
 
  Ознаки того, що дитина палить: 

 Запах. Сигаретний дим дуже в'їдливий і стійкий, довго тримається на 

одязі (особливо на рукавах), на волоссі, на пальцях.  

 Жуйка. Якщо ви помітили , що ваша дитина при розмові з вами 

постійно жує жуйку , необхідно насторожитися і спостерігати за 

дитиною більш ретельно, можливо вона намагається приховати свою 

причетність до паління сигарет. Також вас має насторожити те, що у 

дитини з'явилися дезодоранти для рота, а руки постійно пахнуть 

одеколоном. 

 Фінанси. Якщо дитина стала просити грошей на кишенькові витрати 

більше ніж раніше, при цьому ви не 

бачите, куди вона їх витрачає.  

 Зовнішні зміни. Чутлива підліткова 

шкіра відразу відреагує на куріння; 

придивіться до кольору обличчя 

дитини: якщо помічаєте землистий, 

сіруватий відтінок, нездорові 

висипання, постійні тріщинки на 

губах , ймовірність пристрасті до 

сигарет дуже висока. Пожовтіння зубів і пальців на руках - ще одна 

ознака . 

 Оточення. Психологія дитини влаштована так, що вона намагається 

наслідувати інших, тому, якщо всі друзі дитини курять, є ризик, що 

закурить і ваша дитина.  

 Поведінка. Може виникнути нервозність в ситуації, коли дитині 

доводиться довго сидіти вдома і немає можливості покурити. Дитина 

може стати більш замкнутою, менше спілкуватися з батьками, 

вчителями, так як боїться викриття. 

 

Поради батькам: 
 Ми - не палимо! Якщо ми хочемо, щоб дитина не палила, ми й самі не 

повинні цього робити. Приклад сильніше за слова. Навіть якщо ніхто з 

домашніх не палить, у Вас можуть бути друзі, які мають таку згубну звичку, 

тому в родині повинні бути правила щодо паління. Наприклад, навіть 

найкращі друзі не можуть палити у нас вдома. 

 Якщо Ви палите не слід ховатися і намагатися приховати погану звичку 

- це подасть поганий приклад: якщо палиш , то треба просто приховувати це 

від дорослих , і ніяких проблем. У такій ситуації слід чесно поговорити з 



підлітком, визнати наявність у себе згубної пристрасті, старшому підлітку 

розповісти, як ви почали курити, пояснити, що хотіли б пробувати кинути 

палити, і навіть пробували, але це виявилося дуже складним завданням. 

Таким відвертим визнанням Ви не підірвете свій авторитет, а ваші відносини 

стануть більш довірливими . 

 Повага до некурящих. Курящий член сім'ї повинен шанобливо 

ставитися до решти, ні за яких обставин не дозволяти собі палити в будинку, 

в колі некурящих, змушуючи їх дихати димом, палити тільки у відведених 

для цього місцях, не розкидати недопалки , порожні пачки. Така поведінка 

показує підлітку , що "не палити " - нормальна поведінка людини, а паління 

накладає певні обмеження. 

 Якщо ви вирішили кинути курити - це заслуговує на повагу. Ви можете 

розраховувати на підтримку близьких, у тому числі підлітка . Звичайно, 

потрібно поділитися з ним своїм рішенням, але не слід його активно залучати 

до цього процесу, так як така ситуація може привернути зайву кількість 

уваги до проблеми , і спровокувати інтерес. 

 Якщо ж Ви курите і не вважаєте цю звичку шкідливою, вважаєте , що 

це красиво і стильно, Ви не можете вимагати від підлітка дотримуватися 

заборони на куріння . Будемо послідовні у своїх діях і словах. 

Якщо Ваша дитина вже курить краще спокійно обговорити з підлітком 

проблему, сказати, що це вас турбує, ви засмучені ситуацією, що виникла. 

Вам слід підібрати літературу з проблеми куріння, ознайомитися з нею і 

познайомити з нею підлітка. Не слід залякувати дитину або надавати 

недостовірну інформації. Чітко заявіть свою позицію щодо куріння, не 

відмовляючи в розумінні й підтримці. Розкажіть про можливості подолання 

шкідливої звички. 

 Для успішної профілактики тютюнопаління необхідно знати, чому 

підлітки починають палити і 

постаратися нейтралізувати причини. 

 Прагніть розширити коло 

інтересів підлітка, демонструючи 

нові можливості, привабливі і 

доступні підлітку. 

 Поговоріть зі своєю дитиною, 

дотримуючись правил:  

• розмова повинна проходити в довірчій обстановці, обов'язково "на рівних";  

• не можна домінувати в розмові, нав'язуючи свою точку зору;  

• потрібно з'ясувати знання дитини з проблеми та її ставлення, подальша 

розмова має будуватися, апелюючи до знань і думку дитини;  

• таких бесід не повинно бути занадто багато, не можна постійно і за будь-що 

говорити про шкоду куріння. 

 Підлітка може не задовольняти статус в сім'ї: він уже виріс, а до нього 

ставляться як до дитини. Змініть своє ставлення, підліток повинен мати 

обов'язки в сім'ї , нести відповідальність за їх виконання. Крім цього підліток 

повинен отримати більше свобод в порівнянні з дитиною. 



 Моду на куріння в чому формує реклама. У ній образ кращого вельми 

привабливий. Обговоріть з підлітком рекламу, навчіть його критично 

ставитися до одержуваної інформації, розкажіть, що в багатьох розвинених 

країнах куріння не є модним. 

 Захистити дитину від компаній, що подають небажаний приклад, 

нереально, зате Ви можете навчити дитину самостійного мислення, привчити 

нести відповідальність за свою поведінку і не слідувати за натовпом. 

 

Поради педагогам: 
Основні напрямки роботи щодо профілактики тютюнопаління: 

Особистий приклад. 
 Діяльність з профілактики тютюнопаління, що включає навчання та 

виховання дітей з метою формування у них негативного ставлення до 

паління, формування у дітей здорового способу життя. Форми профілактики: 

бесіди, консультації, тренінги, диспути, ділові ігри, екскурсії. 

 Просвіта батьків з метою оздоровлення сім'ї, її побуту і культури 

взаємин між її членами, формування позицій відповідального батьківства. 

 Необхідна організація вільного часу підлітків, оскільки беззмістовне 

дозвілля є провідним фактором ризику. Класний керівник повинен знати 

інтереси, схильності і захоплення дітей і допомогти організувати змістовне 

дозвілля. Важливо організовувати для підлітків колективні групові форми 

дозвілля. Часто найбільший інтерес підлітки, особливо з девіантною 

поведінкою, проявляють не до інтелектуальної діяльності, а до занять 

спортом. Тому необхідно всіляко заохочувати заняття в спортивних секціях, 

організовувати походи , спортивні змагання. 

 У процесі виховання необхідно розвинути розумні потреби, 

навантажувати підлітків корисними справами, організовувати їх діяльність, 

щоб у них практично не було нічим не зайнятого часу. 
 


