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Правда про паління : інформ. список л-ри.- Вип. 7 / уклад. : 
Л.Кравченко ; КЗ «Чернігів. б-ка для юнацтва» ЧОР, - Чернігів, 2016.-  
18 с. 

Інформаційний поточний список літератури «Правда про паління»  збирає 
інформацію про законодавчі документи щодо проблеми тютюнопаління. 
Знайомить із статтями з періодичний видань, які інформують про шкоду від 
паління, хвороби, які виникають внаслідок паління, профілактику паління серед 
населення, зокрема дітей та молоді.  

Матеріал викладено в алфавітному порядку за період 2008-2015 роки. 
Інформацію частково анотовано. Оновлення і доповнення здійснюється щороку 

Упорядник на вичерпність інформації не претендує. 

Рекомендовано викладачам, соціальним педагогам, студентам, учням 
загальноосвітніх шкіл, батькам «проблемних» підлітків і всьому загалу читачів, 
яким не байдужа тема шкідливих звичок, зокрема тютюнопаління. 

Представлені інформаційні джерела знаходяться у фондах КЗ 
«Чернігівська обласна бібліотека для молоді». 
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Нікотин, як і алкоголь, не може бути 

 зарахований  в актив друзів людини. 

С.Михалков 

Передмова 

Тютюнопаління  поряд із алкоголем і наркоманією є надзвичайно  шкідливою 
виразкою на тлі людства. Від цієї забаганки щорічно помирає 6% людей у цілому 
світі, а це приблизно 3 мільйони людей. На планеті Земля палять близько 1,3 
мільярди осіб.  В Україні  ситуація з палінням просто катастрофічна. 

За статистикою: 

√Кожен другий чоловік і п’ята жінка страждають від цієї звички. 

√Україна  займає 17 місце за  кількостю курців у цілому світі. 

√Щорічно від цигарок у нашій країні помирає 120 тисяч людей. 

Варто задуматися над цими цифрами:  ми  себе вбиваємо, причому не 
безкоштовно! 

Серед факторів, що впливають на стан здоров’я, суттєве значення мають 
наші звички.  Тютюнопаління є шкідливою звичкою, наслідки якої  жахливі для 
людського організму, адже паління призводить до таких хвороб як серцеві 
приступи, інсульти, бронхіти, емфіземи, різноманітні онкологічні захворювання 
(найчастіше, це рак легенів). Кількість смертельних випадків  від хронічного 
бронхіту й емфіземи у курців більше  5 разів, ніж у тих , хто не палить. Однією з 
причин безпліддя у жінок є куріння.  За статистикою жінки, які палять у 10 разів 
частіше залишаються безплідними. Те саме і з імпотенцією у чоловіків. Паління 
викликає склероз судин і є одним з найважливіших факторів, які підвищують ризик 
інфаркту міокарда, інсульту, захворювань артерій серцевого м’яза і мозку. З’явився 
навіть термін: «хвороби, пов’язані з палінням». Ці хвороби щорічно вбивають 
десятки тисяч осіб і  ще більшу кількість роблять інвалідами. Людей, які палять 
частіше вражають інфаркти ніж тих, які ведуть здоровий спосіб життя. Одна 
випалена цигарка завдає організмові такої ж шкоди, як і півтора добове 
перебування на загазованій автомагістралі.   

Паління помітно скорочує життя людини (від 3 до 10 років).  

  



4 

На думку медиків:  

1 цигарка скорочує життя на 15хв;  

1 пачка цигарок — на 5 год;  

той, хто палить 1 рік, втрачає 3 місяці життя;  

хто палить 4 роки — втрачає 1 рік життя;  

хто палить 20 років — 5 років;  

 хто палить 40 років — 10 років.  

На сьогоднішній день про шкоду паління ми знаємо досить багато. 
Небезпечність цигарок в тому, що вони містять тютюн і смолу. Якщо тютюн 
викликає наркотичну залежність, то смола містить у собі приблизно 4000 хімічних 
елементів. Деякі з них дуже шкідливі для організму, зокрема такі як ціанід, бензол, 
метоловий спирт, ацетил.  

За даними соціологічних досліджень в Україні палить кожен третій підліток 
12-14 років і кожен другий підліток, старший 15 років.  

Для одних – це звичка, для інших – засіб для зняття стресу,  для більшості 
молодих людей – це спосіб “бути таким як усі”. Дехто ставиться до паління як до 
нової сторінки у житті. Багато хто починає палити просто з цікавості чи за 
компанію, а потім вже неспроможний відмовитись від цієї звички. Бо тютюн – це 
наркотик, і не такий уже слабенький.  

Паління стало серйозною соціальною проблемою, тому медики і громадські 
діячі багатьох країн, Всесвітня організація охорони здоров’я при ООН об’єднують 
свої зусилля в боротьбі проти паління. Мода на паління існувати не повинна, тому 
що людина, коли палить  - вбиває себе і шкодить іншим, і діє це, як бомба 
сповільненої дії. 
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Разом з димом від вас йде здоров’я, яке дуже важко 
повернути. Ще не пізно подумати про це. Тютюн 
наносить шкоду тілу, руйнує розум, отуплює цілі нації.  

О. Бальзак 

 

Список літератури: 

Законодавчі акти: 

Україна.  Закон.  Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів 
України  щодо  вдосконалення  регулювання  відносин  у  сфері попередження  
та  зменшення  вживання  тютюнових  виробів  і  їх шкідливого впливу на 
здоров’я населення : Закон України від 11 черв. 2009 р. №1512  // Уряд. кур’єр. 
– 2009. – 28 лип. (№ 134). – С. 10.   

Україна. Верховна Рада. Про Рекомендації парламентських слухань про 
становище молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя": Постанова 
Верховної  Ради від 3 лют. 2011 р. № 2992-VI // Уряд. кур’єр.- 2011.- 2 берез. 
(№ 39).- С.9 

Україна. Кабінет  Міністрів.  Про  затвердження  Державної  цільової 
програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення до 
2012 р. : Постанова Каб. Міністрів України від 3 верес. 2009 р.  № 940 // Уряд. 
кур’єр.- 2009.- 18 верес.-С.20.    

Статті періодики: 

Барова Е. Убей себя сам…/  Е.Барова // Собеседник. – 2010. – 17-23 
март.(№ 9). – С. 10.  

Информация о вреде  курительных смесей (спайсов или миксов).   

Березкіна  О.  Чи  перевиховає  новий  закон  курців  зі  стажем? / 
О.Березкіна // Чернігів. відом. – 2009. – 12 серп. (№ 33). –  С. 6.  

В Україні палить дві третини чоловіків та кожна п’ята жінка. Саме таку 
сумну статистику наводить Коаліція громадських організацій та ініціатив «За 
вільну від тютюнового диму Україну».  

Березня  О.О.  Особливості  превентивного  виховання  у  школі  / 
О.О.Березня // Позакл. час. – 2010. –№ 2. – С. 14-25.  
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У  розділі  І.  «Профілактика  тютюнопаління»  розглядаються  теми: 
«Скажемо  курінню  «Ні»,  «Чому  люди  починають  курити?»,  «Тютюн 
завойовує світ», «Куріння як загроза здоров’ю», «Антиреклама куріння як 
метод попередження куріння» та інші.  

Богомолов А. Жаль, Сталин не дожил /А.Богомолов // Совершенно 
секретно -  Украина. - 2013. - Июн. (№ 6). - С.26-27.  

 С 1 июня 2013 г. в России вступает закон, запрещающий курение во всех 
закрытых общественных метах. В статье рассказывают о вредных привычках 
политических деятелей СССР и России. 

Бойко Г.    Молодь обирає здоров'я : виступ агітбригади, 7-9 кл. /Г.Бойко 
// Вихов. робота в шк.- 2013.- № 3.- С. 26-29. 

Брыгас А. Карманный убийца // Колосок. - 2014. - № 2. - С.18-25.  

В целом на планете курят приблизительно 1.3 млрд людей, в Украине 
ежедневно курят 45% мужчин и 9% женщин. а среди молодёжи - 45% юношей 
и 35% девушек. Все знают, что этого не стоит делать, однако даже взрослые 
недооценивают опасность, подстерегающую курильщиков.  

 Бузенко С.А. Вплив тютюну на організм підлітка : міні-лекція, 8-9 кл. / 
С.А.Бузенко // Позакл. час.- 2013.- № 9-10.- С. 109. 

Бутко А.    Казка про тютюн / А.Бутко // Позакл. час.- 2013.- № 19-20.- С. 
71. 

Васюнець Н. Сигарети знищують людство / Н.Васюнець //Експрес. – 
2009. – 21-22 лют. (№ 26). – С. 3.  

Світова організація охорони здоров’я б’є на сполох: до 2030 року через 
куріння може померти 8 мільйонів осіб! 

Ветошкина А.Н. Что мы знаем о курении? / А.Н.Ветошкина  : час 
психолога, 11 кл. // Шк. психологу. - 2014. - № 5. - С.30-33. 

Всеукраїнська акція «Ти – квітка ! Бережи себе!» // Освіта України. – 
2010. – 12 берез. (№ 20). – С. 1-2.  

Мета акції – привернути увагу до необхідності повної заборони реклами 
тютюнових виробів, а жінок – закликати не починати  або кинути палити.             

Гаврилова И.    Дышите глубже - вы бросили курить / И.Гаврилова // 
Вечёрка.- 2011.- 14 апр. (№ 15).- С.30.  
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Гайдученко М. Куріння: ілюзія та реальність : прес-конференція з 
валеології / М.Гайдученко, Г.Ципіна  // Все для вчит. - 2012. - Квіт. (№ 7-8). - С. 
54-57. 

Ганницька Т.    80 % випадків злоякісних захворювань пов'язані зі 
способом життя / Т.Ганницька // Чернігів. відом.- 2013.- 27 листоп. (№ 48).- С. 
22. 

Гармаш Н.О. Формування навичок здорового способу життя у школярів / 
Н.О.Гармаш  // Шк. психологу. - 2011. - № 7. - С.32-38. 

Гирак Г. Дым в своем отечестве / Г.Гирак // Аргументы и Факты в 
Украине. - 2011. - 23-29 нояб.(№ 47). - С.9. 

Почему украинцам приходится быть пассивными курильщиками? 

Глебов Д. «Курить – бросим! Яд в папиросе» / Д. Глебов // Чернигов. 
новости - «Семь дней». – 2010. – 10 март. (№ 10). – С.9.  

«Легальный наркотик»: как журналисты, власть и общественность могут 
снизить уровень табакокурения в Украине на местном рынке? – семинар под 
таким названием провели в Чернигове представители общественной 
организации «За свободную от табачного дыма Украину».   

Гонтаренко  В.Ю.  Умій  сказати  :  «Ні  –  палінню!»  :  вихов. година  / 
В.Ю.Гонтаренко // Вихов. робота в шк. - 2010.- №5.- С. 34-35.  

Градоблянська Т. Кинув палити – зекономив кілька тисяч гривень на рік 
/ Т.Градоблянська // Голос України.- 2010.- 29 трав.(№97).- С.10. 

 Гречуха Н.    За крок до дорослого життя  : сцен. позакл. захід, 10-11 кл./ 
Н.Гречуха // Вихов. робота в шк.- 2013.- № 3.- С. 21-25. 

Гудзь Н. Курити? На це немає часу/ Н.Гудзь  // Молодь України. – 2009. – 
9 жовт. (№ 110). – С. 3-4. 

 З самісінького дитинства нас переконують у тому, що курити шкідливо, 
лякають  усілякими  страшилками.  Але  чомусь  усі  кіно-  та  телегерої смачно  
затягуються  цигаркою, створюючи  образи «крутих пацанів» чи гламурних 
дівчат.   

Густіліна Ю.    Наші діти та шкідливі звички : батьк. збори, фрагмент / 
Ю.Густиліна / Позакл. час.- 2013.- № 9-10.- С. 120. 
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Гуцало Д. Бросаем курить вместе / Д.Гуцало  // Сегодня. – 2009. – 28 мая 
(№ 110). – С. 22.  

31 мая – Всемирный день борьбы с курением. Из надписей на сигаретных 
пачках многие знают, что курение может привести к раку, но не все знают, 
насколько это реально.  

Демиденко В. Про шкідливість паління / В. Демиденко // Гарт. – 2010. –
19 лют. (№ 14). – С. 14.  

До 60 % чоловіків і до 20 % жінок світу систематично палять, тобто до 40 
%  дорослого    населення  планети  –  курці.  Але  найстрашніше  те,  що 
паління набирає все більшихмасштабів серед дітей і підлітків. Школярі 
починають палити уже в 11-12 років.  

Дерій В. За здоровий спосіб життя : сцен. усн. журн., 9-11 кл.  / В.Дерій  // 
Вихов. робота в шк. - 2012. - № 7. - С. 37-41 

Дидора А. Дымовая завеса / А.Дидора // Чернигов. новости - «Семь 
дней». – 2009. – 28 окт. (№ 43). – С. 8-9.  

Долгова В. Курити – могилу собі рити / В.Долгова// Україна мол. – 2009. 
– 8 груд. (№ 229). – С. 10.  

Если  есть  в кармане  пачка // Сегодня. – 2008. – 27 мая (№ 122). – С. 2-3.   

Как распрощаться с никотиновой отравой?    

Жінки-курці чоловікам не подобаються // Наш край. – 2010. – 13 февр.( 
№ 13-14). – С. 7.  

Київський  міжнародний  інститут  соціології  (КМІС)  провів  нещодавно 
всеукраїнське дослідження громадської думки. Дослідження проводилось на  
замовлення  Коаліції  громадських  організацій  «За  вільну  від тютюнового 
диму Україну.» Результати дослідження читайте в статті.    

Жук Г. Вільна від тютюнового диму Україна / Г.Жук // Голос України. – 
2008. – 19 черв. (№ 115). – С. 3.  

З найдешевших в Європі до оптимально справедливих, або Чому уряд 
України пропонує підвищити ціни на сигарети?  Ціна питання – 5000 
врятованих життів щороку.   

Земна Н. Забудьте про цигарку! / Н.Земна // Зелена планета. – 2009. – 23 
верес. (№ 38). – С.6-7.  
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Зиновьева А. Как завязать с курением? Курильщики  сокращают свою 
жизнь в среднем на 21 год / А.Зиновьева // Моск. комсомолец в Украине. – 
2008. – 22-28 окт. (№ 43). – С.12.  

Несмотря  на  принятые  во  многих  странах  законы,  ограничивающие 
курение в общественных местах, народ продолжает «смалить» как ни в чем не 
бывало. И как результат - чахнуть и умирать раньше времени. Выход один: 
бороться с порочной привычкой  самостоятельно. Дана копилка народных 
средств, помогающих бросить курить.   

Зиновьева А.  Табу на табак / А.Зиновьева // Моск. комсомолець в 
Украине.- 2011.- 2-8февр.(№ 6).- С.18. 

Зінорук Т.В.    Шкідливі звички - шлях у безодню: сцен. усн. журн. / 
Т.В.Зинорук // Шк. б-ка.- 2011.- № 1.- С.92-93. 

И дым рассеется! // Лиза. – 2009. – №2. – С. 42-43.  

Щелчок  зажигалки,  и  в  облачке  табачного  дыма,  кажется,  тают  все 
печали… Ты осознала иллюзорность  своих  представлений? Похвально! 
Значит, пора бросить курить!  

Казанцева А.  Дело табак  // Открытия и гипотезы. - 2015. - № 9. - С. 18-
27.  

 Про причини швидкого поширення тютюну в Європі та способи 
подолання нікотинової залежності. 

Калачева Е. Большие беды – от сигареты / Е.Калачева // Комс. правда в 
Украине. –2008. – 28 март.- 3 апр. (№ 68). – С.37.   

Как отказаться от вредных привычек. 

Каранда Я. Довго палити - коротко жити  / розм. з Петром Седнем, гол. 
лікарем Чернігів. облнаркодиспансеру // Десн. правда. - 2014. - 12 черв. (№ 23). 
- С. 8.  

 Кареліна Т.    Ми - за чисті легені! : сцен. темат. дискотеки / Т.Кареліна 
// Шк. світ.- 2011.- Трав. (№ 18).- С.13-15. 

Карпенко Г. Морально-етична позиція старших підлітків як вияв оцінно-
ціннісного ставлення до себе / Г.Карпенко, О.Янушек // Вихов. робота в шк. - 
2012. - № 8. - С. 5-12. - 5 назв. 
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 Кирей В. Кинь цигарку! / В.Кирей // Уряд. кур’єр. – 2008. – 6 груд. (№ 
230). – С. 6.  

Кирей  В.  Йдеш  до  парку  –  кинь  цигарку / В.Кирей  //Уряд.  кур’єр.  –  
2009.  – 15 серп. (№ 148). –  С. 11.  

Дослідження соціологів показало, що на Черкащині найбільше в Україні 
прихильників заборони на куріння в громадських місцях.  

Кіршова С. Злісні курці ризикують  залишитися без ніг / С.Кіршова / 
Товариш. – 2008. – 6 листоп.(№ 127). – С. 12.   

Багатьом відомо, щонайстрашніший результат систематичного куріння – 
ампутація нижніх кінцівок. Називається це захворювання облітеруючий 
ендартеріїт. Це запальне  захворювання артерій ніг. Воно виникає  при 
тривалому  спазмі  судин.  А  на  розвиток  хвороби  впливають  куріння  і 
переохолодження.   

Коваль Л.  Алкоголь і тютюн: під прицілом наші діти /Л.Коваль  // Уряд. 
кур"єр. - 2012. - 11 квіт. (№ 66). - С.4. 

Коваль Л. Кинь цигарку! / Л.Коваль // Уряд. кур’єр. –  2009. –  17 черв. 
(№ 106). –  С. 7.  

Акція «Всесвітній день без тютюну» започаткована ВООЗ у 1987 році й 
ставить перед світовою спільнотою завдання: у 21 столітті повністю здолати 
нікотиноманію – одну з найпоширеніших епідемій у світі. Міністерство у 
справах сім’ї , молоді та спорту оприлюднило власні дослідження у цьому 
напрямку.  

Коваль Л.  Чому молодь п'є та палить? / Л.Коваль // Уряд. кур’єр. – 
2012. – С.11. 

Косенко О. Життя без сигарет / О.Косенко / розм. з лікарем-терапевтом 
В.Єфремовим // Дем. Україна. - 2014. - 24 січ. (№ 4). - С.13 

Косенко О.    Куріння чи здоров'я - твій вибір : сцен. усн. журн., 5-6 кл. / 
О.Косенко // Вихов. робота в шк.- 2013.- № 3.- С. 50-53. 

Костинюк О.  Хто щасливий ?  : сцен. години спілкув. / О.Костинюк 
// Позакл. час. – 2012. – С. 71-72. 

Косянчук І. Не продавайте цигарки підліткам! / І.Косянчук // Уряд. 
кур’єр. – 2008. – 16 груд. (№ 236). – С.8.  
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Уже сім років поспіль в Україні триває  Програма запобіганн я доступ у 
неповнолітніх до цигарок у пунктах продажу «Ми не продаємо сигарети 
неповнолітнім!», зорганізована Всеукраїнською благодійною організацією 
«Громадська  рада  з  соціальних  проблем  розвитку  підростаючого покоління» 
за фінансової підтримки ЗАТ «Філіп Морріс Україна».  

Кравець С.    Курець пускає ворога в свої уста, який викрадає його мозок 
: година  спілкув. / С.Кравец // Шк. світ.-2011.- Трав. (№ 17).- С.13-15. 

Кривцова Н.М.    Серйозно про несерйозне : урок здоров'я / 
Н.М.Кривцова // Шк.  б-ка.- 2011.- № 1.- С.94. 

Кримова О. Європейці не курять! /О.Кримова // Експрес. – 2009. – 8-10 
трав. (№ 64). – С. 5.  

Сьогодні майже всі країни – учасниці ЄС заборонили куріння у публічних 
місцях.  

Кузнєцова І.    Шлях у тисячу кілометрів починається з ... куріння? : 
сцен. клас. години / І.Кузнєцова // Шк. світ.- 2011.- Трав. (№ 17).- С.7-9. 

Кукарцева А. Почему мы все-таки курим ? /А.Кукарцева // Комс.  правда 
в Украине. – 2009. – 27мар.-2 апр. (№ 67). – С.29.  

Самые  распространенные  мнения,  страхи  и  мифы  курильщиков 
комментируют специалисты.  

Кулик О. Обміняй  цигарку на  цукерку  /О.Кулик //  Уряд. кур’єр.  – 
2009.  –  27 берез. (№ 55). – С. 16.  

У Всесвітній  день боротьби з  туберкульозом  у центрі Сімферополя всі 
бажаючі  могли  безоплатно  пройти  флюорографію,  а  курці  міняли сигарети 
на цукерки.  

Курение – вред, курящих – тьма! // Лиза. – 2008. – № 25. – С.43.  

О подписании «Манифеста украинцев против курения».  

Курить – вредно и… дорого // Порадниця. – 2009. – 6 авг. (№ 32). – С. 10.  

Курців поменшало: статистика// Уряд. кур’єр.- 2011.- 12 лип.(№ 124).- 
С.1. 

Ладомська  Я.  Українські  чоловіки  протии  жіночого  куріння  //  Дем. 
Україна. – 2009. –18 груд. (№ 50). –С. 6.   
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Лебедев С.   Перекур отменяется!  // Лиза. - 2015. - 9 окт. (№ 42). - С.12. 

Листопад О.    Дорогі наші курці / О.Листопад // Уряд. кур"єр.- 2013.- 
31трав (№ 96).- С.7. 

Про ціну, яку платять курці гривнею і здоров'ям. 

Листопад О.    Кому корисне кінокуриво / О.Листопад // Уряд. кур"єр.- 
2013.- 23листоп.(№ 217).- С.16. 

Про рекламні прийоми (продакт-плейсмент), які полягають в тому, що 
реквізит у фільмах має реальний комерційний аналог і демонструється зазвичай 
рекламний продукт (наприклад, цигарки).   

Листопад О. Смерть у привабливій пачці / О.Листопад // Уряд. кур’єр.- 
2010.- 2010.- 11 черв.(№105).- С. 18.  

Лікуватимуть примусово // Укр. газета – 2008. – 18-31 груд. (№ 185-186). 
–  С.5.  

Парламентський  Комітет  з  питань  законодавчого  забезпечення 
правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді України прийняти за 
основу п роект «Закон у про внесен ня змін до Кодексу Україн и про 
адміністративні  правопорушення»  щодо  обов’язкового лікування  від 
алкоголізму, наркоманії або токсикоманії. 

Лофиченко А. Бросить курить ? – нет ничего проще! / А.Лофиченко // 
Природа и человек. ХХІ век.- 2010.- № 1.- С.29-31.      

 Маивеева М. Прощай, сигатета!  // Арг. и факты. Здоровье. - 2014. - 17-
23 июн. (№ 25). - С.5.  

Информация о трудностях, которые ждут вас на пути в новую жизнь без 
табака и что поможет их преодолеть. 

Майор Л.  Шкідливі звички : бесіда про куріння / Л.Майор 
// Позакласний час. – 2012. – С. 75. 

Мартиник Б. Нікотину поменшає, але… / Б.Мартиник // Експрес.  2009. – 
8-15 січ. (№ 2). – С. 1.  

А ця новина для тих, хто ніяк не може кинути курити.  

Медики против е-сигарет  / подгот. Ф.Туров   // Открытия и гипотезы. - 
2015. - Июн. (№ 6). - С.14.  
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   Всемирная организация здравохранения относит электронные сигареты 
к электронным системам доставки никотина и отмечает, что их применение 
недостаточно исследовано в отношении безопасности и эффективности в 
качестве средства лечения никотиновой зависимости. 

Мелешко К. Дим сигарет з акцизом / К.Мелешко // Главред. –  2009. –  № 
26. –  С. 28-30.  

Навіть сигаретний дим сьогодні дорогий. Менше ніж за рік ціни на 
цигарки піднімали тричі. Можливо, це – натяк: час кидати курити? 
Відмовившись від тютюну, ви зможете не лише зміцнити своє здоров’я. А й 
помститися тютюновим компаніям.  

Мельник В. На, дитинко, сигаретку… / В.Мельник  // Молодь України. – 
2008. – 4-8 груд. (№ 90). – С.14.  

Миличь М.    Бросаем курить / М.Миличь // Дом советов.- 2013.- № 12.- 
С.34-35. 

7 советов для тех, кто боится лишнего веса. 

Миличь М.    Как уберечь ребенка от курения. 9 советов родителям / 
М.Миличь // Дом советов.- 2013.- № 6.- С.6-9. 

Миронюк Г.    Курити чи не курити ? : сцен. вихов. заходу / Г.Миронюк 
// Позакл. час.- 2013.- № 19-20.- С. 66-70. 

Мокрий В. 10 хитрощів, що допомагають кинути палити / В.Мокрий // 
Чернігів. відом.- 2010.- 9 черв.(№23).- С.23.   

Мордик В.О. Палити чи не палити? / В.О.Мордик : сцен. усн. журн.// 
Вихов. робота в шк. - 2009. - №11. - С.55-58. 

Навіщо вона курить? //Дем. Україна. – 2009. – 17 лип. (№ 28). – С. 18.  

Нині курців-жінок – втричі більше, ніж 20 років тому. Як мінімум кожна 
третя, старша 18 років, щодня схиляється над вогником запальнички.   

Насонова Н. Курити чи не курити ?: сцен. позакл. заходу, 6-9-х кл. / 
Н.Насонова  // Шк. світ. - 2011. - Жовт.(№38 ). - С. 5-10.  

Формування негативного ставлення до куріння на основі знань, 
отриманих учнями під час вивчення різних курсів. 
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Непочатих Ю.   Скажи курінню - Ні  : урок з валеології / Ю.Непочатих // 
Все для вчит. - 2012. - Груд. (№ 23-24). - С. 74-77. 

Нечаенко Е. Дело табак! / Е.Нечаенко  // Арг. и факты в Украине. - 2014. 
- 28 мая (№ 22). - С.9.  

Как справиться с зависимостью. 

Овдієнко Н. Бюджет поповнять за рахунок курців. Виробники тютюну 
проти / Н.Овдієнко //Голос України. – 2009. – 20 берез. (№ 50). – С. 5.  

Овдієнко Н. У понеділок працюємо без перекурів / Н.Овдієнко // Голос 
України. – 2009. – 26 берез. (№ 54). – С.4.  

«Білі халати» підписали звернення до народних обранців з  проханням 
підтримати у другому читанні законопроект про підвищення акцизів на 
тютюнові вироби.  

Олександренко М. У кожного свій вибір /М.Олександренко // Уряд. 
кур"єр. - 2011. - 21 жовт. (№ 195). - С.12.  

Чому підвищення цін на тютюнові вироби суттєво не впливає на 
зменшення кількості курців. 

Олексієнко  С.І.  Шкідливий  вплив  куріння  на  органи  дихання  /  С.І. 
Олексієнко // Все для вчит.-2010.- №12.- С. 6-7.  

Олійник Т. Прокурити можна й долю … / Т.Олійник // Укр. газета – 
2008. – 18-31 груд. (№ 45-46). – С. 17.   

Закони  світового  устрою,  як  і  закономірністі,  що  випливають  з  них, 
неспростовні.  От  хоча  б  ці.  Якщо  сонця  мало,  то,  відповідно багато 
темряви. Якщо багато брехні, то, відповідно, мало правди. Якщо багато печалі, 
мало радості… А тепер про наболіле. Скажи, читачу, якщо багато курців на 
вулицях міст, то кого мало?   

Орешкин Д.  Чем заесть сигарету? Чтобы избавиться от вредной 
привички  / Рассказ. В.Левшин / Д.Орешкин // Дом советов. – 2012. – С.22-25. 

Павлик Л. Аж вуха пухнуть  /Л.Павлик // Експрес. – 2009. – 20-27 серп. 
(№ 120). – С. 21.  

Відмовитися від куріння допоможе хрін – у ньому найбільше… нікотину.  



15 

Паевський А.    Диагноз - Z72.0? Лечитесь сами! / А.Паевський // Вокруг 
света.- 2013.- № 7.- С.110-116. 

Курение - самая распостраненная вредная привычка в мире. 

Пасова Т. Коли ж оголосять війну пивному алкоголізму / Т.Пасова // 
Голос України. – 2009. – 14 серп. (№ 151). – С.1, 5.  

Наркологи  попереджають:  лікувати  пивний  алкоголізм  складніше, ніж 
звичайний.  

Павлик Л. Не диміти можеш? / Л.Павлик  // Експрес. - 2011. – 27жовт. -3 
листоп.(№ 120). - С.21.  

Якщо ранок ви починаєте із затяжки, то незабаром будете боротися з 
раком. 

Пилипів О.    Станція призначення - життя : сцен. усн. журн. / О.Пилипів 
// Соціальн. педагог.- 2013.- Черв. (№ 6).- С. 48-50. 

Плавчан В.М.    Вислови, прислів'я та приказки про згубні звички / 
В.М.Плавчан // Шк.  б-ка.- 2011.- № 1.- С.100. 

Прокопчук Ж.В.    Правда про куріння : соціально-просвіт. тренінг / 
Ж.В.Прокопчук // Шк. психологу.- 2011.- № 5.- С.28-34. 

Раковський К.    Урятуй своє майбутнє: театр. дійство про профілактику 
куріння, алкоголізму та наркоманії серед підлітків/ К.Раковський // Відкрит. 
урок.- 2011.- № 5.- С.68-69. 

Ротай Н. Їжачку, вийди з туману! / Н.Ротай // Україна мол. – 2008. – 11 
груд. (№ 234). – С. 9.     

Висока  ціна  сигарет,  маладоступність  до  шкідливого  продукту  і 
правильний  виховний  процес  допоможуть  українцям  позбутися залежності 
від тютюну.  

Ротай Н. Лікування гривнею / Н.Ротай // Україна мол. – 2009. – 26 берез. 
(№ 55). – С. 2.  

Медики  кажуть,  що  підвищення  акцизної  ставки  на  сигарети  вдвічі 
зменшить смертність, спричинену палінням.  

Ротай Н. Убивчий офіс / Н.Ротай // Україна мол. – 2009. – 14 лип. (№ 
125). –  С. 11.  
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Працюючи  в  накуреному  приміщенні,  жінка  ризикує  «заробити» 
безпліддя, паталогію легенів та рак молочної залози.  

Ротай Н. Палиш? На  укол! / Н.Ротай // Україна мол. –2008. – 4 
листоп.(№ 207). – С.10.  

Учені  рекомендують  американським  курцям  зробити  спеціальне 
щеплення.  Українські  борці  з  тютюнопалінням  закликають  державу п ідняти  
ціни н а цигарки , суворіше карати продавці в за продаж такої  продукції  
неповнолітнім  і,  нарешті, втілити  в  життя норми  бозна-коли ухваленого 
антитютюнового закону.   

Ротай Н. Як би війни не було… / Н.Ротай // Україна мол. – 2009. – 13 січ. 
(№ 4). – С. 10.  

Витоки «моди» на тютюнопаління фахівці вбачають у подіях більш ніж 
60-річної давнини.  

Рубан Н.  Вплив куріння, алкоголю і наркотиків на здоров'я  : урок 
валеології  /Н.Рубан // Все для вчит.- 2013.- Верес. (№ 9).- С. 132-135. 

Савченко Н.В.    Шкода від куріння: сцен. інтеракт. тренінгу, 4-6 кл./ 
Н.В.Савченко // Класному керівнику. Усе для роботи.- 2011.- № 4.- С.53-54. 

Сажієнко Н.  Імплентація в Україні положень Рамкової конвенції 
Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну 2003 р. 
/ Н.Сажієнко // Право України. – 2012. – С.159-170. 

Сапон Д. Шкода від кальяну    // Гарт. - 2015. - 5 лют. (№ 6). - С. 14.  

   Про особливості шкоди від приладу для куріння, що є більш 
небезпечним, ніж цигарки. 

Світлична А. А курців прирівнювали до злодіїв : сцен. вихов. заходу, 5-8 
кл. / А.Світлична // Шк. світ. – 2009. – № 5. – С. 12-13.  

Тютюн родом із Америки. 12 жовтня 1492 року матрос Родріго Тріана з 
корабля «Пінта» славнозвісної флотилії Христофора Колумба вигукнув: 
«Попереду земля!» Серед подарунків, що піднесли остров’яни Колумбові, було 
сушене листя рослини «пет ум». Це згорнуте листя вони курили. У пошуках 
золота Колумб поплив далі на південь і 28 жовтня 1492 року зійшов  на  берег  
Куби.  Мешканці  зустріли  прибулих  із  травою  для куріння, яку вони назвали 
«сигаро».  
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Сергєєва К.    Учися бути здоровим  : сцен. години спілкув., 9-11 кл. / 
К.Сергєєва // Шк. світ.- 2013.- Жовт. (№ 19).- С. 17-20. 

Серов Н.  Социальный фактор курения / Н.Серов  // Открытия и 
гипотезы. - 2008. - Авг.(№8). - С.17. 

Сиц Н.  Вплив на здоров'я підлітків тютюнового диму, алкоголю, 
наркотиків та токсичних речовин : урок етики / Н.Сиц // Все для вчит. – 2012. – 
С. 54-55. 

Сиц Н.  Моделювання ситуації відмови від сигарет, алкоголю й 
наркотиків : урок етики / Н.Сиц // Все для вчит. – 2012. – С. 56. 

Солодовнік О. Штраф і заборона не допоможуть підліткові кинути 
цигарки… / О.Солодовнік // Освіта України. - 2011. - 5 груд. (№ 93-94). - С. 12.  

Хто штовхає дітей до згубної звички ? 

Стокоз Л. Звички та здоров'я / Л.Стокоз  : тренінг  // Шк. світ. - 2014. - 
Берез. (№ 6). - С.11-14. 

Стрельцова В. No smoking ! / В.Стрельцова : виступ агітбригади про 
шкоду тютюнопаління // Шк. світ. - 2014. - Трав. (№ 10). - С. 38-39. - 3 назви. 

Ступчик З.    Паління : урок з англ. мови /З.Ступчик // Все для вчит.- 
2013.- Верес. (№ 9).- С. 74-75. 

Сулима С. Для курців створюють ГЕТТО / С.Сулима // Голос України. – 
2009. – 13 трав. (№ 85). – С. 9.  

Боротьба з палінням на Буковині.  

Спецдієта для  курців // Чернігівщина. – 2008. – 13 листоп. (№ 46). – С. 
18.   

Бажаєте дізнатися? Прочитайте статтю!     

Тимченко И.  Сигареты - это не для меня : психолог. тренінг 
/ И.Тимченко // Позакл. час. – 2012. – С. 74.  

Тютюнник М.  Цікаві досліди про шкідливість нікотину : урок хімії 
/ М.Тютюнник // Позакл. час. – 2012. – С. 76. 

Торопова  Н.  Як,  крім  акцизів,  можна,  «викурити»  тютюнопаління  в 
Україні  / Н.Торопова // Главред. – 2009. – № 14. – С. 8-9.  
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Удар по кишені курців навряд чи врятує бюджет країни  // Голос України. 
– 2009. – 26 берез. (№ 54). – С. 4.  

З 1 травня курцям доведеться серйозно розкошелитися, якщо Верховна 
Рада прийме законопроект про підвищення акцизу на тютюнові вироби, який 
минулого тижня вже пройшов перше читання.  

Устинова  О.  Сигарети  стануть  дорожчими  на  1.5-2  гривні / 
О.Устинова  //День.  – 2009. – 20 берез. (№ 47). – С.6.  

Це дасть можливість поповнити бюджет на 3.7 мільярда.  

Фльорко В. Подолати контрабанду тютюну можна спільними зусиллями 
виробників і держави / В.Фльорко // Голос України. – 2009. – 9 лип. (№ 125). –  
С. 18.  

Останнім часом масштаби контрабандних сигарет, у тому числі в 
Україну, а  також  випадки  виробництва  контрафактної  (підробленої)  
продукції сягнули такого рівня, що звернули на себе увагу Президента України.  

Хотяновська О.    Шкідливі звички дітей. Роль батьків у профілактиці  : 
виступ на батьк. зборах / О.Хотяновська // Соціальн. педагог.- 2013.- № 11.- 
С.26-28. 

Хроль И. Курить или жить? /И.Хроль  // Секретные материалы - Украина. 
– 2009. – № 8. – С. 8-9.  

Черних Н.М.  Куріння - шкідлива звичка / Н.М.Черних : сцен. класн. 
години // Вихов. робота в шк. - 2014. - № 4. - С.45-48. 

Чіка В.    10 правил "Як кинути курити" / В.Чіка // Шк. б-ка.- 2013.- № 7-
8.- С. 44. 

Чіка В.  Курити - собі шкодити : сцен. брейн-рингу / В.Чіка // Шк. б-ка.- 
2013.- № 7-8.- С. 43. 

Шаніна Н. Діяльність шкільного бібліотекаря щодо популяризації 
здорового способу життя / Н. Шаніна // Шк. бібліотекар. - 2011. - № 11. - С. 14-
27.  

Однією з наріжних є компетенція збереження здоров'я. 

Шевчук С.  Міжнародний день відмови від куріння  : цікаві факти, сумна 
статистика / С.Шевчук // Розкажіть онуку. – 2012. – Жовт. (№ 19-20). - С. 10-11. 
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Шило  О.  Курців  –  у  гетто?  :  сцен. кругл.  столу  /  О.Шило  //  Десн. 
правда.- 2010.- 8 июн.(№61).- С.2.  

На засіданні обговорювалась заборона паління в громадських місцях.  

Шлапак Я. Звичка, що вже у 2020 р. може стати причиною смерті 
кожного п'ятого українця / Я.Шлапак// Дем. Україна. - 2014. - 30 трав. (№ 22). - 
С.9. 

Шлапак Я. Сигарета вцілює у серце /Я.Шлапак //Дем. Україна. – 2009. – 
22 трав. (№ 20). – С. 22.  

Тютюнокуріння, на думку доктора медичних наук, професора Ірини 
Смирнової, є однією з найсерйозніших медико-соціальних проблем.  

Шмикова Ю.    Здоровий будеш - усе здобудеш : сцен. гри, 5-6 кл. 
/Ю.Шмикова // Шк. світ.- 2011.- Трав. (№ 17).- С.5-6. 

Шпильова В.  В очікуванні заборони на куріння народ димить, як 
паровоз / В.Шпильова // Голос України. - 2012. - 19 жовт. (№ 196 ). - С.20.  

Україна посідає друге місце у світі за кількістю викурених цигарок на 
одного громадянина. З 16 груд. 2012 р. в громадських місцях палити буде 
заборонено.   

Як говорити з дитиною про куріння // Персонал плюс.  – 2008. – 25 
листоп.-1груд. (№ 46). – С.15.  

Ви б хотіли, щоб ваша дитина  палила? Ні? Тоді починайте з ним роботу 
саме з цієї хвилини.  


