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В перiод статевого дозрiвання формуються форми соцiальнопсихологiчного ставлення пiдлiткiв до оточуючих. Формуються iнтерес
i можливостi, нахили до дiяльностi, стабiлiзуються основи особистостi [1, c. 23]. Саме в цей перiод дуже важливо, щоб фiзичний розвиток
йшов паралельно з формуванням психiчного i духовного свiту пiдлiтка,
а останнiй — постiйно збагачувався i вдосконалювався. На рiст i розвиток органiзму в цей перiод особливо негативну дiю проявляють нiкотин
i алкоголь, якi негативно впливають на клiтини i тканини органiзму.
Вiдомо, що нiкотин дiє на органiзм пiдлiткiв у 10–15 разiв сильнiше,
нiж на дорослий [2, c. 29]. Особливо високою чутливiстю до нiкотину
i алкоголю вiдзначається нервова система молодого органiзму, розлади
якої утруднюють вироблення корисних умовних рефлексiв, призводять
до ненормальної роботи серцево-судинної системи, послаблюється воля,
знижується здатнiсть сприймати новi знання. Студенти, що вживають
алкоголь, робляться неуважними, менш кмiтливими, серед них бiльше
порушникiв дисциплiни [3, с. 65].
Токсична дiя алкоголю на органiзм пiдлiткiв була емпiрично встановлена лiкарями ще в кiнцi минулого столiття. Сучаснi дослiдження
дозволяють ґрунтовно стверджувати, що в органiзмi немає таких органiв i тканин, немає такої системи, на якi б не впливав алкоголь.
На рiвнi живої клiтини вiн порушує проникнiсть мембран, змiнює провiднiсть нервових iмпульсiв. На рiвнi органiв — призводить до патологiї
шлунково-кишкового тракту, печiнки та iнших. На рiвнi систем —
викликає розлади ферментативної дiяльностi, втручається в процес синтезу i розпаду речовин, якi здiйснюють передачу нервових iмпульсiв.
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Дуже вразливо реагує на присутнiсть алкоголю серце людини, що росте. Отруйно дiє алкоголь i на кров. Сповiльнюється рух еритроцитiв,
знижується активнiсть лейкоцитiв [4, с. 52].
Мета дослiдження: вивчити причини i рiвень шкiдливих звичок
у студентiв 17–18 рокiв i вплив їх на здоров’я.
Матерiали i методи дослiдження. Методом анкетування вивчались рiвень поширення тютюнопалiння i вживання алкоголю серед
студентiв Рiвненського медичного коледжу. Дослiджувався плив першого вживання цих отруйних речовин на здоров’я студентiв.
Результати дослiджень i їх обговорення. Вивчення вживання
алкоголю i тютюнопалiння серед студентiв 17–18 рокiв проводили на
базi Рiвненського базового медичного коледжу. Соцiологiчне дослiдження проводилось методом анонiмного анкетування серед студентiв III–IV
курсiв.
Метод анкетування передбачає наявнiсть анкети, в змiстi якої є
декiлька запитань i декiлька вiдповiдей до кожного запитання.
Перед анкетними дослiдженнями ставили завдання: виявити рiвень поширення вживання алкоголю i тютюнопалiння серед студентiв
17–18 рокiв, дослiдити причини, якi спонукали студентiв випити алкоголь чи закурити, дослiдити деякi аспекти життя студентiв.
Нами було проведено анкетування серед 423 студентiв III–IV курсiв, результати якого вiдображено у Таблицi 1.
Аналiзуючи отриманi данi, можна стверджувати, що палiння i алкоголь поширенi як мiж хлопцями, так i мiж дiвчатами. Бiльшiсть
студенток i студентiв з сiльської мiсцевостi, в бiльшостi з них матерiальне становище бажає бути кращим, повнiстю забезпеченими є тiльки
одиницi. Тому виникають конфлiкти в сiм’ях, виховання пiдлiткiв занедбане, оскiльки батьки намагаються задовольнити первиннi потреби:
їжа, одяг, житло. Батьки, бачачи свою неспроможнiсть забезпечити
належний рiвень достатку, вдаються до чарки. Прiоритети сiм’ї втрачаються, студенти бачать, що в майбутньому вони все одно не зможуть
досягти того, що хочуть, без грошей, i тому повнiстю не зацiкавленi у
навчаннi. Порушення механiзмiв оцiнки результатiв дiяльностi поряд
з неспроможнiстю задоволення потреб сприяє вживанню студентами
алкоголю i тютюну. Потрiбно вiдмiтити, що дуже часто знайомство
з алкогольними виробами проходить в сiм’ї, коли батьки самi стають
його iнiцiаторами, а дiти наслiдують батькiв, якi мимоволi стають для
них прикладом.
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Таблиця 1. Результати анкетування студентiв III–IV курсiв
№
1

Запитання
Чи пробував алкоголь?

Варiанти

Кiлькiсть

Процентне

вiдповiдей

студентiв

спiввiдн.

423

100%

А) так
Б) нi

2

3
4

6

А) нейтральне

192

45%

до п’яниць?

Б) презирливе

125

30%

В) спiвчутливе

106

25%

А) жiночої

261

61%

Б) чоловiчої

162

39%

А) для смiливостi

52

11%

Б) на честь свята

263

61%

Якої ти статi?
Чому вперше випив?

В) позбутися нудьги

16

3%

Г) бо пили друзi

58

17%

34

8%

Якi в тебе в сiм’ї

А) нормальнi

344

81%

стосунки?

Б) конфлiктнi

79

19%

Як ти вчишся?

А) вiдмiнно
Б) добре
В) задовiльно

7

8
9
10

0%

Яке твоє ставлення

Д) бо було цiкаво
5

0

11

2%

398

94%

14

4%

В якому вiцi вперше

А) не пробував

0

0%

пробував алкоголь?

Б) до школи

9

2%

В) в початковiй школi

104

25%

Г) в середнiй школi

200

47%

Д) в коледжi

110

26%

А) так

155

36%

Б) нi

268

64%

Чи випивають

А) так

346

81%

твої батьки?

Б) нi

77

19%

Де ти проводиш

А) вдома

84

21%

вiльний час?

В) в коледжi

193

45%

Г) на вулицi

146

34%

Чи палять твої батьки?
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Причини тютюнопалiння:
наслiдування iнших студентiв — 35%;
вiдчуття новизни i цiкавостi — 29%;
бажання здаватися дорослим — 17%;
точної причини не знають — 19%.
Розмовляючи з ними на тему, чому вони продовжують палити на
даному етапi, автор виявив, що бiльшiсть студентiв точної причини
вказати не можуть.
Значно бiльше названо причин вживання алкоголю:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

бажання вiдзначати свята — 50%;
для смiливостi — 5%;
бажання позбутися нудьги — 19%;
самоствердження серед товаришiв — 14%;
наслiдування батькiв i старших людей — 6%;
вiдчуття новизни, цiкавостi — 6%.

Виявилось, що студенти продовжують випивати, аби позбутися
нудьги i для того щоб розслабитися. Також тривожить той факт, що
студенти нейтрально ставляться до п’яниць (45%), разом з тим не
усвiдомлюючи всi наслiдки деградацiї особи, яка вживає алкоголь.
Для бiльшої переконливостi формування тверезого способу життя
в сiм’ї та суспiльствi необхiдно використовувати статистичний матерiал
щодо поширення хвороб, рiвня смертностi внаслiдок палiння i вживання
алкоголю.
Проведення вiкторин, показ реклами, що пропагує здоровий спосiб
життя, в iнтернет-клубах, бесiди з пiдлiтками i батьками про те, як рацiонально проводити вiльний час — основнi передумови попередження
близького знайомства студентiв з алкоголем i тютюном.
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