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Аналiзуються питання тверезого та здорового способу життя i результати
проведеної роботи з викладання науки про тверезу людину та суспiльство в цiлому. Матерiал i висновки дозволяють простежити та уявити всю
складнiсть вирiшення нагальних проблем серед населення України, дiтей та
молодi. Разом з тим даються деякi слушнi рекомендацiї тому, хто займається
вихованням та навчанням.

Погiршення стану здоров’я українського народу є реальною загрозою для майбутнього нашої держави та її нацiональної безпеки.
Особливе занепокоєння викликає стан духовностi i фiзичного здоров’я
у дiтей та молодi. Вкрай небезпечною є суцiльна алкоголiзацiя дiтей
та молодi. Вочевидь, формування алкогольної залежностi вiдбувається
в суспiльствi у конкретних соцiальних групах, i тому алкоголiзацiя
особистостi є специфiчним проявом загального процесу соцiалiзацiї,
а її розгляд має проводитись з точки зору врахування соцiальних,
психолого-педагогiчних закономiрностей.
Зараз стає зрозумiлим, що соцiально-полiтичний та економiчний
розвиток будь-якої держави обов’язково має супроводжуватися збереженням i вiдновленням довкiлля, розвитком психологiчної та соматичної цiлiсностi людини (котра сприймається як мета й вища цiннiсть, а
не як засiб), iнакше пiд загрозу ставиться життєдiяльнiсть суспiльства в цiлому i кожної людської iстоти зокрема. Ключовим принципом
взаємодiї людського суспiльства i природи мають бути не споживацтво
й насильство, а гармонiйне спiвiснування. Сьогоднi слiд усвiдомлювати,
що невирiшенi екологiчнi проблеми людини (що виявляються у площинi
як її зовнiшньої, так i внутрiшньої життєвої активностi) становлять
серйозну небезпеку повноцiнному iснуванню будь-якої країни. Україна
вже вiдчула це на практицi. Демографiчна ситуацiя ускладнюється
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з кожним роком. У 2000 роцi народжуванiсть в Українi була вдвiчi
нижчою за ту, яка необхiдна для простої репродукцiї (вiдтворення)
населення. Це ж стосується й демографiчної ситуацiї у всьому свiтi.
Екологiчний стан довкiлля, природного та соцiального оточення може
вважатися одним з чинникiв поширення вживання наркотикiв серед
молодi в Українi: кiлькiсть наркозалежних щорiчно зростає приблизно
на 45%, а ВIЧ-iнфiкованих — у 6,3 рази, серед яких 86% є наркоманами.
При цьому близько 1% населення України зараз ВIЧ-iнфiкованi. Лише
20% дитячого населення країни здорове.
Фiлософський аналiз феномену здоров’я людини розглядається у
працях Е.М. Кудрявцева, Ю.П. Лiсiцина, Л.П. Сущенко; медико-бiологiчний рiвень викладено в дослiдженнях М.М. Амосова, В.I. Войтенко,
З.М. Шкиряк-Нижник; соцiально-педагогiчний представлено у роботах
В.П. Петленко, Г.I. Царегородцева, Д.А. Iзуткiна, Л.Г. Матроса та iн.
Загальними теоретичними передумовами для розв’язання нами цiєї
проблеми стали дослiдження соцiально-психологiчних чинникiв соцiалiзацiї особистостi (Г. Лєбон, Г. Тард, В.М. Бехтерєв, Г.М. Андреєва,
Є.С. Кузьмiн, В.М. Кулiков, В.В. Новiков, В.Є. Семьонов, Г. Клоус та
iн.).
Досить важливе значення для розумiння проблеми алкоголiзацiї особистостi мають роботи в дитячiй i пiдлiтковiй наркологiї та
наркоманiї (Б.С. Братусь, П.I. Сидоров, В.С. Бiтецький, В.В. Колесов,
В.Л. Романова, В.В. Гульдан, В.I. Петракова та iн.). Для бiльшого розумiння проблеми, яку ми розглядаємо, варто ознайомитися з роботами традицiйно наркологiчного, нозоцентричного характеру (Б.М. Гузикова, Н.Я. Копит, Ц.П. Короленко, В.Ю. Зав’ялова, П.I. Сидорова,
Е.Є. Бехтель та iн.).
Залишаються недостатньо вивченими i не мають широкого застосування iдеї провiдних учених (I.М. Сєченова, I.П. Павлова, Н.Є. Введенського, Ф.Г. Углова, Г.А. Шичка, О.М. Маюрова, В.М. Ловчева та
iн.) про впровадження в суспiльствi культури тверезого способу життя [1–5].
Мiж тим, алкогольна залежнiсть формується зазвичай за допомогою спiлкування, несе на собi вiдбиток мiжособистiсних, групових
i мiжгрупових взаємодiй. У нiй вiдображаються культурнi стереотипи i феномени, але психолого-педагогiчний та соцiально-психологiчний
аспект формування алкогольної залежностi ще не став предметом
спецiальних наукових дослiджень. Саме тому пошуки оптимального
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вирiшення проблеми здорового способу життя в педагогiцi продовжуються. Провiднi науковцi в галузi медицини, педагогiки, психологiї
перебувають в постiйному пошуку оптимального варiанту покращення духовного, морального, фiзичного здоров’я в суспiльствi. Потрiбно
зауважити, що завжди iснували та iснують причини, якi не дають правильно побудувати процес формування здорової, тверезої особистостi
i суспiльства.
Вiдтак, актуальним постає органiзацiя навчально-виховних заходiв, якi спрямованi на формування у студентiв знань та навичок
здорового, тверезого способу життя.
Саме тому метою статтi є аналiз та обґрунтування шляхiв розвитку тверезого способу життя у майбутнiх фахiвцiв.
Займаючись практичною дiяльнiстю у сферi виховання, думаю,
варто розповiсти про одне iз своїх практичних занять i подiлитися
враженнями вiд роботи, яка охопила близько п’ятисот студентiв одного
iз провiдних унiверситетiв України.1 Сподiваюсь, мене легко зрозумiють
тi, хто здатний робити подiбне i тi, хто повнiстю вiдпрацював курс
собрiологiї.
Хочу сказати, як дорослi, так i молодь по-рiзному реагують на
отриману iнформацiю. Ми умовно подiлили всiх своїх слухачiв на чотири групи (незалежно вiд освiти, соцiального статусу, вченої степенi,
займаної посади тощо), а саме за сприйняттям собрiологiї як науки про
тверезе, духовно-моральне життя.
Пiд час проходження семiнарських занять людина має свiдомо
вибрати, чи долучитися їй на практицi до тверезого способу життя.
Це не так легко сприйняти, адже майже всi молодi та дорослi люди вже сформували певний життєвий свiтогляд, який витворив їхнiй
спосiб життя. Вiн сформувався пiд впливом певних знань, якi дали їм
переконання у виборi способу життя. Це вже, як то кажуть, «в кровi»
людини. Практично все суспiльство вражене алкогольною iдеологiєю,
яку сповiдують, за нашими висновками, 90–92% дорослих жiнок та 93–
95% чоловiкiв, майже аналогiчна ситуацiя серед молодi. Трохи краща
ситуацiя серед дiтей, хоча навiть за таких обставин висновки ВООЗ
невтiшнi: ми посiдаємо перше мiсце в свiтi по дитячому алкоголiзму.
Алкогольна проблема в країнi виглядає глобальною катастрофою, якої
не було впродовж минулих тисячолiть. За останнiх декiлька десяткiв
1 Очевидно,

йдеться про Нацiональний унiверситет «Острозька академiя».
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рокiв залежнiсть вiд алкоголю та кiлькiсть випитого зросла в десятки
разiв.
Тi, хто досконало познайомився з програмою собрiологiї, знають,
про що йде мова. Трохи краща ситуацiя з курiнням: як не як, цю шкiдливу звичку люди бiльше засуджують, та й державнi мужi, здавалося б,
бiльше придiляють уваги цiй проблемi. Щодо розпусти, яка успiшно
розвивається паралельно з кiлькiстю випитого алкоголю та скуреного
тютюну, то це все, разом взяте, вже є питанням нацiональної безпеки.
Розпуста просто топить суспiльство, збираючи врожай у виглядi
депресiй, самогубств, безплiддя, як жiночого, так i чоловiчого, рiзних
статевих хвороб, народження неповноцiнного потомства, сирiтства, всiляких збочень, ревнощiв, розлучень, божевiлля, аморальностi, бездуховностi та iнших негативних явищ, пов’язаних iз цими та iншими
шкiдливими звичками.
Чому ж всi потуги освiти, медицини та всiх iнших iнстанцiй, якi
так чи iнакше приймають учать у вихованнi дiтей та молодi, є майже
марними?
Все це розшифровується доволi зрозумiлим текстом на уроках
собрiологiї, де одразу ж даються дiєвi рекомендацiї для виправлення
становища не тiльки окремої людини, а й суспiльства в цiлому. Програма собрiологiї чiтка та науково обґрунтована. Над нею працювало
декiлька поколiнь видатних вчених з свiтовими iменами: В.М. Бехтерєв,
I.Н. Введенський, I.П. Павлов, I.М. Сєченов, Ф.Г. Углов, Г.А. Шичко,
О.М. Маюров, В.Г. Жданов та багато iнших.
Як же сприймається програма з «Культури здоров’я»2 рiзними
людьми починаючи з першого заняття? Для мене як викладача дуже
важливо донести до аудиторiї часто складну iнформацiю максимально
просто i доступно. Близько 30–32% людей сприймають iнформацiю вже
з першого заняття цiлком нормально, з розумiнням. Це, як правило,
люди високого морального та духовного рiвня розвитку, якi ведуть або
хочуть вести максимально наближений до пропонованого спосiб життя.
Зазвичай цi люди перебували в пошуку почутої iнформацiї для того,
щоб аргументувати свiй вибiр здорового способу життя, щоб захиститися вiд шкiдливої алкогольної, тютюнової iдеологiї та iдеологiї розпусти,
аморальностi, iнших негативних впливiв.
2 Робоча програма з собрiологiї для студентiв вищих навчальних закладiв «Культура здоров’я та формування тверезого, здорового способу життя», яку пiдготував
Ф.М. Калiнчук.
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На жаль, багато з цих людей вже до чогось долучилися через власну запрограмованiсть; будучи мало обiзнаними, куштували алкоголь,
пробували палити. Вони, як правило, жалкують про те, що не мали
змоги ранiше прослухати такi семiнарськi заняття. Але не втрачають
надiю позбутися негативу i активно працюють на заняттях. Часто люди
цiєї групи здатнi прийняти тверезий, здоровий спосiб життя хоча б
для того, щоб отримати можливiсть та моральне право бути особистим
прикладом для iнших.
Таким людям одразу багато що стає не тiльки зрозумiлим, вони
починають глибоко усвiдомлювати важливiсть ведення тверезого, здорового способу життя i свою значимiсть в суспiльствi. Хоча, як вони
самi зiзнаються, на перше заняття йшли неохоче, нiби пiдозрюючи, що
там їм будуть давати тi ж примiтивнi, засмiченi знання, якi давали
в школi, можливо, наркологи, психологи чи професiйно не пiдготовленi
вчителi.
Саме тут ми маємо дякувати тим, вiд кого залежала обов’язкова
присутнiсть студентiв на парах. Адже кому потрiбнi якiсь там невiдомi
семiнарськi заняття з того, що, здавалося б, вiдоме всiм з пелюшок.
Кожне заняття студенти першої групи сприймають доволi радiсно
та з розумiнням. Майже не задають запитань, хiба що iндивiдуально, на
якi обов’язково отримують вiдповiдь. Уважнiших слухачiв, нiж цi люди,
годi й шукати, вони зiгрiвають та надихають викладача, особливо на
перших заняттях, якi є доволi важкими в психологiчному планi, адже
проблеми, про якi говорить викладач, дуже специфiчнi i на перший
погляд виглядають надто суперечливими.
В кiнцi курсу багато хто саме з цих людей свiдомо вибирав тверезе
життя, хоча, на жаль, не всi. Але то право вибору людини.
Друга група слухачiв, близько 40–42%, сприймає почуту iнформацiю не вiдразу. Часто намагаються ставити запитання у досить
доброзичливiй формi i, що цiкаво вiдмiтити, хочуть почути на нього
логiчну правдиву вiдповiдь. Рiдко, але обережно заперечують, вiдчуваючи, що заперечення не зовсiм правдиве або не має пiд собою наукового
пiдґрунтя чи звичайної логiки. Отримана iнформацiя має бути ними
дещо опрацьована, перш нiж визнати її за iстину. Такi люди часто
єднаються з першими, вони досить близькi по духу та типу мислення,
але обережнiшi у висновках, особливо, якщо це стосується важливого
вибору. Уважно слухають iнформацiю, з цiкавiстю ходять на заняття.
Це доволi легка група людей, але вони вже не дають розслаблятися.
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Вимагають бiльше та краще аргументувати подану iнформацiю. I хоча
їх влаштовує бiльше логiка, нiж науковi данi, вони все-таки цiкавляться
можливiстю отримати додаткову iнформацiю з лiтератури, вiдео тощо.
В кiнцi занять близько половини таких слухачiв здатнi обрати тверезий спосiб життя, решта жалiється на недостатню кiлькiсть занять,
щоб стати свiдомими тверезниками.
Третя група людей складає 10–12%. Цi слухачi з перших почутих
фраз сприймають iнформацiю про тверезе, морально-духовне життя
через призму шаленої критики. Бiльшiсть з них замикаються в собi, про
свої вподобання розповiдають не охоче. Вони пiддають сумнiву майже
все, що не спiвпадає з їх переконаннями. Як правило, у цих людей
замiсть запитань виникають суцiльнi заперечення, а коли вони задають
запитання, то зазвичай бояться отримати логiчну, правдиву вiдповiдь.
Дуже пiдозрiлi до самого викладача як носiя тверезого свiтогляду, мовляв, «не може бути, щоб вiн сам був такий, як говорить, щось тут не те»,
«а раптом викладач — сектант чи ще хтось, на їх думку, неправильний».
Тут спрацьовує не науковий пiдхiд до почутої iнформацiї, а соцiальнопобутовий: «люди кажуть не так». На мою думку, у цих людей слабко
розвинуте логiчне мислення i саме це не дає їм можливостi отриману
iнформацiю спiвставити зi своїми знаннями i вибрати бiльш логiчне
та правильне. Крiм того спрацьовують власнi амбiцiї, адже серед цих
людей, як не дивно, багато формальних i неформальних лiдерiв. Часто
вони бояться, що люди першої i другої групи, яким вони часто нав’язують власнi думки та власний спосiб життя, усвiдомивши почуте,
оберуть тверезе життя, залишивши їх у меншостi.
Не дивлячись нi на що, дуже вдячний цим людям, вони вдосконалюють викладача. Але це i наш головний бiль, щоб цi люди вiдвiдували
заняття, не залишившись на самотi зi своїми амбiцiями та примiтивними
знаннями про тверезий, здоровий спосiб життя. Саме тут важливою
є обов’язковiсть вiдвiдування занять, якраз для того, щоб i амбiцiйнi
люди могли продовжувати пiзнання альтернативної до їх переконань
iнформацiї. Практика показує, що з кожним заняттям враження у них
змiнюються на бiльш позитивнi або й зовсiм позитивнi. Програма з собрiологiї є цiлiсною, а педагогiка та психологiя потребує саме логiчної
повноти i певної послiдовностi, щоб скласти пiдсумкове враження, а не
нашпигувати людину хаотичною iнформацiєю.
Найбiльшою проблемою, i навiть трагедiєю, є вiдсутнiсть когось iз
цих людей на заняттi. Що ця людина, яка не допрацювала тiєї логiчної
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повноти, буде думати та говорити про iснування тверезого свiтогляду,
не важко здогадатися. Часто вони вдаються до спотворення почутої
iнформацiї, вперто трактуючи її на свiй розсуд, iнколи намагаючись
переконати в своїх думках iнших, навiть тих, хто разом з ними проходить заняття. Спостерiгати за цим дуже боляче, але ми знаємо, яким
буде кiнцевий результат для тих, хто вiдпрацює курс повнiстю. I якби
не той щасливий, позитивний кiнцевий результат, потрiбно бути просто
божевiльним, щоб робити цю невдячну справу.
Такi люди не часто стають на шлях тверезого життя, для них це
занадто короткий строк — з п’яти занять, щоб змiнити свiй алкоголiзований свiтогляд. Вони стають доволi обiзнаними людьми i просто
перестають бути противниками тверезого життя. Але якщо так сталося,
що вони все-таки наперекiр всякiй статистицi обрали тверезе життя,
то активностi їхньої дiяльностi у пропагандi тверезостi, духовностi та
моральностi може позаздрити будь-хто.
Четверта група найменша i складає всього 3–7%. Сказати, що цi
люди категорично не сприймають тверезого життя та всього того, що
з ним пов’язане — то не сказати нiчого. Вся почута iнформацiя сприймається абсолютно негативно. Велика образа здатна затьмарити розум
цiєї людини, i тодi що не говори, все не так. Така людина сидить, «як
на голках», їй хочеться постiйно заперечувати i прямо зараз. Але вона
все ж розумiє, що не все здатна грамотно, логiчно заперечити, користуючись соцiально-побутовими аргументами, та й одногрупники мовчать.
Таких людей вiдчуваєш всiм своїм єством. Саме вони в групi є найпроблемнiшими, i вся увага, енергiя та знання направленi виключно на них.
Це люди, на яких найбiльше чекаєш, найбiльше за них молишся,
щоб молитва дiйшла до них, минаючи гордiвливий, затьмарений слiпим
внутрiшнiм протестом розум. У цих людей помiркованiсть захована
за власними амбiцiями. Їм страшно навiть подумати, що хтось може
почути викладача i, не дай Бог, змiнити себе, коли їм того не хочеться,
адже, змiнившись, люди стануть кращими, що ж тодi робити їм iз своїми
амбiцiйними та п’яними переконаннями... На нашу думку, саме цi люди
потребують найбiльшої i невiдкладної допомоги, але вони, на жаль, так
не думають.
Серед них багато лiдерiв, i не тiльки неформальних. Дуже часто
вони використовують свiй авторитет, створюючи спротив проведенню
курсiв, шукаючи пiдтримки у третьої групи, яка бiльш здатна їх пiдтримати, особливо пiсля першого заняття, коли ще не все зрозумiло.
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Слухачi першої та другої груп рiдко їх пiдтримують, особливо пiсля декiлькох занять, коли вже багато чого стає вiдомим i слухачi починають
вiдрiзняти одне вiд одного.
Рiдко хто iз четвертої групи приходить на наступнi заняття, якщо
то можливо пропустити. Намагаються пiсля заняття пiдбурити iнших
студентiв не ходити, бо краще, коли нас багато, або бодай ще хтось проти. Цi люди дуже активнi i ще бiльше активiзуються, шукаючи захисту
своїм амбiцiям серед однодумцiв (благо таких шукати не потрiбно, це
переважна бiльшiсть людей, не обiзнаних у собрiологiї).
Такi слухачi курсу здатнi спотворити (що часто i роблять) почуту
на заняттях iнформацiю до невпiзнання, на свою, звичайно, користь.
Працюють пiдпiльно, позаочi, боячись осуду, вiдчуваючи свою неправоту i нездатнiсть захистити свої переконання, хоча мають на це не
тiльки право, але й можливiсть.
Аналiзуючи та пiдводячи пiдсумки проведеної роботи, слiд зауважити наступне:
• з самого початку, коли оголошується тема семiнарського заняття,
переважна бiльшiсть студентiв чи дорослих людей, не сподiваючись почути щось нове та прогресивне, неохоче йдуть на заняття,
i це одна iз перешкод донести до них iнформацiю з собрiологiї;
• практика показує, що курс з собрiологiї має бути обов’язковим,
як частини валеологiї чи ОБЖ, адже цi предмети мають один
iз роздiлiв, який безпосередньо стосується шкiдливих звичок та
морального виховання, а уроки християнської етики покликанi
прививати духовнi цiнностi;
• дуже важливим питанням є пiдготовка викладачiв собрiологiї.
Саме вони, професiйно володiючи мистецтвом тверезого життя,
використовуючи власний досвiд та особистий приклад, здатнi
долати соцiально-побутовi мiфи про негативнi звички i на достатньому рiвнi максимально переконливо доносити науково обґрунтовану iнформацiю до слухачiв.
Судячи з вiдгукiв студентiв, по завершенню п’ятиденних занять
досить великий вiдсоток тих, хто вiдпрацював заняття добросовiсно,
свiдомо обирають тверезе, морально-духовне життя.
За нашими даними вибрали тверезий спосiб життя (iз майже п’ятисот студентiв) близько 160 чоловiк, вiдмовилися вiд курiння близько
18 чоловiк, допомогли вiдмовитися вiд курiння своїм друзям 5 чоловiк.
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Але всi цi люди ще потребують морально-iнформацiйної пiдтримки
для змiцнення духу та тверезих переконань, щоб успiшно протистояти
оточенню, яке не змiнилося i має досить сильний негативний вплив
навiть на тих, хто свiдомо обрав тверезий спосiб життя. Решта, в тому
числi категоричнi та амбiцiйнi, залишились при своїх переконаннях,
але вже не заперечують можливостi жити тверезим, здоровим життям. Думаю, їх вибiр ще попереду, адже саме за них найбiльше болить
душа, коли бачиш, до яких жахливих наслiдкiв призводить вживання
алкоголю, палiння цигарок, розпуста та аморальний спосiб життя.
I насамкiнець. Яскравим прикладом змiни свiтогляду по вiдношенню до тверезого, здорового способу життя є вiдгук (у скороченнi) одного
студента:
«Молодь — це прогресивна маса людей, яка не хоче жити за принципами старого життя, яка прагне демократiї, свободи i є рушiйною
силою змiн у суспiльствi. Я належу саме до цiєї групи людей i я
теж зажадав змiн у своєму життi, яке вважалося досить правильним, але, як виявилося пiзнiше, не аж настiльки, як повинно було б.
Сталося це пiсля вивчення курсу Культура здоров’я“.
”
До цього я поєднував своє життя з вживанням алкоголю, розпустою, залучався також до цигарок, не вiдаючи, наскiльки це шкiдливо
для здоров’я. Звичайно, я не жив так з раннього дитинства, але коли
побачив, як живуть мої однолiтки, друзi, почав долучатися до всього
цього, не маючи прикладу якогось iншого життя.
Переломним у моєму життi стало вивчення вищезгаданого курсу, на якому я пiзнав антипод свого правильного життя — це тверезий спосiб життя. Я дуже радий, що сталося це ще в досить
ранньому вiцi, в 17 рокiв, коли я ще не був переконаний в тому, що
живу досить правильно i не потребую жодних iнновацiй.
Звичайно ж, я мiг би вiдмовитися вiд iдей нового життя, але
з першої лекцiї настiльки перейнявся iдеями цього курсу, настiльки
був здивований викладеною iнформацiєю, що вiдступати просто не
мав права. Я усвiдомив, що це та iстина, яку я так довго шукав,
але нiяк не мiг знайти. Тодi, без жодних вагань, прийняв цю iстину,
повнiстю вiдкрив себе для неї. I коли я тверезо подивився на життя,
яке зараз ведуть мої друзi, знайомi, рiднi, яким я сам недавно жив,
я взявся за голову i запитав у себе: Невже ти справдi хотiв жити
”
таким життям?“. Звичайно нi, просто алкоголь затьмарив мiй розум, мою свiдомiсть, а найголовнiше — совiсть. Адже совiсть — це
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регулятор вчинкiв кожної людини. Пригнiчуючи совiсть, людина не
усвiдомлює, що вона робить, не вiдповiдає за свої вчинки, дiї, слова,
якi нерiдко пригнiчують iнших.
Тепер я знаю, що зробив правильний вибiр i дуже радий цьому.
Тепер я можу навчати iнших жити тверезо, адже виховувати тверезiсть мають право лише тi, хто сам веде тверезий спосiб життя.
Тверезий спосiб життя — це перший крок до пiзнання самого
себе, це основа, на якiй потрiбно будувати свою сiм’ю, своє майбутнє, народжуючи здорове потомство, будуючи здорове майбутнє
свого роду.
Я живу тверезо!
З повагою, Ваш студент Р.»
Я вiрю в тверезу, здорову Україну, якщо у неї ще є такi сини!
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