближчі 2 години ваш витрата калорій збільшитьсѐ на 

15%. 

Цільнозернові макарони. Вироби з борошна грубого помелу набагато корисніше своїх побратимів 

вищого сорту. Вони містѐть «повільні» вуглеводи, а значить швидко насичуять, забезпечуять 

енергіюя і не шкодѐть фігурі. 

Куркума. Один з компонентів ціюї спеції куркумін маю сильну протизапальну дія і запобігаю 

розвитку раку кишечника. Дуже добре поюднуютьсѐ з м'ѐсом птКучерѐва петрушка, кріп 

ароматний, пір'ѐчко зеленої цибулі — все це перетворить на кулінарний шедевр навіть 

звичайнісіньке блядо . До того ж свіжа зелень — чудове джерело вітамінів і мікроелементів. 
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Петрушка кріп цибуля ваші зелені лікарі 

Петрушка, кріп ароматний, пір'ѐчко зеленої цибулі — все це перетворить на кулінарний шедевр 

навіть звичайнісіньке блядо . До того ж свіжа зелень — чудове джерело вітамінів і 

мікроелементів. 

Петрушка 

Вітаміни та мікроелементи. Невеликий пучок петрушки здатний задовольнити добову потребу 

організму у вітаміні С. За вмістом аскорбінки петрушка перевершую навіть лимони і чорну 

смородину.  

Кому корисно. Петрушка маю сечогінний ефект, тому її рекомендуять частіше вклячати в раціон 

лядѐм з підвищеним тиском. Як ще використовувати. Ароматна травичка містить речовини під 

назвоя фітонциди (свого роду натуральні антибіотики). Це дозволѐю використовувати настій 

петрушки длѐ полосканнѐ горла при застуді і ангіні. Крім того, петрушку часто додаять до складу 

відбіляячих масок длѐ обличчѐ. Адже цѐ кучерѐва травичка прекрасно справлѐютьсѐ з веснѐнками 

і пігментними плѐмами. 

Кріп 

Вітаміни та мікроелементи. Кріп багатий на вітаміни групи В (рѐтуять від проблем зі шкіроя і 

волоссѐм, зміцняять нервову систему, допомагаять справитисѐ з безсоннѐм і поганим настроюм), 

вітаміном А (корисний длѐ зору та шкіри) і вітаміном С (захищаю організм від інфекцій).  

Кому корисно. Гіпертонікам. Ще знаменитий Авіценна рекомендував ця ароматну травичку ѐк 

засіб від головного боля. Що ж, кріп дійсно нормалізую артеріальний тиск (до речі, саме завдѐки 

наѐвності кропу розсіл маю славу чудового ліки при похміллі).  

Як ще використовувати. Насіннѐ кропу — хороший засіб длѐ профілактики захворявань нирок (длѐ 

приготуваннѐ настоя столову ложку розтертих насіннѐ заливаять склѐнкоя окропу, настояять 10-

15 хвилин і приймаять по 1 ст. Ложці 3-4 рази на день). А примочки з настоя кроповим насіннѐ — 

хороший засіб проти вугрів і інших запальних захворявань шкіри.  

Кому не захопляватисѐ. У гіпотоніків надмірне захопленнѐ кропом може викликати слабкість і 

запамороченнѐ. Справа в тому, що кріп маю здатність розширявати судини, а значить, і знижувати 

тиск.  

Цибуля 

Вітаміни та мікроелементи. Цибулѐ — чемпіон серед овочів за вмістом цинку. Дефіцит цього 

мікроелемента здатний викликати не тільки випаданнѐ волоссѐ і зробити ваші нігті ламкими, а й 

спричинити серйозніші проблеми. В даний час встановлено участь цинку у формуванні імунітету, а 

тому ляди, ѐкі страждаять від нестачі цього мікроелемента, часто стикаятьсѐ з різними 

інфекційними захворяваннѐми, застуджуятьсѐ, мучатьсѐ від алергії. Недолік цинку може 

негативно позначитисѐ на репродуктивній системі у жінок, а чоловікам цинк необхідний длѐ 

нормального сексуального життѐ, адже цей мікроелемент бере участь у виробленні чоловічого 

статевого гормону тестостерону і впливаю на активність сперматозоїдів.  
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Кому корисно. Сердечникам і ослабленим лядѐм. У цибулі ю речовини, ѐкі зміцняять стінки судин 

і серцевий м'ѐз. Крім того, пір'ѐ зеленого лука — прекрасний засіб длѐ зміцненнѐ імунітету, цибулѐ 

багатий кальціюм і фосфором, а це означаю, що лябителѐм цього овоча не загрожуять часті візити 

до стоматолога.  

Як ще використовувати. Зелена цибулѐ допомагаю при випаданні волоссѐ. Кашку зі свіжих стрілок 

накладаять на волоссѐ, обертаять голову рушником на годину, потім вимиваять її з милом.  

Кому не захопляватисѐ. Тим, у кого ю захворяваннѐ печінки та нирок, а також лядѐм з хворобами 

шлунково-кишкового тракту в стадії загостреннѐ.  

Салат 

Вітаміни та мікроелементи. Салат перевершую всі інші овочі за вмістом вітаміну Е — відомого 

антиоксиданту, ѐкий перешкоджаю поѐві зморшок, робить шкіру більш гладкоя, волоссѐ густим, а 

судини міцними. До того ж салатні листѐ буквально напхані вітаміном С і вітамінами групи В. У 

салаті досить багато кальція, щоб зберегти зуби; калія, ѐкий допоможе заощадити на приладі длѐ 

виміряваннѐ тиску; заліза (поліпшить колір обличчѐ і склад крові), магнія — длѐ здорових нігтів і 

волоссѐ; йоду і фосфору — длѐ гарної пам'ѐті і правильного обміну речовин.  

Кому корисно. Всім, хто хоче схуднути. У 100 г. цього цінного овоча міститьсѐ всього лише 17 ккал. 

Але при цьому велика миска салату заповнить шлунок і позбавить від почуттѐ голоду.  

Як ще використовувати. Якщо ви обгоріли на літньому сонечку, залийте листѐ салату невеликоя 

кількістя води і поваріть п'ѐть хвилин. Викладіть варений салат на марлеву серветку і накрийте 

нея обличчѐ хвилин на тридцѐть, почервоніннѐ повинно пройти.  

Кому не захопляватисѐ. Велика кількість клітковини в салатних листках може викликати 

метеоризм і здуттѐ шлунка. Так що, ѐкщо ви схильні до цих неприюмностей, не варто починати свій 

обід з величезної тарілки салату.  

Кінза 

Вітаміни та мікроелементи. Кінза, або, по-науковому, коріандр, багата каротином, аскорбінової 

кислотоя і вітамінами групи В.  

Кому корисно. Лядѐм з поганим апетитом і порушеннѐми сну. Якщо приправити страви зелення 

коріандру, навіть самий вибагливий гість не відмовитьсѐ від вашого частуваннѐ. Справа в тому, що 

прѐний аромат кінзи чудово стимуляю апетит. Крім того, завдѐки великій кількості вітамінів групи 

В цѐ травичка чудово справлѐютьсѐ з депресіюя і забезпечую легке засинаннѐ.  

Як ще використовувати. Відвар з насіннѐ коріандру п'ять при застуді ѐк відхаркувальний засіб. 

Одну столову ложку насіннѐ залити склѐнкоя окропу, доведіть до кипіннѐ і охолодіть. Приймайте 

по 1 ч. ложці 3-4 рази на день. Кому не можна. Лядѐм, хворим на виразку і холецистит.  

До речі: 

Захисний бар'юр. Вчені з Квінсленда (Австраліѐ) встановили, що свіжа зелень здатна захистити від 

раку шкіри. В ході дослідженнѐ, в ѐкому брала участь 1000 осіб, було встановлено, що у тих лядей, 

хто більше трьох разів на тиждень вживаю в їжу зелень, ризик поѐви раку шкіри знижуютьсѐ на 55%. 

Керівник дослідженнѐ доктор Ван дер Поки поѐснив це великим вмістом в зелені фоліювої 
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кислоти, вітамінів А, C і E і різних каротиноїдів, ѐкі підвищуять природний захист шкіри від 

ультрафіолетового випроміняваннѐ.  

З тим, що зелень корисна длѐ профілактики онкологічних захворявань, згодні і ѐпонські вчені. 

Вони впевнені, що речовини, що містѐтьсѐ в свіжій зелені, нейтралізуять дія канцерогенів, ѐкі 

кожен день потраплѐять в наш організм з тятяновим димом, вихлопними газами, смаженим 

м'ѐсом і консервантами. 

Шкідливі харчі 

Висновок нарколога 

Занепокоюність підвищеннѐм в останні роки споживаннѐ молоддя слабоалкогольних «напоїв» 

висловляять не тільки громадські організації, а і науковці, медики, соціологи. Типовим і дуже 

розповсядженим представником слабоалкогольних «напоїв», ѐкі найохотніше споживаю молодь, 

ю пиво. У нашій країні говорѐть про «пивну револяція». Уже неможливо уѐвити собі спілкуваннѐ 

підлітків і молоді без пива. Останнім часом все частіше на вулицѐх, на стадіонах, в кафе, в парках 

з'ѐвлѐятьсѐ неповнолітні хлопці і дівчата, ѐкі тримаять у руці плѐшку з пивом. Пиво активно 

вживаять дівчата й жінки. За даними опитувань, школѐрі систематично п'ять пиво, починаячи з 

10-13 років. Длѐ вживаннѐ пива ніѐкого особливого приводу, на думку пивних споживачів, не 

потрібно. Дорослі й підлітки п'ять його по дорозі додому, на вулиці, «длѐ підтримки розмови» під 

час зустрічі, під час переглѐду телевізійних передач, у тому числі спортивних, дегустуять і 

порівняять смакові й оп'ѐнѐячі властивості різних сортів і т.д.  

Часто пиво вважаять майже безалкогольним напоюм, не тільки не шкідливим, але й корисним. Ще 

у 1927 році видатний психіатр В.М. Бюхтюрюв писав: «К сожаления, вопросы о громадном вреде, 

приносимом алкоголем, недостаточно ѐсны длѐ малокультурных масс, да и большинству 

интеллигентов не представлѐетсѐ очевидным, что алкоголь есть безусловный ѐд. Даже, наоборот, 

господствуят всяду мнениѐ о полезности малых и умеренных доз алкоголѐ, хотѐ попытки 

некоторых ученых доказать эту «полезность» потерпели полное крушение с позднейшими 

научными исследованиѐми». Але і сьогодні існую думка, що випити плѐшку пива длѐ подоланнѐ 

спраги більш корисно, ніж склѐнку лимонаду. Саме твердженнѐ про користь пива ю одніюя з 

обставин, що сприѐять поширення його розповсядженнѐ.  

Цим поѐсняютьсѐ залученнѐ до вживаннѐ пива дітей длѐ «підвищеннѐ апетиту», «рекомендації» 

споживати пиво вагітним та длѐ покращеннѐ лактації, при гіповітамінозах замість пивних дрожів, 

полівітамінів. Здійсняютьсѐ свого роду культ пива.  

Науково доведено, що алкогольна залежність настаю не тільки при регулѐрному вживанні міцних 

спиртних «напоїв». Алкоголізм — захворяваннѐ, в основі ѐкого лежить систематичне вживаннѐ 

алкогольних «напоїв», виростаю зі звичного вживаннѐ алкоголя. Хвороба формуютьсѐ поступово, 

непомітно длѐ оточуячих і самого майбутнього алкоголіка. Систематичне вживаннѐ пива може 

викликати алкоголізм так само ѐк вино, горілка, коньѐк («пивний алкоголізм»). Пивний алкоголізм 

розвиваютьсѐ за законами звичайного алкоголізму. Алкоголь — це отрута, що володію 

наркотичноя діюя. Фармакологічна діѐ пива така, що воно сприѐю відпочинку й заспокоюння. Із 

пивом лядина привчаю себе не тільки до звичайної оп'ѐнѐячої дії алкоголя, але й до седативного 

засобу. Пиво стаю необхідним елементом відпочинку, заспокоюннѐ. Згодом лядина без «пивного 

допінгу» не здатна почувати себе нормально, порушуютьсѐ самопочуттѐ, знижуютьсѐ настрій, 
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з'ѐвлѐютьсѐ напруженість, порушуютьсѐ сон, погіршуятьсѐ взаюмини із близькими. Пиво стаю 

звичкоя. Одніюї плѐшки пива виѐвлѐютьсѐ недостатньо, наростаять дози пива, з'ѐвлѐятьсѐ 

алкогольні ексцеси, виникаять провали пам'ѐті, з'ѐвлѐютьсѐ похмільний синдром — перша за день 

випивка переноситьсѐ на все більш ранній термін — на ранній вечір, на полудень, і, нарешті, на 

ранок. Так формуютьсѐ пивний алкоголізм. Серед тих, хто звертаютьсѐ по допомогу до наркологів, 

приблизно 15-20% хворіять пивним алкоголізмом.  

На думку вчених, длѐ формуваннѐ алкоголізму пиво навіть більш небезпечне і підступне, ніж міцні 

алкогольні «напої». Наукові данні свідчать, що ризик становленнѐ важкого або надмірного 

п'ѐнства вище в тих, хто віддавав перевагу пиву, у порівнѐнні з особами, що віддавали перевагу 

вину, ѐк серед чоловіків, так і серед жінок, що служить додатковим поѐсненнѐм факту більш 

високого ризику захворяваності й летальності серед осіб, що надавали перевагу пиву. Пиво 

завдѐки своюму швидкому всмоктування в шлунково-кишковому тракті викликаю навіть більш 

виражене сп'ѐніннѐ, ніж горілка.  

Діѐ пива обумовлена компонентами, ѐкі воно містить — алкоголем і продуктами бродіннѐ солоду. 

Пиво готуютьсѐ з ѐчменѐ, хмеля, що містѐть білки, жири, вуглеводи, вітаміни. Мікроби бродіннѐ 

поїдаять ці продукти длѐ росту й розмноженнѐ. Внаслідок бродіннѐ виділѐютьсѐ алкоголь. Своя 

пагубну дія чинить спирт, що міститьсѐ в пиві. На етикетці пивної плѐшки надруковане число, що 

показую, скільки об'юмних відсотків етилового спирту міститьсѐ в пиві (наприклад, 5,0% об). 

Об'юмний відсоток алкоголя трохи більше, ніж вагарний. Виходить, у цьому пиві — 4,35% 

вагарного алкоголя. Іншими словами у пів¬літровій плѐшці слабоалкогольного пива міститьсѐ 20 

мл чистого спирту. Таким чином, плѐшка пива міцністя 5% об. адекватна приблизно 60 мл горілки. 

Якщо пиво міцне (утримуяче, наприклад, 8% об.), плѐшка адекватна 100 мл горілки, а дві плѐшки 

міцного пива — це вже стакан горілки. Між тим, багато хто із сучасних 16-17-літніх підлітків 

випиваять більше 3-х л пива у день, що еквівалентно приблизно 400 мл горілки в день.  

Більшість дослідників свідчать про негативний вплив пива на організм, вважаячи його клітинноя 

отрутоя, що приводить при вживанні великих кількостей не тільки до алкоголізму, а і до важких 

соматичних наслідків. Необхідно відзначити, що пиво містить у своюму складі важкі (токсичні) 

метали, такі ѐк кобальт, кадмій, свинець, ртуть, мідь, цинк. Нагромадженнѐ важких металів в 

організмі лядини приводить поступово до симптомів хронічного отруюннѐ. У рѐді токсичних 

металів у пиві кадмій, ѐк добавка длѐ збереженнѐ піни, займаю особливе місце, тому що маю 

особливі біологічні властивості й механізм вражаячої дії. Встановлено, що великі дози кадмія при 

непомірному вживанні пива можуть викликати в організмі ѐвища гострого отруюннѐ, а постійне 

надходженнѐ невеликих його кількостей — хронічне отруюннѐ. Так, солі кадмія впливаять на 

всмоктуваннѐ й обмін рѐду необхідних мікроелементів, у тому числі міді, заліза й цинку. Кадмій 

порушую передачу сигналів у нервових й ендокринних ланках регуляячих систем організму: 

пригнічую синтез гормонів, пригнічую умовні рефлекси. Солі кадмія маять мутагенну дія, 

впливаять на сперматогенез, вражаять нирки й серце, пригнічуять травні ферменти. Кадмій 

відомий ѐк речовина, що пригнічую синтез рѐду гормонів: чоловічих статевих гормонів, інсуліну. 

Умовно тимчасово стерпним граничним надходженнѐм кадмія в організм за один тиждень 

прийнѐта величина 400-500 мкг (0,4 — 0,5 мг). Як безпечну добову дозу надходженнѐ кадмія із 

харчовим раціоном (вклячаячи весь набір продуктів) прийнѐто дозу 1 мкг/ кг маси тіла.  

У пиві містѐтьсѐ моноаміни, що утворяятьсѐ в результаті бродіннѐ хмеля, ѐкі, впливаячи на 

головний мозок, викликаять у сп'ѐнілого стан ѐкоїсь приголомшеності, отупіннѐ. Серед 

моноамінів у пиві присутнѐ й трупна отрута — кадаверин. У пиві містѐтьсѐ і рослинні аналоги 
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жіночих статевих гормонів. У відповідь на прийнѐттѐ пива печінка синтезую речовину, що 

придушую секреція метилтестостерону (основного чоловічого статевого гормону). Саме тому у 

чоловіків, що надмірно захопляятьсѐ пивом, формуютьсѐ схожа на жіночу фігура: стаю ширше таз, 

збільшуятьсѐ грудні залози, жир відкладаютьсѐ на стегнах і животі («пивний живіт»). У жінок 

пропорційно кількості споживаного пива зростаю ймовірність захворяваннѐ раком молочної 

залози.  

Ще в кінці XIX століттѐ відомий лікар Bollinger описав пов'ѐзану з вживаннѐм пива чоловіками 

молодого й середнього віку патологія, що проѐвлѐютьсѐ в збільшенні серцѐ й розширенні його 

камер — «алкогольне свѐткове серце». Даний стан пізніше став відомим ѐк «Мянхенське пивне 

серце». Алкогольна кардіопатіѐ (сучасна назва даного захворяваннѐ) представлѐю і тепер дуже 

важливу медичну проблему длѐ лядей, що зловживаять пивом. Світовими дослідженнѐми 

доведено позитивний зв'ѐзок між вживаннѐм пива й серцево-судинними хворобами, що 

суперечить існуячому серед населеннѐ уѐвлення про те, нібито питтѐ пива захищаю серце. 

Відзначаютьсѐ несприѐтливий вплив пива на ожиріннѐ, рівень артеріального тиску й виділеннѐ із 

сечея натрія й калія. Смертність серед лядей, що зловживаять пивом, вище, ніж серед рідко 

питущих. Пиво, ѐк та інші алкогольні «напої», впливаю на шлунково-кишковий тракт, спочатку 

збуджуячи його секреція, а потім пригнічуячи її, що призводить до гастритів, виразкової хвороби, 

панкреатиту, коліту. Пиво може викликати цироз печінки, ѐк й інші алкогольні «напої». Прийом 

пива поза прийманнѐм їжі збільшую ризик розвитку алкогольного ушкодженнѐ печінки і 

підшлункової залози.  

Навіть невеликі дози пива впливаять на потомство тих, хто п'ю — ѐк чоловіків, так і жінок, ѐкі 

вироблѐять під впливом алкоголя неповноцінні статеві клітини, наслідком чого ю викидиші, 

народженнѐ неповноцінних або мертвих дітей. Діти, ѐкі народилисѐ з алкогольним синдромом 

плода, але без грубих каліцтв, відстаять в фізичному і психічному розвитку. Вкрай небезпечним ю 

вживаннѐ пива матір'я, ѐка годую немовлѐ грудним молоком, тому, що дитина таким чином 

отримую і алкоголь, росте слабкоя, безпорадноя, вразливоя длѐ інфекцій і нервово-психічних 

розладів.  

Думка вітчизнѐних і іноземних вчених відносно неприпустимості вживаннѐ слабоалкогольних 

«напоїв», в тому числі пива, дітьми і підлітками юдина. Доведено, що найбільш небезпечно длѐ 

виникненнѐ залежності вживаннѐ алкоголя молодими лядьми до 18-20 літнього віку, тому що в 

період інтенсивного зростаннѐ клітини мозку та інших органів найбільш чутливі до шкідливих 

впливів. Пивний алкоголізм особливо розповсяджений серед молодих лядей. Так, за останні 7 

років значно зросла кількість хворих на алкоголізм у віці до 25 років. Захворяваннѐ у цих паціюнтів, 

ѐк правило, прогресую дуже швидко, супроводжуютьсѐ тѐжкими психічними розладами, 

деградаціюя особистості, важко піддаютьсѐ лікування. Вченими встановлено, що чим у більш 

ранньому віці розпочато систематичне вживаннѐ алкоголя, тим частіше зустрічаятьсѐ випадки 

тѐжких соціальних і медичних наслідків, скоріше розвиваютьсѐ алкоголізм, незалежно від освіти, 

етнічної належності, сімейного становища, спадковості. Доведено висока корелѐція між 

вживаннѐм слабоалкогольних «напоїв» дітьми і дитѐчоя злочинністя у зв'ѐзку зі швидкоя 

трансформація поведінки з девіантної (ѐка відхилѐютьсѐ від нормальної) у делінквентну (із 

порушеннѐм громадського порѐдку) у середньому в 61% випадків. Підлітки, ѐкі вживаять 

слабоалкогольні «напої» демонструять більш бідне функціонуваннѐ у важливих областѐх 

особистого й громадського життѐ через 4-5 років післѐ початку вживаннѐ, ніж особи, що не 

вживаять алкоголь.  



23 
 

Крім того, важливим ю і те, що знайомство зі слабоалкогольними напоѐми длѐ дитини дуже часто 

з'ѐвлѐятьсѐ приступкоя до вживаннѐ інших психоактивних речовин. Стан зміненої свідомості під 

впливом пива або «лонгера» стаю відомим а потім і привабливим длѐ підлітка. Це може стати 

початком «експериментів по змінення свідомості» з іншими психоактивними речовинами — 

міцним алкоголем або навіть наркотиками.  

Тим часом умови вільного ринку і конкуренції примушуять виробників пива проводити 

наступальну політику. Слабоалкогольних «напоїв» вироблѐютьсѐ все більше. Виробники вимушені 

формувати ринок споживачів. Ось, наприклад, в статті «Обзор рынка слабоалкогольных 

«напитков»» в газеті «Официальные ведомости» від 27.11. 2003 г № 47 (270) — 48 (271) 

говоритьсѐ, що длѐ іноземних компаній ринок України і Росії в категорії слабоалкогольних 

«напоїв» найбільш перспективний. При цьому, длѐ запуску виробництва «слабоалкоголки» 

потрібні мінімальні капітальні вкладеннѐ. Все це зробило виробництво «слабоалкоголки» одним з 

найбільш привабливих напрѐмків розвитку бізнесу, уже в 2004 році український ринок підійде до 

межі насиченнѐ. «Особливу пікантність українському ринку надаю те, що гравців на ньому з 

кожним сезоном додаютьсѐ, а конкуренціѐ, що ще недавно була практично невідчутна, стаю усе 

жорсткіше... Виробники зацікавлені в поѐві слабоалкогольного продукту з більш високоя 

рентабельністя. Крім того, ринок слабоалкогольної продукції поступово «старію». Верхнѐ вікова 

границѐ активних споживачів продукту постійно повзе нагору. Це значить, що основними 

споживачами слабоалкогольних «напоїв» стаять не тінейджери, а фінансово незалежні молоді 

ляди». Із цього виходить, що на сьогодні споживачами пива ю підлітки. Цікаво, що перспективним 

автор вважаю виробництво слабоалкогольних «напоїв» з більшім вмістом спирту (14-16%), а також 

під відомими горілчаними (або коньѐчними) брендами, що «могло б розширити споживчу 

аудиторія міцного «материнського» напоя». Прогнозуютьсѐ й розширеннѐ ринку за рахунок 

виробництва слабоалкогольних молочних коктейлів — «молочна слабоалкоголка» маю шанси 

стати дійсно «вершками» ринку, міцно закріпивши за собоя елітну нішу». Таким чином, крім пива, 

«шаленого соку» і т.і. нас очікую атака молочних алкогольних коктейлів, що в дітей може 

викликати питаннѐ: «що може бути більш безневинним, ніж молоко?!»  

Тобто вигідність, економічна привабливість виробництва ї продажу слабоалкогольних «напоїв», 

умови жорсткої конкуренції примушуять виробників проводити наступальну маркетингову 

політику, використовувати різноманітні, витончені форми залученнѐ найширших верств населеннѐ 

до споживаннѐ своюї продукції. Одноя із причин масового поширеннѐ розповсядженнѐ вживаннѐ 

пива серед дітей, підлітків, молоді більшість учених усього світу вважаять масивну, наступальну 

рекламу пива, ѐка робить вживаннѐ пива соціально прийнѐтним і навіть схваляваним. Питні звичаї 

і «привабливі» властивості слабоалкогольних «напоїв» нав'ѐзуятьсѐ не тільки рекламними 

роликами на телебаченні, їх пропаганда йде в художніх фільмах, різних телепередачах, в пресі, на 

рекламних щитах т.і..  

Провідним засобом масової інформації в сучасних умовах ю телебаченнѐ. Багато вітчизнѐних і 

закордонних авторів вважаять, що телевізор у родині став ѐк би «співучасником вживаннѐ 

алкоголя», при цьому особливо шкідливим виѐвлѐютьсѐ його вплив на дітей. У цей час жоден 

рекламний блок на телебаченні не обходитьсѐ без пивної реклами, оріюнтованої в основному на 

молодих лядей у віці 14-30 років. З реклами випливаю, що пиво — це безалкогольний, безпечний 

«напій», майже компот або сік, що пити пиво модно й корисно, а той, хто не споживаю цей 

«напій», позбавлѐю себе радощів, сили, успіху. Основноя метоя пивної реклами ю впровадженнѐ в 

масову свідомість стереотипу про необхідність споживаннѐ пива.  
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В 2001 році у Канаді відбувсѐ симпозіум Товариства дослідженнѐ алкоголізму, на ѐкому були 

представлені роботи, що відображаять вплив реклами алкоголя на молодь 15-26 років і школѐрів 

середніх класів, її запам'ѐтовуваннѐ й ефекти. Відзначено істотний вплив засобів масової 

інформації (телебаченнѐ, кіно, популѐрна музика, комп'ятерні/відео ігри і інтернет), у ѐких 

демонструютьсѐ насильство, небезпечна статева поведінка, вживаннѐ алкоголя й наркотиків, на 

фізичне й психічне здоров'ѐ дітей і підлітків. Дослідники демонстрували дітѐм 8-11 років протѐгом 

5,5 хвилин уривки з популѐрної телепередачі, вузловими моментами ѐкої було вживаннѐ 

алкогольних «напоїв» дорослими. Надалі за допомогоя спеціальної методики оцінявали 

засвоюннѐ дітьми стереотипів «алкогольної поведінки». Автори показали прѐмий зв'ѐзок між 

вживаннѐм алкоголя дорослими в телепередачах і сприйнѐттѐм дітьми алкогольних звичаїв. 

Доведено, що позитивне сприйнѐттѐ реклами пива кореляять із підвищеннѐм частоти вживаннѐ 

пива в сьогоденні й майбутньому серед ціюї вікової групи. Реклама пива не впливала на частоту 

вживаннѐ інших видів алкоголя. Багато хто із самих молодих лядей відчували, що реклама пива 

заохочую підлітків пити. Це особливо мало місце серед 10-13-літніх хлопців, ѐкі найбільш образно 

приймали рекламне зображеннѐ пива.  

Розповсядженоя, «модноя» рекламноя акціюя, спрѐмованоя на розширеннѐ аудиторії 

споживачів, ефективне широкомасштабне залученнѐ молоді і підлітків до вживаннѐ алкогольних 

«напоїв», насамперед пива, ю так звані «свѐта пива», «свѐта пива і тятяну». У суспільстві існуять 

різні точки зору на безпечність цих заходів. На жаль сьогодні засоби масової інформації 

найчастіше займаять невиважену позиція, ѐка суперечить науково обґрунтованим фактам, 

відверто впроваджуять «алкогольне вихованнѐ».  

От, наприклад, витримки зі статті «Навіть гарне пиво вмій пити красиво» («Комсомольська правда 

в Україні» від 31 серпнѐ 2001): «Тисѐчі киѐн і гостей столиці День Незалежності України відзначили 

келихом гарного підбадьорливого напоя. І не одним — на Контрактовій площі стародавнього 

Подолу. Добротні, ѐк у заморських пабах, крамниці, лави й столи під відкритим небом, затишні 

торговельні павільйончики, увічливі доглѐдачі порѐдку. І, звичайно ж, море музики, пісень й... 

пива. Хто ще зовсім не охолонув від свѐткових емоцій, із задоволеннѐм угамовую спрагу 

прохолоддя у фірмових келихах «Славутича» чи то пивом, чи то безалкогольними напоѐми. Благо 

ю вибір і длѐ дітей, і длѐ дорослих. Поруч дітлахи з задоволеннѐм каталисѐ на міні-транспорті... 

Дехто стверджую, що від непомірного вживаннѐ пива виростаять такі великі животи. Але, фахівці 

вважаять — бурштиновий «напій» оббрехали цілком незаслужено. Насправді пиво на 90% 

складаютьсѐ із зовсім некалорійної води. Все інше — ѐчмінь, хміль, дріжджі. Навіть міцне пиво не 

занадто калорійне: випити плѐшку — однаково, що з'їсти товсту скибу хліба або півпачки сиру. 

Мальтоза й глякоза, що містѐтьсѐ в пиві, — аж ніѐк не ті солодощі, від ѐких товстіять. Вони не 

відкладаятьсѐ в організмі й не викликаять ожиріннѐ. До того ж у пиві нема жирів, і «пивному 

животикові» взѐтисѐ просто не відкілѐ. Тому пий, та знай міру — одна-дві кружки пива шкоди 

організмові не принесуть... Прищепляячи ювропейську культуру питтѐ, торговельна марка 

«Славутич» активно формую нову психологія стосовно пива. Адже воно відучую від п'ѐнства, західні 

компанії давно це зрозуміли, і в цьому напрѐмку працяять уже не один рік. На відміну від міцних 

спиртних «напоїв», пиво — творчий, цивілізований «напій»» — кінець цитати.  

На жаль, цѐ статтѐ ю не одиноким типовим прикладом розповсядженої друкованої неохайної 

реклами. На думку ѐких саме «фахівців», ѐкі «реабілітуять» «бурштиновий «напій»», посилаютьсѐ 

автор в статті не обговоряютьсѐ. Але наведені «доводи» на захист пива суперечать науково 

обґрунтованим фактам, ѐкі викладено вище. Крім того лагідна, заманлива, спокуслива картина, 

ѐка намальована в статті під привабливим терміном «ювропейської культури питтѐ», не відповідаю 
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реаліѐм, ѐкі можна спостерігати під час «свѐт пива» в місті Харкові. В одному можна погодитисѐ 

безперечно з автором статті: такі «свѐта» дійсно «формуять нову психологія стосовно пива». На ці 

«свѐта» збираютьсѐ, в основному, молодь, в тому числі з маленькими дітьми. Великий відсоток 

відвідувачів складаять підлітки. Їх віку властиві тенденції до спілкуваннѐ в групі, наслідуваннѐ 

поведінці ровесників, прагненнѐ відчувати себе дорослішим, емансипаційні тенденції. «Свѐта 

пива» роблѐть алкоголь легко доступним длѐ янацтва. Їх привабляю свѐтковий антураж, 

можливість безкоштовного вживаннѐ пива під час різноманітних конкурсів, ѐкі проводѐтьсѐ, між 

іншим, і на «переможцѐ в кількості випитого». Часто такий «героїзм» скінчуютьсѐ отруюннѐм, або 

розгальмованістя, неадекватноя, агресивноя поведінкоя. Наприклад, фотозадокументованоя 

розповсядженоя «веселоя» розвагоя стаю підкиданнѐ в повітрѐ склѐних плѐшок — «на кого 

упаде».  

Під час «свѐта» батьки даять пиво 3-4-літнім дітѐм. Пиво п'ять вагітні жінки, підлітки 

алкоголізуятьсѐ в групах, оріюнтуячись на поведінку ровесників. В наслідок того, що ці «заходи» 

проводѐтьсѐ публічно, відкрито, активно рекламуятьсѐ, у янацтва складаютьсѐ враженнѐ, що 

«свѐто» офіційно дозволено, схвалено, а пиво пити безпечно і корисно. Поза свідомістя не тільки 

підлітка, а і дитини, ѐка прийшла з батьками, формуютьсѐ стійке позитивне ставленнѐ до вживаннѐ 

алкоголя, засвояютьсѐ привабливий, легкий спосіб проведеннѐ часу, виникаю асоціаціѐ вживаннѐ 

алкоголя зі свѐтом, ѐке дуже легко створити длѐ себе будь-коли, придбавши плѐшку пива. 

Враховуячи наведені вище факти, ѐкі свідчать про виражений токсичний вплив алкоголя, в тому 

числі слабоалкогольних «напоїв», на організм тѐжкі соціальні, медичні, психологічні наслідки 

алкоголізації, швидке формуваннѐ алкоголізму у дітей, підлітків, молоді, ми вважаюмо 

неприпустимим свідоме, спрѐмоване залученнѐ цього контингенту до споживаннѐ алкоголя.  

У зв'ѐзку із наведеними обставинами длѐ запобіганнѐ проблем у дорослому житті вчені різних 

країн вважаять розумним прагненнѐ затримувати ранню використаннѐ алкоголя, пропонуять 

спрѐмовувати зусиллѐ суспільства (яридичні, медичні, освітні), щоб запобігти ранньому початкові 

алкоголізації.  

Вправи для зняття зорової втоми  

виконуються вдома 

1. Міцно заплющити очі на 3 - 5 секунд, потім розплющити їх на 3 - 5 секунд, повторити 6 

- 8 разів. Вправа знімає втому, зміцнює м'язи повік, сприяє поліпшенню кровопостачання, 

розслабленню м'язів ока.  

2. Швидко моргати протягом 1 - 2 хвилин. Вправа сприяє поліпшенню кровообігу.  

3. Дивитись у далечину прямо перед собою 2 - 3 секунди. Поставити палець правої руки 

по середній лінії обличчя навпроти перенісся на відстані 25 - 30 см від очей. Перевести 

погляд на кінець пальця і дивитись на нього двома очима 3 - 5 секунд. Опустити руку. 

Повторити 10 - 12 разів. Вправа знімає втому акомодаційного м'яза, полегшує зорову 

роботу на близькій відстані.  

4. Закрити повіки. Проводити масаж їх з допомогою рухів по колу пальцями протягом 1 

хвилини. Вправа знімає спазм м'язів очей і поліпшує кровопостачання.  

5. Поставити палець правої руки по середній лінії обличчя на відстані 25 - 30 см від очей. 

Дивитись двома очима на кінець пальця 3 - 5 секунд. Закрити долонею лівої руки ліве око 
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на 3 - 5 секунд. Забрати долоню, дивитись двома очима на кінець пальця 3 - 5 секунд. 

Потім аналогічна вправа виконується при фіксації пальця лівої руки з прикриттям правого 

ока. Повторити 5 - 6 разів. Вправа сприяє роботі обох очей.  

6. Голова нерухома. Відвести напівзігнуту праву руку в бік. Повільно переміщувати 

палець справа наліво і зліва направо, стежити очима за пальцем. Повторити 10 - 12 разів. 

Вправа зміцнює м'язи ока горизонтальної дії і удосконалює їх координацію.  

7. Одночасно трьома пальцями лівої руки легко натиснути на верхню повіку лівого ока і 

трьома пальцями правої руки легко натиснути на верхню повіку правого ока. Через 1 - 2 

секунди зняти пальці з повіки. Повторити 3 - 4 рази. Вправа поліпшує циркуляцію 

внутрішньоочної рідини.  

8. Дивитись удалину перед собою 2 - 3 сек. Потім перевести погляд на кінчик носа на 3 - 5 

сек. Повторити 6 - 8 разів. Вправа розвиває здатність утримувати погляд на близькій 

відстані.  

9. Голова нерухома. Підняти напівзігнуту праву руку вгору. Повільно переміщувати 

палець згори вниз і стежити за ним очима. Повторити 10 - 12 разів. Вправа зміцнює м'язи 

очей вертикальної дії і вдосконалює їх координацію.  

10. Голова нерухома. Витягнути напівзігнуту руку вперед і вправо. Виконати рукою на 

відстані 40 - 50 см від ока повільні рухи по колу за годинниковою стрілкою і стежити при 

цьому очима за кінцем пальця. Виконати цю вправу лівою рукою, здійснюючи рухи по 

колу проти годинникової стрілки. Повторити 3 - 6 разів. Вправа розвиває координацію 

рухів очей і сприяє зміцненню вестибулярного апарату.  

11. Голова нерухома. Підняти очі вгору, опустити вниз. Повернути очі в правий бік, потім 

в лівий. Повторити 6 - 8 разів. Вправа удосконалює складні рухи очей.  

12. Голова нерухома. Підняти очі вгору. Зробити ними рухи по колу за годинниковою 

стрілкою, проти годинникової стрілки. Повторити 3 - 6 разів. Вправа сприяє розвитку 

складних рухів очей і підвищує стійкість вестибулярних реакцій.  

13. Голова нерухома. Підняти очі вгору, опустити вниз. Повернути очі вправо, потім 

вліво. Повторити 6 - 8 разів. Вправа розвиває здатність очних м'язів до статичної напруги.  

14. Ноги поставити на ширину плечей. Голову опустити, подивитись на носок лівої ноги 

(зафіксувати точку). Підняти голову, подивитись у правий верхній куток кімнати. 

Опустити голову, подивитись на носок правої ноги. Підняти голову, подивитись у верхній 

лівий куток кімнати. Повторити 3 - 6 разів. Вправа сприяє поліпшенню координації рухів 

очей і голови.  

15. Витягнути руки вперед на ширину плечей на рівні очей. Подивитись у правий верхній 

куток кімнати. Перевести погляд на кінці пальців лівої руки. Подивитись у верхній лівий 

куток кімнати. Перевести погляд на кінці пальців правої руки. Повторити 3 - 4 рази. 

Вправа розвиває складні координаційні рухи очей.  

16. Стати перед вікном. На відстані 25 см на рівні очей на вікні прикріпити мітку (діаметр 

2 - 3 мм). По черзі фіксувати то мітку, то який-небудь об'єкт за вікном, який міститься на 

рівні мітки на віддалі не менше 1 м. Перші 3 дні вправу продовжувати 3 хвилини, потім 3 
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дні - 5 хвилин і 7 хвилин кожний наступний день. Вправа розвиває здатність оцінювати 

відстань і координує роботу внутрішніх і зовнішніх м'язів ока.  

Примітка. Вправи 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 виконують сидячи, а вправи 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 

16 - стоячи. Якщо хворому призначено носити окуляри постійно, то всі вправи, за 

винятком 4 і 7, виконують в окулярах.   

Перелік вправ для профілактики зорової втоми 
і короткозорості, що виконуються на уроках у школі   

1. Відкинутись на спинку стільця. Вдихнути. Нахилившись уперед до кришки парти, 

видихнути. Повторити 5 - 6 разів.  

2. Відкинутись на спинку стільця, прикрити повіки, міцно заплющити очі, відкрити 

повіки. Повторити 5 - 6 разів.  

3. Руки на пояс. Повернути голову вправо, подивитись на лікоть правої руки, повернути 

голову вліво, подивитись на лікоть лівої руки, повернутись у вихідне положення. 

Повторити 5 - 6 разів.  

4. Підняти очі догори, виконати ними рухи по колу за годинниковою стрілкою, потім 

зробити ними рухи по колу проти годинникової стрілки. Повторити 5 - 6 разів.  

5. Руки витягти уперед, подивитись на кінчики пальців, підняти руки вгору (вдихнути), 

стежити очима за руками, не піднімаючи голови, руки опустити (видих). Повторити 4 - 5 

разів.  

6. Подивитись прямо перед собою на класну дошку 2 - 3 сек., перевести погляд на кінчик 

носа на 3 - 5 сек. Повторити 6 - 8 разів.  

7. Закрити повіки. Протягом 30 сек. проводити їх масаж кінчиками вказівних пальців.  

Примітка. Усі вправи виконуються сидячи.  

 

 


