




пива; 6) вживання пива батьками; 7) позитивне ставлення більшості 
людей до пива як до слабко алкогольного напою; 8) відчуття ейфорії, 
підйому настрою. Як би пиво не ховали за яскраві етикетки на 
пляшках, як би воно не вигравало у келихах, воно залишається 
алкогольним напоєм, адже в результаті бродіння за допомогою 
дріжджів утворюється етиловий спирт -  С2Н5ОН. Тому думка 
більшості молодих людей, що пиво -  це «слабкий» або 
«безалкогольний» напій -  це міф! Адже за останні роки вміст алкоголю 
в пиві сягнув в деяких сортах 14% (що відповідає винам за вмістом 
спирту), в той час як за часів СРСР міцність пива коливалася (залежно 
від сорту) в межах 1,5-6%, а частіше -  від 2,8% (у Жигулівському) до 
3,5% (у Московському). Систематичне вживання пива спричинює 
небезпечне захворювання — пивний алкоголізм, для якого характерні 
патологічний потяг до спиртного, поступовий розлад фізичного і 
психічного здоров'я. Хворі на пивний алкоголізм стають кволими, 
малоініціативними, у них порушується сон, зникає інтерес до життя. 
Пивна культура -  це початок культури наркотизму, що веде до 
деградації поколінь, а зрештою -  до загибелі всього народу! Запобігти 
зловживанню пивом молодими людьми допоможе роз'яснювальна 
робота як удома, так і в школі та вищих навчальних закладах, а в 
суспільстві -  заборона реклами пива, заборона продажу пива 
неповнолітнім, обов'язковість застережного напису на пивних пляшках 
із зазначенням шкідливості.

Останнім часом з’явилися підстави говорити про вплив комп’ютера 
й Інтернету на здоров’я людини, зокрема молоді, адже саме вона 
багато часу проводить за комп’ютером під час дозвілля (у соціальних 
мережах, ознайомлення з музичними, спортивними, політичними 
новинами тощо), під час навчання в Університеті (підготовка до 
семінарських і практичних занять, заліків та екзаменів тощо). 
Безперечно, для розвитку інформаційного, професійного простору 
людини Інтернет є позитивним явищем, але для фізичного розвитку 
молодої людини це досягнення цивілізації таїть небезпеку. 
Довготривала робота за комп’ютером без дотримання гігієнічних 
правил може призвести до погіршення зору, перенапруження нервової 
системи, деформації постави молодої людини, адже відомо, що кістки 
скелета скостеніють до 25 років. А неправильна постава веде до 
пошкодження не лише опорно-рухового апарату, а й інших 
фізіологічних систем організму внаслідок адаптаційних перебудов. Для 
попередження цих небажаних відхилень у функціональному стані 
студентів, необхідно їх проінформувати про; 1) санітарні правила і 
норми для безперервної тривалості роботи на комп’ютері; 2) режим


























