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Шановні вчителі!

Ви стоїте на порозі вибору нових підручників для 8 класу, з якими ви будете працювати наступні кілька 
років. Чи варто казати, яким відповідальним і нелегким є цей вибір: як обрати? як зрозуміти, що саме цей 
підручник підійде для роботи з учнями? Саме від вашого рішення і залежить, наскільки зручно і легко вам 
самим буде працювати протягом року. Адже саме ви є основною ланкою в системі освіти. Ви присвячуєте 
весь свій час нашим дітям, намагаєтеся не просто навчити їх чогось, а допомагаєте їм знайти себе, долати 
труднощі, бути самостійними. Однак, ми знаємо, що це лише вершина айсбергу. На ваші плечі лягає сила-си-
ленна паперової роботи, щоденна підготовка до уроків, позаурочні заходи, проблеми учнів і не тільки. Ми ж, 
зі свого боку, з усіх сил прагнемо хоч на дещицю полегшити вашу роботу. 

Посібник, який ви тримаєте в руках, є путівником по нашому підручнику. На його сторінках ми ознайо-
мимо вас із концепцією підручника (с. 2), більш детально зупинимося на особливостях подання матеріалу 
в  ньому (с. 3–8) та подамо орієнтовне календарне планування курсу (с. 9–10).

Над підручником працювала команда професіоналів із 17 осіб:
• автор
• експерти та рецензенти, серед яких є вчені з науковим ступенем, методисти, вчителі
• редактори — головний, фаховий, видавничий, технічний, художній
• оператор комп’ютерного набору
• коректори
• верстальники
• дизайнер
• художник

Ми намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викладати, а учням цікаво 
вчитися. Навіть найменш мотивовані діти знайдуть у ньому щось цікаве для себе.

Ми дуже сподіваємося, що наш підручник сподобається вам і ви оберете його для роботи. Але незалеж-
но від вашого вибору ми від щирого серця бажаємо вам здоров’я, любові та натхнення! Успіхів вам у вашій 
нелегкій праці!

Редакторський колектив

Якщо у вас з’являться запитання до автора чи видавництва, побажання, пропозиції та поради, пишіть 
нам на адресу: pidruchnic@ranok.com.ua

Основи здоров’я. 8 клас 
Демоверсія підручника О. В. Тагліної 

Код Ш651024У. Підписано до друку 14.04.2016. Формат 84×108/16  
Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,84.
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Знайомство з підручником
Про автора
Тагліна Ольга Валентинівна — доцент кафедри генетики і цитології Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат біологічних наук, учитель 
біології вищої категорії, учитель-методист, автор підручника з основ здоров’я для 
7  класу — переможця Всеукраїнського конкурсу підручників 2015 року, автор робо-
чих зошитів з основ здоров’я для 5-9 класів, співавтор робочих зошитів з біології для 
9-11 класів, автор численних навчально-методичних посібників з основ здоров’я та 
біології, підручників з основ здоров’я та біології. Ольга Валентинівна має літератур-
ний дар, пише вірші та пісні, захоплюється мистецтвом. За роки праці О.В.Тагліна за-
воювала визнання своїх колег, студентів, учнів, батьків не тільки своєю професійною 
майстерністю, а й відданістю справі, невичерпним ентузіазмом і оптимізмом.

¨   Підручник призначений для учнів загально-
освітніх навчальних закладів

¨    Глибина розкриття тем та їх послідовність 
повністю відповідають чинній програмі  
з основ здоров’я

Складові підручника
¨   Передмова та інструкція до електронного додатка

¨   Увесь теоретичний матеріал, передбачений про-
грамою

¨    Алгоритми виконання практичних вправ, перед-
бачених програмою

¨   Словник термінів

¨   Довідковий матеріал українознавчого змісту

¨   Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
¨   Додатковий матеріал до параграфів

¨   Тестові завдання до кожної теми для самокон-
тролю знань учнів

¨   Відеофрагменти та презентації до окремих тем

Зверніть увагу! Вищеперелічені матеріали елек-
тронного додатка поки що викладені на сайті ви-
ключно для ознайомлення. До початку навчаль-
ного року вони можуть змінитися, оскільки ще 
доопрацьовуються автором.

Загальні відомості

Переваги нашого підручника

Про наш підручник у цифрах

¨    Наш підручник для 8 класу є продовженням 
лінійки підручників з основ здоров’я видав-
ництва «Ранок»

¨    Видавництво також працює над підручниками 
для 9 класу

¨  Видається   украінською та російською мовами

¨   Дворівневість подання теоретичного матеріалу: в основному тексті висвітлено необхідний обсяг інфор-
мації, визначений програмою, у додаткових рубриках та в електронному додатку — більш детальний, по-
глиблений матеріал

¨   Практична спрямованість: у підручнику наведено безліч різноманітних життєвих ситуацій, які пропо-
нуються учням для обговорення з метою навчити їх аналізувати події, знаходити різні шляхи вирішення 
проблем, уникати небезпек тощо.

¨   Доступність подання матеріалу. Підручник написано зрозумілою для восьмикласників мовою
¨   Наявність навчально-методичного комплекту (читайте про це на с. 11)

21,5 x 16,5 см 160 с. 31 параграф Більше  
100 ілюстрацій

Близько 400 завдань  
і запитань
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Мотивація до навчання

Кожний розділ розпочинається яскравою 
мотиваційною сторінкою, на якій повідо-
мляється, про що дізнаються учні і чого 
навчаться, вивчаючи матеріал розділу.

Актуалізація знань

Кожний параграф розпочинається проблем-
ною ситуацією, яку пропонується розв’язати 
учням. Таким чином, вони пригадують те, 
що  вже знають з певної теми, і налаштову-
ються на вивчення нового матеріалу.

ОЗДОРОВЧІ СиСТеМиТема 3

36

ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ

§ 7	 Поняття	 про	 оздоровчі	 системи.	 	
Складові	 оздоровчих	 систем

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Восьмикласник Микита любить сво-
го тата і часто дивується, як він може все встигати і бути таким актив-
ним і веселим. Одного разу Микита запитав про це, і батько відповів: 
«Розумієш, головне, щоб кожна твоя дія була погоджена з іншими діями. 
Усе залежить від системи. І твоє здоров’я теж». Як ви вважаєте, що таке 
«система»? Що мав на увазі тато Микити?

Поняття про оздоровчі системи
Поняття «система» є багатоплановим. Що стосується оздоровчих 

систем, то це системи теоретичних знань і практичних методів, які 
забезпечують збереження здоров’я та формування здорового способу 
життя. Такі системи почали з’являтися вперше вже в стародавніх ци-
вілізаціях Єгипту, Греції, Китаю, Індії. 

За довгий час свого існування людство винайшло безліч різних 
оздоровчих систем. Наприклад, є фізичні оздоровчі системи, які пропо-
нують відповідні фізичні вправи і режим активної діяльності, є оздо-
ровчі системи, у яких розроблені правила раціонального харчування.

Будь-яка система побудована зі взаємозв’язаних і взаємозалеж-
них частин — компонентів. Оздоровчі система можуть містити різні 
компоненти, тому існують різні системи збереження та відновлення 
здоров’я людини.

Тема 

3

Особливості подання матеріалу у підручнику

ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДИНИ

Розділ 

1

Вивчивши цей розділ,  
ви дізнаєтеся про:

� фізіологічну, психологічну та 
соціальну зрілість;

� соціальні ролі та життєві на-
вички;

� надзвичайні ситуації;
� основні принципи порятунку 

й захисту людей у надзвичай-
них ситуаціях;

 навчитеся:
� проводити самооцінювання 

рівня зрілості та готовності до 
дорослого життя;

� дотримуватися правил 
евакуації з небезпечної зони;

� надавати першу допомогу 
потерпілому.
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Параграф, поділений на частини

Кожний параграф розбитий на кілька час-
тин, що відділяються заголовками, — так 
учням буде легше сприймати інформацію. 
Часто частини параграфів місять завдан-
ня, ілюстрації, посилання на електронний 
додаток, що також візуально «розбавля-
ють» суцільний текст і полегшують його 
сприйняття.

КРаСа І ЗДОРОВ’ЯТема 6

72

Можна погодитися з тим, що все побачене в ди-
тинстві, добре запам’ятовується й часто стає еталон-
ним. Саме із цими спогадами ми порівнюємо все інше.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на 
запитання. Є таке народне прислів’я: «З личка не пити 
водички». Про що говорить це прислів’я? Як ви його 
розумієте?

Ідеали краси і здоров’я
Поняття краси змінювалося із часом. Кожна іс-

торична епоха породжувала свій ідеал краси. Він за-
лежав від клімату, політичних і економічних умов, 
від моральних настанов, релігії, від особливостей по-
буту різних верств населення. Багато видатних умів 
людства розмірковували про таємниці та закони кра-
си, про природу прекрасного. Неодмінними умовами 
«вічної і неземної» краси були й залишаються симе-
трія, гармонія, єдність у різноманітті, взаємна відпо-
відність усіх рис і пропорцій, закінчений, цілісний 
образ, любов до життя.

У Стародавній Греції існував культ тренованого 
тіла. В основі ідеалу краси лежала гармонія духу  
й тіла. Греки вважали порядок і симетрію символом 
прекрасного. Ідеально красивою була людина, у якої 
всі частини тіла й риси обличчя були гармонійно по-
єднані.

� Саме в дитинстві закладається поняття про красу. Наша матуся — краща за всіх!

� Нефертіті — дружина 
давньоєгипетського 
фараона ехнатона 
(1351–1334 до н. е.), яку 
наділили титулом «до-
сконала», а її обличчя 
прикрашало храми по 
всій країні

� Тиціан. «Портрет дами 
в білому»

«Опорні точки»

Коротке підбиття підсумків після кожного 
параграфа допоможе учням швидко прига-
дати зміст вивченого і виділити головне.

Узагальнення знань

Запитання після параграфа дають змогу 
перевірити, як учні засвоїли новий матері-
ал. Вони чітко диференційовані за рівнями, 
тому вчитель може легко провести опиту-
вання всього класу.

 Тема 1

10

Зверніться за додатковою інформацією про підлітковий період до ма-
теріалів сайту.

Опорні точки. У підлітковому віці відбуваються фізіологічні, психо-
логічні і соціальні зміни. Вони пов’язані з поступовим переходом до 
періоду зрілості, коли людина визначає власну соціальну роль, здатна 
створювати сім’ю і виховувати своїх дітей. 
Фізіологічна зрілість характеризується формуванням усіх фізіологічних 
систем організму. Психологічно й соціально зрілу особистість відрізняє 
відповідальність, терпимість і саморозвиток.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень
1. Які етапи індивідуального розвитку проходить кожна людина?
2. Який вік називають підлітковим?

II рівень
3. Які ознаки фізіологічної зрілості людини?
4. Чому для підліткового типу статури характерна певна незграбність?

III рівень
5. Чим відрізняється доросла зріла людина від підлітка?
6. Яку людину можна назвати самостійною, соціально зрілою?

IV рівень
7. Для чого потрібна рефлексія?
8. Якими вміннями володіє психологічно зрілий підліток?
9. Що таке відповідальність, толерантність, саморозвиток? Для яких пе-

ріодів розвитку людини характерні ці якості?

Вправа № 1  
Самооцінювання	 рівня	 зрілості	 та	 готовності	 	
до	дорослого	життя
Мета: навчитися давати самооцінку зрілості та готовності до до-

рослого життя.
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СТаНОВЛеННЯ ОСОБиСТОСТІТема 5

66

Перша група — це фізіологічні потре-
би. Такі потреби є первинними, природже-
ними, а всі інші групи потреб належать 
до вторинних, оскільки вони є психологіч-
ними за своєю природою. Потреби в їжі, 
воді, одязі, повітрі тощо — це фізіологічні 
потреби.

Друга група — потреби, пов’язані 
з прагненням і бажанням людей досягти 
стабільного й безпечного способу життя — 
потреби безпеки.

Третя група — потреби в приналеж-
ності й причетності, які включають праг-

нення людини до участі у спільних з іншими діях, входження в певні 
об’єднання людей. До потреб у приналежності й причетності належать 
потреба в дружбі, любові, певному оточенні, колективі.

Четверта група — потреби у визнанні й самоствердженні, які 
пов’язані з бажанням бути впевненим у собі й професійним, мати ви-
соку конкурентоспроможність, визнання й повагу оточуючих.

П’ята група — потреби в самовираженні, які об’єднують потреби, 
пов’язані з прагненням людини до якнайповнішого використання сво-
їх знань, умінь, здібностей, навичок, особистого потенціалу.

Теорія ієрархії потреб Маслоу допоможе вам усвідомити й проана-
лізувати ієрархію своїх потреб.

Планування майбутнього
Самовизначення, яке є однією зі складових духовного розвитку, 

передбачає, що людина може планувати своє майбутнє. Для цього во-
на повинна розуміти, яке місце в людському суспільстві їй хотілося б 
зайняти.

Для вас, восьмикласників, важливою є спрямованість у майбутнє. 
Треба самому обирати свій шлях у житті і створювати свій життєвий 
план. Не омріювати примарне майбутнє, а вирішити, ким бути (тобто 
визначитися зі своєю професією) і яким бути (тобто самовизначитися 
з особистими та моральними якостями). Кожний з вас повинен не про-
сто уявляти собі своє майбутнє в загальних рисах, а усвідомлювати 
способи досягнення конкретних життєвих цілей.

Ціль виникає не на порожньому місці, бо вона тісно пов’язана 
з вашим попереднім і подальшим навчанням. Саме навчання є переду-

� Ієрархія потреб за Маслоу

ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ

ПОТРЕБИ  
В САМОВИ 

РАЖЕННІ

ПОТРЕБИ  
У ВИЗНАННІ  

Й САМОСТВЕРДЖЕННІ

ПОТРЕБИ В ПРИНАЛЕЖ 
НОСТІ Й ПРИЧЕТНОСТІ

ПОТРЕБИ БЕЗПЕКИ

Навчальні схеми

Кольорові схеми з мінімумом інформації 
візуально легше сприймаються учнями, 
ніж суцільний текст, сприяють швидкому 
запам’ятовуванню найважливішого.

потреби.
Друга група — потреби, пов’язані 

з прагненням і бажанням людей досягти 
стабільного й безпечного способу життя — 
потреби безпеки.

Третя група — потреби в приналеж-
ності й причетності, які включають праг-
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жиру ефективно й надовго втамувати голод. Організм не може існува-
ти без жирів. Але жири є різними, і їхня корисність чи шкідливість 
залежить від їхнього складу й кількості.

Міф: Чим більш нестерпна дієта, тим більш вона ефективна й ко-
рисна.

Факт: Насправді грамотно розроблена індивідуальна дієта 
є і ефективною, і приємною, такою, яка не призводить до негативних 
емоційних проявів або напруженого стану організму.

Міф: Треба замінити весь раціон харчування на фрукти та ово-
чі — це буде корисним для організму.

Факт: Фрукти та овочі є корисними тільки при повноцінному хар-
чуванні, коли їжа є різноманітною і, окрім фруктів та овочів, включає 
м’ясо, рибу, молоко, масло, інші, необхідні для життєдіяльності орга-
нізму продукти.

Треба знати, що перед тим як сісти на дієту, потрібно обов’язково 
порадитися з лікарем, здати необхідні аналізи й не очікувати від дієти 
якнайшвидших результатів.

Харчові добавки
Харчові добавки — це хімічні речовини, що додаються до харчо-

вих продуктів для поліпшення їхнього смаку, підвищення поживної 
цінності або запобігання псуванню продукту під час зберігання.

Для чого ж потрібні всі ці добавки? Опишемо основні з них.

Консерванти

Приправи Барвники Розпушувачі Наповнювачі

УщільнювачіХарчові  
добавки

Є харчові добавки, які включають у себе жири, вуглеводи, білки 
й клітковину, а також майже всі мікроелементи та вітаміни. Вони по-
кращують якісний склад їжі.

Добавки, що зберігають свіжість, додають до олій і до пакуваль-
них матеріалів, щоб запобігти згіркненню олії.

Добавки-консерванти призначені для того, щоб довгий час збері-
гати продукти придатними до вживання. Вони містять речовини, які 
вбивають мікробів або не дають їм розмножуватися. З найдавніших 

Цікаві факти

У підручнику багато згадок про видатних осіб, 
історичні факти та події, цікаві випадки із жит-
тя, які зазвичай уплітаються в завдання, щоб 
викликати інтерес учнів.

БеЗПеКа ХаРЧУВаННЯТема 4
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столу, приготуванні їжі. Ці звички складалися тисячоліттями, у них 
багато доцільного, такого, що відповідає національним звичаям, сма-
кам, способу життя, клімату. Такі звички треба враховувати і не спе-
речатися з ними. Смак не дається нам від народження, він формується 
протягом життя й відповідає тій культурі, у якій формується особис-
тість людини.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. 
Спартанський обід був дуже простим: горох, боби, жито. Розповідають, 
що один аристократ, римлянин, потрапивши на спартанський обід, ска-
зав: «Дійсно, спартанці — найхоробріші люди. Усякий волів би тисячу 
разів померти, ніж їсти таку їжу». Як така їжа давала можливість спар-
танцям виховувати хоробрих і сильних воїнів?

Існує багато різних систем харчування. Системи харчування — 
це системи теоретичних знань і практичних методів, які містять певні 
правила вибору та вживання їжі людиною. Ці правила враховують 
такі чинники, як хімічний склад, фізичні властивості, кулінарна об-
робка продуктів, час та інтервали прийому їжі тощо. Системи харчу-
вання різних культур можуть мати незначні або істотні відмінності 
і включати або виключати конкретні продукти харчування.

Розрізняють традиційні та сучасні системи харчування. Традиційні 
системи, на відміну від сучасних, існують вже давно, вони формува-
лися протягом тисячоліть.

Сучасні системи харчування будуються на теоріях харчування. 
Існує безліч теорій харчування. Є наукові теорії харчування і аль-
тернативні види харчування. До наукових теорій належать, напри-
клад, теорія збалансованого харчування і теорія адекватного харчу-
вання. До альтернативних видів харчування відносять вегетаріанство, 
м’ясоїдіння, сироїдіння і ще безліч найрізноманітніших поглядів на 
харчування.

Лікар Гіппократ говорив: «Якщо батько хвороби не 
завжди відомий, то мати її завжди — їжа». Що мав 

на увазі видатний лікар?
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Ілюстрації-завдання

Це новий формат завдань для наших під-
ручників. Ілюстрація є невід’ємною части-
ною такого завдання: вона є своєрідною 
підказкою, підштовхує учнів до міркувань, 
спонукає шукати всі варіанти відповіді.

 Тема 1
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зрілості, він перетворюється на дорослу, фізіологічно зрілу людину — 
чоловіка або жінку.

Одночасно з фізіологічною зрілістю формується психологічна й со-
ціальна зрілість. Будь-який підліток учиться адекватно (тобто відпо-
відним чином, правильно) сприймати себе і людей. Він учиться бути 
самостійним у житті, особисто приймати рішення і нести за них від-
повідальність.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Віктор 
нудьгував на уроці географії. Він випростав ноги, уперся в стілець Каті, 
яка сиділа перед ним, і різко штовхнув його. Катя охнула, бо виявилася 
затиснутою між спинкою стільця і краєм своєї парти. Дівчині стало по-
гано, і її повели до лікаря. Виявилося, що в неї компресійний перелом 
хребта, і Катя опинилася в лікарні. Що можна сказати про фізіологічну, 
психологічну і соціальну зрілість Віктора? У чому його проблема?

Поміркуйте, чому підлітки інколи нудьгують на уроках.

Психологічна і соціальна зрілість — це результат життя в суспіль-
стві, результат психологічного і соціального розвитку та пристосування 
до спільного життя з іншими людьми. Підліток поступово навчається 
найкращим чином організовувати свою поведінку в соціальному сере-
довищі, узгоджувати власну самооцінку і власні очікування зі своїми 
можливостями та навколишньою реальністю. Для того щоб навчитися 
цього, він повинен уміти аналізувати свій внутрішній досвід.

Існує таке поняття, як рефлексія (від латин. reflexio — повертаюся 
назад). Воно означає обмірковування, здатність до аналізу свого пси-
хологічного стану, власної поведінки. Рефлексія залежить від ступеня 
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§ 29	Протидія	 торгівлі	 людьми.	
Дитяча	безпритульність	 і	 бездоглядність

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Восьмикласниця аліна посварилася 
з батьками і вирішила втекти з дому. Дівчина вважає, що нею командують, 
змушують її робити те, що вона не хоче, і їй краще самій усе вирішувати. 
Однак у такому разі на аліну чекає безпритульність і бродяжництво. До 
яких наслідків це може призвести?

Протидія торгівлі людьми
Торгівля людьми — це сучасна форма рабства, яка є кримінальною 

діяльністю і злочином проти людяності. Людей обманюють, дезінфор-
мують, вербують, перевозять в інші країни, відбирають документи, 
застосовують силу і примушують до тяжкої праці. Торгівля людьми є 
дуже прибутковою справою. Вона тісно пов’язана з незаконним обігом 
зброї та наркотиків.

Це явище є глобальним, тобто його можна спостерігати в бага-
тьох країнах світу, особливо в тих регіонах, де ведуться війни, наявні 
економічні кризи, політична нестабільність. Людей, які опинилися 
в скрутних умовах, привертає можливість поліпшення свого життя в 
інших країнах, а негідники і бандити користуються нагодою, щоб об-
манути їх і заробити на цьому брудні гроші. Жертва змушена працю-

У Луцьку створили соціальну рекламу, героями якої стали відомі 
мешканці міста. Перед вами частина цього проекту, який називається 

«Ми — не раби!». Як ви гадаєте, чому ці люди взяли участь у проекті? Яку мету 
вони перед собою ставили? Який проект щодо протидії торгівлі людьми може 
запропонувати ваш клас?
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Посилання на електронний додаток

У тексті параграфа часто трапляються поси-
лання на електронний додаток. Це означає, 
що учні мають зайти на сайт, указаний у пе-
редмові, і обрати відповідну форму роботи: 
виконання тестових завдань, ознайомлення 
з додатковими матеріалами до параграфа 
або ж перегляд відео.

Словник термінів

У словнику зібрані всі терміни, які трапля-
ються в підручнику і можуть знадобитися 
учневі під час вивчення або повторення 
матеріалу. Тут подано їхню етимологію та 
чітке визначення. Словник дає змогу швидко 
знайти необхідне поняття, що, безсумнівно, 
полегшить роботу з підручником.

Практичні вправи

Ці вправи передбачені програмою 
і  є  обов’язковими для виконання. У нашому 
підручнику вони розміщені після відповід-
ного параграфа, що є зручним як для учнів, 
так і для вчителя.

Симптоми харчового отруєння. Отруйні рослини і гриби § 11
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Щойно з’явилися симптоми харчового отруєння, потрібно про-
мити шлунок теплою кип’яченою водою або слабким розчином соди. 
Промивання шлунка необхідно робити, поки не почне виходити чиста 
вода. Після промивання шлунка хворому рекомендується приймати 
активоване вугілля по 2–3 таблетки кожні 15 хв протягом години. 
Запивати активоване вугілля слід кип’яченою водою.

Після отруєння треба деякий час утримуватися від уживання 
їжі. Потім хворому необхідна щадна дієта з обмеженням кількості 
з’їденого. 

Йому треба вживати більше води. Було б доцільно залишити його 
вдома, щоб він відпочив. Якщо постраждалого турбує озноб, потрібно 
зігріти його. Зазвичай симптоми отруєння самостійно проходять про-
тягом тижня.

Необхідно звернутися до лікаря, якщо симптоми харчового отру-
єння зберігаються протягом трьох і більше днів, ви відчуваєте тривалі 
спазми в животі.

Необхідно викликати швидку допомогу, якщо харчове отруєння 
виникло в дитини або у хворого з’явилися такі симптоми, як нечіт-
кість зору, утруднення ковтання і мовлення.

У разі отруєння грибами слід негайно звернутися за медичною 
допомогою!

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Марія 
і Юля посперечалися. Марія стверджує, що харчові отруєння спричиня-
ють тільки бактерії, які розмножилися в їжі. а Юля вважає, що харчові 
отруєння виникають тільки через вживання отруйних грибів і рослин. 
Хто з них правий?

Перевірте свої знання з розділу «Фізична складова здоров’я».

Вправа № 5  
Відпрацювання	 навичок	 першої	 допомоги	при	 харчових	
отруєннях	 і	 кишкових	 інфекціях
Мета: навчитися правильно надавати першу допомогу при харчо-

вих отруєннях і кишкових інфекціях.
Матеріали: плакати, що ілюструють способи надання першої медич-

ної допомоги при отруєннях і кишкових інфекціях.

ОЗДОРОВЧІ СиСТеМиТема 3
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 • уміння бути корисним суспільству;
 • наявність моральних принципів та ідеалів.

Оздоровчі системи можуть включати в себе такі компоненти: фі-
зичні вправи і гімнастичні комплекси; правила раціонального хар-
чування; різні види єдиноборств і масаж; купання в крижаній воді 
й відвідування лазні; моральні постулати й певні психологічні прин-
ципи; комплексні правила забезпечення здорового способу життя.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запи-
тання. Знаменитий лікар Стародавнього Китаю Хуа-То ка-
зав: «Якщо ручка дверей часто рухається, вона не іржавіє. 
Так і людина: якщо вона багато рухається, то не хворіє». 
Чи погоджуєтеся ви із цим висловом? Чому? Обґрунтуйте 
свою думку.

•  Про компоненти оздоровчих систем можна дізнатися на сайті.

•  Щоб більше дізнатися про основи раціонального харчування, озна-
йомтеся з презентацією на сайті.

Опорні точки. Оздоровчі системи — це системи теоретичних знань 
і практичних методик, що дозволяють забезпечити формування 
здоров’я. Оздоровча система складається зі взаємозв’язаних і взаємо-
залежних частин — компонентів, які охоплюють різноманітні сторони 
здоров’я людини. Існують певні правила вибору оздоровчих систем.

Запитання для повторення й обговорення
I рівень

1. Які класифікації оздоровчих систем ви знаєте?

Розгляньте світлини і розкажіть, які компоненти можуть входити до фі-
зичних оздоровчих систем.

УМІННЯ ВЧиТиСЯТема 7
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Вправа № 8 
Вправи	 на	розвиток	 пам’яті	 та	уваги
Мета: тренувати концентрацію уваги та пам’ять.

Хід роботи
Вправи на розвиток уваги

1. Подивіться на запропоновану репродукцію впродовж 3–4 с.

Назвіть деталі (предмети), які ви запам’ятали.
Якщо ви запам’ятали:
— менше ніж 5 деталей — ваша увага слабка;
— від 5 до 9 деталей — увага гарна;
— більше ніж 9 деталей — увага відмінна.
Якщо ви вважаєте рівень своєї уваги незадовільним, то вам слід 

звернутися до методу «ланцюжок», наведеного нижче.

2. Використання методу «ланцюжок».
Вам треба запам’ятати послідовність слів: яблуко, тарілка, камінь, 

вода, риба, небо, аркуш, дівчинка, книга. Щоб запам’ятати цю інфор-
мацію, потрібно придумати зв’язки між сусідніми словами й вибуду-
вати ланцюжок, який допоможе вам запам’ятати послідовність слів.

Наприклад: яблуко лежить на тарілці, тарілка стоїть на камені, 
камінь стирчить із води, у воді плаває риба, риба дивиться в небо, з не-
ба падає аркуш, аркуш кружляє над дівчинкою, дівчинка читає книгу.

А тепер складіть ланцюжок для таких слів: вітер, лижі, трава, 
сонце, літо, канікули, річка, школа, альтруїст, тиша, час.

3. Зробіть висновки.
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Словничок

Безпритульність — негативне явище, яке виникає в результаті воєн, рево-
люцій, голоду, стихійних лих, економічних криз тощо.

Бездоглядність — перебування дітей на вулиці більшу частину дня в 
результаті неспроможності батьків або опікунів (родичів, бабусь, дідусів) 
матеріально забезпечувати їх.

Ботулізм (від латин. botulus — ковбаса) — гостре токсико-інфекційне 
захворювання, що розвивається внаслідок вживання їжі, у якій накопи-
чився токсин через її забруднення та розмноження в ній бактерії боту-
лізму. Найчастіше це в’ялена або слабо просолена риба, ковбаса, шинка, 
м’ясні, рибні, овочеві, грибні консерви.

Віктимна поведінка (від латин. victima — жертва) — така поведінка 
людини, унаслідок якої вона опиняється в ролі жертви.

ВІЛ-інфекція — невиліковне, довготривале інфекційне захворювання, 
при якому вражається й повільно руйнується імунна система людини.

ВІЛ-інфіковані — особи, заражені вірусом імунодефіциту людини. До 
категорії ВІЛ-інфікованих належать як особи без клінічних проявів (носії 
ВІЛ-інфекції), так і хворі на СНІД.

Вірусоносій — людина, яка зовні здається здоровою, але здатна пере-
дати вірус іншій особі.

Герпес — інфекційне захворювання, що спричиняється вірусом про-
стого герпесу, вражає шкіру й слизові оболонки. Генітальний герпес пе-
редається статевим шляхом та спричиняє ерозії й виразки на статевих 
органах.

Гонорея — інфекційне захворювання, що передається переважно ста-
тевим шляхом, характеризується ураженням слизової оболонки сечови-
відного каналу й проявляється порушенням сечовипускання.

Дієта (від грец. diaita — спосіб життя) — режим харчування, спеці-
ально розроблений для хворої або здорової людини відповідно до її віку, 
статури, професії, клімату, пори року тощо.

Дружба — особистісні стосунки між людьми, обумовлені духовною 
близькістю та спільністю інтересів.

Духовність — внутрішній світ людини, її стрижень, творча спрямова-
ність.

евакуація (від латин. evacuo — звільняю) — організоване вивезення 
населення з міст у заздалегідь підготовлені довколишні безпечні місця.
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Додаток українознавчого змісту

У додатку зібрані відомості про 
знаменитих учених-українців, які коли-
небудь вивчали або вивчають зараз 
проблеми здоров’я. Такий додаток 
до підручника не лише націлений 
на розширення кругозору учнів, 
а й виконує виховну функцію: інформація, 
розміщена в ньому, дасть змогу школярам 
пишатися своєю країною і її науковцями.

Електронний додаток

Матеріали електронного 
додатка розміщені на сайті 
interactive.ranok.com.ua. 
Вони включають відеофрагменти або 
презенації до деяких тем підручника, 
тестові завдання для самоперевірки 
учнів та додаткові матеріали до всіх 
параграфів. Поетапна інструкція, 
як працювати з додатком, подана 
в  передмові до підручника.
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Додаток
Науковці й лікарі, які вивчали та вивчають проблеми здоров’я

Юрій Дрогобич (1450–1494)

Науковий діяч доби Відродження. Юрій Дрогобич був філосо-
фом, астрономом, доктором медицини. Народився в Дрогобичі 
(нині місто у Львівській області). Навчався в університеті 
Болоньї, де став доктором філософії та медицини, професором 
і ректором Болонського університету. Юрій Дрогобич вислов-
лював упевненість у здатності людського розуму пізнати зако-
номірності світу. Серед його студентів був майбутній видатний 
астроном Миколай Коперник.

Данило Самойлович (1744–1805)

Данило Самойлович був лікарем, який присвятив усе своє 
життя боротьбі з дуже небезпечним інфекційним захворю-
ванням — чумою. Він народився на Чернігівщині, закінчив 
Києво-Могилянську академію, а також госпітальну школу 
в Санкт-Петербурзі. Данило Самойлович неодноразово очолю-
вав боротьбу з епідеміями чуми в Україні й Росії. Він займався 
науковою діяльністю, багато разів проводив дослідження на со-
бі. Данило Самойлович врятував чимало життів.

Володимир Петрович Філатов (1875–1956)

Був видатним офтальмологом. (Офтальмологія — це галузь ме-
дицини, що вивчає анатомію й фізіологію органів зору, хвороби 
ока та розробляє методи лікування і профілактики.) Філатову 
належить низка відкриттів світового значення. Він є творцем 
інноваційних методик відновлювальної хірургії та нових медич-
них інструментів, автором принципово нового методу лікуван-
ня — тканинної терапії. Філатов повернув зір величезній кіль-
кості своїх пацієнтів, які завдяки йому змогли знову бачити.

Богомолець Олександр Олександрович (1881–1946)

Видатний фізіолог. Був президентом Української академії на-
ук, автором багатьох наукових праць. Саме під його керів-
ництвом було вперше вирішено завдання надійної консерва-
ції крові. Богомолець створив учення про взаємодію пухлини 
й організму — воно кардинально змінило існуючі на той час 
уявлення про пухлинний ріст.
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Вправи Домашнє завдання

Розділ 1. Здоров’я людини (6 годин)

1
Фізіологічна, психологічна та соціальна 
зрілість

Самооцінювання рівня 
зрілості та готовності до до-
рослого життя

2
Соціальні ролі і життєві навички в сучасно-
му світі

3 Класифікація надзвичайних ситуацій

4
Основні принципи порятунку і захисту лю-
дей у надзвичайних ситуаціях

Аналіз повідом лень засобів 
масової інформації про над-
звичайні ситуації

5
Основні положення законодавства України 
щодо порятунку і захисту людей у надзви-
чайних ситуаціях

6
Перша допомога при надзвичайних ситуаці-
ях. Визначення стану потерпілого. Алго-
ритм рятування людей під час пожежі

•Моделювання ситуацій ря-
тування людей на пожежі
•Відпрацювання навичок 
надання першої допомоги 
потерпілому

Розділ 2. Фізична складова здоров’я (5 годин)

7
Поняття про оздоровчі системи. Складові 
оздоровчих систем

8
Фізичні якості людини. Вплив фізичної 
активності на здоров’я

9
Традиційні і сучасні системи харчування. 
Вибір харчових продуктів

10
Дієтичне харчування. Негативні наслідки 
незбалансованого харчування. Харчові до-
бавки

11

Симптоми харчового отруєння. Отруйні 
рослини і гриби. Профілактика харчових 
отруєнь. Перша допомога при харчових 
отруєннях та кишкових інфекціях

Відпрацювання навичок 
першої допомоги при хар-
чових отруєннях і кишко-
вих інфекціях

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я (5 годин)

12

Становлення особистості. Формування само-
свідомості в підлітковому віці. Розвиток 
особистості. Біосоціальний характер осо-
бистості

13

Складові духовного розвитку особистості. 
Моральний розвиток особистості. Форму-
вання системи цінностей. Піраміда потреб. 
Планування майбутнього

Відпрацювання алгоритму 
постановки й досягнення 
мети

14
Краса і здоров’я. Ідеали краси і здоров’я. 
Вплив модних тенденцій на здоров’я

15

Уміння вчитися. Складові уміння вчитися. 
Важливість налаштування на успіх. Бар’єри 
ефективного навчання. Розвиток логічного 
та образного мислення

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я (8 клас)
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Вправи Домашнє завдання

16
Принципи запа м’я товування. Розвиток 
пам’яті та уваги

Вправи на розвиток пам’яті 
та уваги

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я (15 годин)

Тема 1. Соціальне благополуччя (5 годин)

17
Соціальні аспекти статевого дозрівання. 
Спілкування хлопців і дівчат. Принципи 
рівноправного спілкування

18
Особливості дії тютюнового диму, алкоголю 
й наркотиків на розвиток репродуктивної 
системи підлітків

Відпрацювання алгоритму 
відмови від небезпечних 
пропозицій в умовах тиску

19
Психологічні і соціальні наслідки ранніх ста-
тевих стосунків, підліткової вагітності

20
Небезпека інфікування ВІЛ, інфекціями, що 
передаються статевим шляхом (ІПСШ)

21
Віктимна поведінка. Кримінальна відпові-
дальність за злочини сексуального характеру

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі (10 годин)

22

Безпека на дорозі. Організація дорожнього 
руху. Модель безпечного дорожнього серед-
овища («трикутник безпеки»). Правила 
дорожнього руху. Регулювання дорожнього 
руху. Пріоритети в дорожньому русі

Визначення пріоритетів 
у дорожньому русі

23

Мотоцикл і безпека. Правила для мотоци-
клістів та пасажирів мотоцикла. Небезпека 
керування транспортним засобом у нетвере-
зому стані

Відпрацювання навичок 
відмови від небезпечних 
пропозицій, пов’язаних 
з мотоциклами 

24
Забруднення навколишнього середовища 
і здоров’я. Питна вода і здоров’я. Небезпека 
купання в забруднених водоймах

25

Атмосферні забруднення та їхній вплив на 
здоров’я. Вплив транспорту на навколишнє 
середовище та здоров’я. Вплив забруднення 
ґрунтів на здоров’я

26
Правова відповідальність і закони України. 
Права, обов’язки і правова відповідальність 
неповнолітніх

27
Види правопорушень. Поведінка підлітків у 
разі затримання поліцією

28
Захист від кримінальних небезпек. Осно-
ви самозахисту. Поняття і межі допустимої 
самооборони

29
Протидія торгівлі людьми. Дитяча безпри-
тульність і бездоглядність

30
Небезпека залучення до деструктивних со-
ціальних угруповань. Загроза тероризму

Відпрацювання уміння уни-
кати нападу, пограбування

31

Інформаційна безпека. Вплив засобів масо-
вої інформації на здоров’я і поведінку лю-
дей. Комп’ютерна безпека. Безпека в мережі 
Інтернет
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º ¿õ ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü. Ó íèõ çàïðîïîíîâàíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü æèòòºâèõ ñèòóàö³é äëÿ îáãîâîðåííÿ òà ìîäåëþâàííÿ ó ïàðàõ 
³ ãðóïàõ, ùî ñïðèÿº ðîçâèòêó â ä³òåé íàâè÷îê ïðîäóêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
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Íàäñèëàéòå âàø³ çàïèòàííÿ òà ïðîïîçèö³¿:
pidruchnik@ranok.com.ua

Âèäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ
òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè 

(ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×² ÂÈÄÈ ÏÐÀÖ²)

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ — ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ 
òðàäèö³éíèõ ï³äõîä³â ç íîâ³òí³ìè ³äåÿìè âèêëàäàííÿ
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Î. Â. Òàãë³íà


