
Мета: підвести учнів до усвідомленої відмови від паління, що ґрунтується на 

знаннях про його шкідливі наслідки; допомогти зрозуміти переваги 

здорового способу життя; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, 

здоров’я оточуючих. 

 

Тютюн приносить шкоду тілу, 

 руйнує розум, отупляє цілі нації. 

О. де Бальзак 

 

Хід заходу 

Вчитель. Життя дається лише один раз. Яким воно буде, залежить лише від 

вас. Довгим чи коротким, щасливим чи ні. 

(Фільм епізод 1). 

Ведучий 1. У вас відразу може виникнути запитання: як тютюн може 

вплинути на життя? Хіба може цигарка стати на заваді щастю? Не 

поспішайте з висновками. Дати відповідь на ці запитання ми з вами зможемо 

після того, як більше дізнаємося про куріння. 

Ведучий 2. А спочатку переглянемо історію виникнення куріння. 

Учень 1.   12 жовтня 1492 року іспанська флотилія, яку очолював Христофор 

Колумб, приплила до невідомого острова, який вони вважали східним берегом 

Індії. Прослухайте уривок із корабельного щоденника. 

Учень 2.  (читає уривок). 

Висадившись на берег, ми відправилися в цент острова. Нас зустріло багато, 

майже голих людей, дуже струнких та сильних, вони йшли з своїх сіл з 

палаючими  головешками в руках і травою, дим який вони пили. Інші несли 

одну велику сигару и при кожній зупинці запалювали її. Потім кожний робив 

з неї  три-чотири затяжки, випускаючи дим через ніс. 

Учень 3. Тубільці охоче пригощали мандрівників тютюном, причому 

спочатку палили самі, а потім віддавали трубку гостям. Відмову від «люльки 



миру» господарі розглядали як недружні дії. Іспанці ж не хотіли псувати 

відносини з тубільцями. Ймовірно, ці іспанці й були першими європейцями, 

що приохотилися до паління. На моряків, що повернулися до Іспанії, 

дивилися з підозрою: людина випускає з рота і носа дим, значить, сплуталась 

із нечистою силою. Курці завезли насіння тютюну і стали поступово його 

культивувати. 

Учень 4.  Європа в різні часи по-різному ставилася до тютюну та паління. 

Спочатку цій рослині приписували дивовижні цілющі властивості. Напри-

клад, французький посол Жан Ніко (від його імені походить слово «нікотин») 

приписав нюхання тютюну французькій королеві як засіб від головного 

болю. В Англії під час епідемії чуми тютюн примушували курити для 

профілактики. 

Учень 5.  1571 року іспанський лікар Ніколас Мондарес написав книгу про 

цілющі властивості тютюну,в якій описав 36 хвороб, від яких лікує тютюн. 

Через 17 років житель Вірджинії Томас Харрієт почав пропагувати щоденне 

паління тютюну як шлях до загального оздоровлення організму. Проте сам 

він помер від раку. 

Учень 6.  Наприклад, 1680 року король Франції Людовик XIV видав наказ, 

згідно з яким торгівля тютюном дозволялася виключно аптекарям. В Англії в 

XVI столітті курцям відрубували голови і виставляли їх на площі з люльками 

в роті. У Туреччині куріння тютюну сприймалося як порушення Корану і 

винних саджали на кіл. Перський шах Аббас наказав спалити торговця, який 

завіз тютюн у військовий табір. Римський папа Урбан VII відлучав від 

церкви тих, хто палив або нюхав тютюн, а одного дня за куріння сигар 

ченців живими замурували в стіну. 

Учень 7.  В Україні до тютюну відношення було лояльним. Лише згадайте 

слова з пісні: «А тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться». Навряд чи 

користь від тютюну в поході або на війні була великою, але життя не одного 



козака він згубив. Поступово заборона на паління відміняється в країнах 

світу. З роками до шкідливої звички залучилися чоловіки, жінки, підлітки і 

навіть діти. Ви всі знаєте, що палити можна сигари, сигарети, люльку. Чи 

цікаво вам дізнатися їхню історію? 

Учень 8.  Історія сигар нерозривно пов'язана зі світовою історією. Майя з 

півострова Юкатан вважали зоряний дощ падінням часточок попелу сигар, що 

викурюють боги, грім — відзвуком від удару двох каменів, за допомогою яких 

ті розпалювали вогонь, а блискавку — іскрами, що відлітають навкруги, хмари 

ж були нічим іншим, як димом від паління сигар. 

Учень 9.   Слово «сигарета» французького походження, воно означає 

«маленька сигара». Сигарети зобов'язані своїм походженням американським 

індіанцям, що першими стали загортати тютюн у солому, очерет і 

кукурудзяні листи. Після появи в Європі протягом майже 250 років єдиним 

засобом одержання задоволення від тютюну були люльки та сигари. 

Поширенню цигарок сприяла поява деяких нових сортів «світлого» тютюну, 

наприклад «Білого Берлі», і, звичайно ж, винахід першої машини для 

виготовлення сигарет наприкінці 1880-х. У наступному десятиріччі цигарки 

значно обігнали сигари за обсягом продажів. Солдати, що найчастіше не 

мали часу викурити сигару або люльку, почали палити цигарки. 

Учень 10.  У стародавніх цивілізаціях паління або вдихання диму було 

пов'язане в основному з релігійними ритуалами. Це підтверджують 

археологічні відкриття скіфських гробниць на півдні Європи, в Африці і, 

звичайно, у місцях розселення племен американських індіанців. Пізніше 

з'явилися глиняні та дерев'яні, рідше металеві люльки циліндричної форми. 

Перші європейські люльки робилися з глини за зразком індіанських, а 

першими їхніми власниками були іспанські та португальські матроси. 

Наприкінці XVI — початку XVII століття в зв'язку зі зростаючим 

споживанням тютюну попит на люльки був дуже великим. 



До середини XVII століття більше половини працездатного населення Гуди 

було зайнято в цій галузі, а в 1641 р. люльки з Гуди поставлялися в усі 

європейські країни та копіювалися місцевими виробниками. Із середини 

XVIII століття роблять і більш витончені люльки, прикрашені розписом або 

різьбленням, покриті глазур та поліровані. Глиняні люльки робляться й у 

наші дні. 

Учень 11. Щоб уникнути гіркого присмаку, дерев'яні люльки викладалися 

зсередини глиною, а фабрика в Ульмі робила із середини XVII століття дерев'яні 

люльки зі срібними наповнювачами. Перші люльки з бріару — нині 

найпопулярнішого матеріалу — з'явилися В першій половині XIX століття на 

півдні Франції. Центром світового виробництва бріарових люльок стало 

французьке місто Сент-Клод, відоме своєю багатою традицією 

деревообробних ремесел. У наші дні в Сент-Клоді, як і раніше знаменитому 

своїми люльками, сім фірм виготовляють близько 700 тисяч люльок на рік. А 

до оголошення монополії з початку XIX століття в Європі, особливо в 

Австрії й Угорщині, з пінки робилися дуже красиві люльки, що часом є 

справжніми витворами мистецтва, з бурштиновими мундштуками. Такі 

люльки легкі та пористі, але вони недовговічні — «живуть» не більше року. 

(Фільм епізод 2) 

Ведучий 1. А чому ж підлітки починають курити? 

Учень 1.  Прагнення наслідувати дорослих.  

Учень 2. Бажання відчути себе «справжнім» дорослим.  

Учень 3. Спосіб завоювання авторитету в ровесників і старших.  

Учень 4. Паління допомагає підлітку завести знайомства  

Учень 5. Паління полегшує спілкування.  

Учень 6. Протест проти диктату і заборон дорослих.  

Учень 7. Прагнення йти в ногу з модою.  

Учень 8. Засіб релаксації, «зняття» негативних емоцій.  

Учень 9. Нездатність сказати «ні» на пропозицію закурити. 



Учень 10. Випадкове паління, «за компанію». 

Учень 11. Наявність величезної кількості курців навколо підлітка і 

толерантність суспільства до них. 

Ведучий 2. Які хімічні ж елементи входять до цигарок?  

Ведучий 1. На це запитання нам дасть відповідь епізод з фільму. 

(Фільм епізод 3) 

Ведучий 2. Давайте ж подивимося сценку про позитивні і негативні сторони 

куріння. 

Учень-«лікар». Паління, на жаль, є дуже розповсюдженою шкідливою 

звичкою, про яку всі знають. Але позбутися її надзвичайно важко, тому її 

краще не набувати. Роблячи вибір між палінням і відмовою від нього, ви 

маєте зважати на позитивні та негативні фактори. 

Учень-«цигарка». Паління — це насправді дуже приємна і навіть в дечому 

корисна звичка. 

Учень-«лікар». У процесі куріння тютюну утворюються шкідливі речовини. 

Найбільш отруйними серед них є нікотин і синильна кислота. 

Учень-«цигарка». Викуривши цигарку, набуваєш душевного спокою та 

рівноваги, заспокоюєшся і розслабляєшся. 

Учень-«лікар». Куріння впливає насамперед на нервову систему, спричиняє 

кашель, головний біль, запалення легенів. 

Учень-«цигарка». Під час тривалого паління голос людини пом'якшується, 

стає приємним. 

Учень-«лікар». Голосові зв'язки курця збільшуються в товщину та втрачають 

свою еластичність, а голос стає хриплим. 

Учень-«цигарка». Говорять, що коли починаєш курити, то з'являється так звана 

«хвороба курця». Але це неправда, бо спостерігається значне покращення 

кровообігу та зникнення болю в судинах. 

Учень-«лікар». Найнебезпечнішою хворобою є облітеруючий ендартерит 

артерій — хвороба курця, при якій запалюються оболонки судин ніг, у м'язах 

з'являється різкий біль, а на кінцівках — набряки та виразки. 



Учень-«цигарка». Коли я почав палити, то я став краще відчувати всі смаки 

їжі, а моя зубна емаль стала білішою. 

Учень-«лікар». У курців поступово слабшають смакові відчуття, руйнується 

цілісність зубної емалі, вона вкривається тріщинами та жовтіє. 

Учень-«цигарка». Куріння вгамовує почуття голоду, сприяє покращенню моєї 

фігури. 

Учень-«лікар». Куріння лише імітує вгамування голоду, внаслідок скорочення 

стінок шлунку, що призводить до різкої втрати апетиту. 

Учень-«цигарка». Тепер, коли ви про все це знаєте, можна уявити ціну, яку 

курець сплачує за сумнівне задоволення, що виникає під час паління.  

(Фільм епізод 4) 

Ведучий 1. Коли людина курить в неї проходить адаптація до куріння і 

подальше відновлення організму після куріння – процес, порівнянний з 

хворобою. 

Ведучий 2. Щоб допомогти організму очистити ти легені від отрути, яка 

осіла в них потрібно проводити певні заходи. Про які ми зараз дізнаємося. 

Учень 1. Інгаляції. Для інгаляцій підходять трав'яні збори з хвої, сосни, 

ялиці, кедра та ялівцю; листя дуба, чорної смородини, евкаліпта, берези; 

квітів липи, ромашки, лаванди; трави м'яти, шавлії, полину.  

Учень 2. Фізичні навантаження. Аеробіка, плавання, біг допоможуть вашому 

організму швидше запустити механізм очищення легенів. Дихальна 

гімнастика, а зокрема "повне дихання йогів" ефективно стимулює очищення 

дихальних шляхів і допомагає слизу вийти назовні.  

Учень 3. Крім того ці вправи надають зміцнює дію на імунну систему і є 

хорошою профілактикою захворювань серцево-судинної системи. 

Харчування. Допомагають очистити дихальну систему після куріння цибуля і 

часник. Лазня допомагає очистити не тільки легені, але і розкриває пори 

шкіри, через які тіло краще дихає. Рекомендують використовувати при цьому 

дубовий або ялицевий віники і хвойні масла.  



Учень 4. Прогулянки по хвойному лісі. Повітря в хвойному лісі насичений 

фітонцидами, здатними стимулювати роботу дихальної системи нашого 

організму.  

Учень 5. Кашель і мокрота — ознаки очищення? Поява кашлю та 

відхаркування мокротиння говорить про те, що легені почали очищатися.  

Учень 6. Але такі прояви при очищенні легень не обов'язкові, процес може 

проходити і безсимптомно.  

Учень 7. Після відмови від паління може підсилитися кашель або 

загостритися хронічний бронхіт. Щоб  полегшення наступило швидше, треба 

приймати розріджувачі мокротиння. 

Учень 8. Корисні всілякі дихальні вправи, заняття фізкультурою на свіжому 

повітрі, плавання і т.п.  

Учень 8. Куріння ще може нагадувати про себе протягом деякого часу 

кашлем і психологічним дискомфортом. Але скоро залежність зникне, а 

симптоми бронхіту пройдуть. Тоді ви зрозумієте, що ваші легені можуть 

працювати на повну силу!  

Ведучий 1. А як же  борються з курінням в різних країнах? 

Учень 1. У багатьох країнах світу вирішили не обмежуватися розмовами. У 

США, Англії та Німеччині остаточно заборонена реклама тютюнової 

продукції на телебаченні. Останніми роками проти любителів тютюну 

подекуди навіть почали вживати законодавчих заходів. У США штраф до 

3000 дол. чекає на кожного, хто вирішить запалити у нью-йорксьокому 

ресторані с кількістю місць понад 35. 

Учень 2. В Італіїї останнім часом узагалі кинули палити у громадських 

місцях, включаючи ресторани, бари, музеї, не кажучи про банки й офісні 

приміщення. З порушників там стягується штраф до 125 дол.  

Учень 3. В Австрії на гроші, які платять порушники законодавства, можна 

запросто купити старий автомобіль.  

Учень 4. У Франції за паління в ресторанах, кафе й на перонах віднедавна 

доводиться платити настільки ж великі штрафи.  



Учень 5. У Данії астрономічно виросли ціни на сигарети.  

Учень 6. У Сінгапурі палити на вулицях дозволено, а струшувати попіл – 

ні… Тому, хто упустить коробку з-під цигарок загрожує штраф у розмірі 625 

дол.  

Учень 7. Ці заходи щодо боротьби з тютюнопалінням прийнято урядами 

багатьох розвинених держав. Керівники заводів, банків, офісів, у свою чергу, 

почали виплачувати надбавку до заробітньої плати працівникам, які не 

палять. 

Ведучий 2. А які ж заходи уживаються в нашій країні щодо боротьби з 

тютюнопалінням?  

Учень 1. На пачках сигарет почали писати про те, що паління небезпечне для 

здоров’я. 

Учень 2. Намагаються заборонити рекламу сигарет. 

Учень 3. Міністерством освіти і науки України видано наказ від 10.09.2003 р. 

№612 «Про формування здорового способу життя дітей і молоді й заборону 

тютюнопаління в навчальних закладах і установах освіти і науки України». 

Вчитель . І завершити виховну годину я хочу мудрою притчею. 

Притча. «Усе в твоїх руках». 

В одного майстра було дуже багато учнів. Найбільш здібний із них одного 

разу задумався: «Чи є питання, на яке наш учитель не зможе дати відповідь?» 

Він зловив у лузі найкрасивішого метелика і заховав його в долоні. Потім 

прийшов до майстра і запитав:  

- Скажи, учителю, якого метелика – живого чи мертвого тримає я в долонях? 

– він був готовий у будь яку мить стиснути їх заради своєї істини. 

Не дивлячись на учня. Вчитель відповів – «Все в твоїх руках!» 

 


