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Шановні вчителі!
Ви стоїте на порозі вибору нових підручників для 9 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. 1), більш детально зупинимося на особливостях подання матеріалу 
в  ньому (с. 2–6) та подамо орієнтовне календарне планування курсу (с. 7–8).

Демоверсія підручника «Основи здоров’я»  
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу  
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника 

«Основи здоров’я» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(автор О. В. Тагліна)
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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 підручників з основ здоров’я для 
7 та 8  класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників 2015 та 2016 років, 
автор робочих зошитів з основ здоров’я для 5-9 класів, співавтор робочих зошитів 
з  біології для 9-11 класів, автор численних навчально-методичних посібників та під-
ручників з основ здоров’я та біології. Ольга Валентинівна має літературний дар, пише 
вірші та пісні, захоплюється мистецтвом. За роки праці О. В. Тагліна завоювала визна-
ння 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

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 9 класу є продовженням 
лінійки підручників з основ здоров’я видав-
ництва «Ранок»

¨  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 дев’ятикласників мовою
¨   Наявність навчально-методичного комплекту (читайте про це на с. 4 обкладинки)

16,5 x 21,5 см 160 с. 31 параграф Понад  
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.

64

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

§ 10	Самореалізація	 в	 підлітковому	 та	юнацькому	
віці.	 Складові	 самореалізації

обміркуйте й обговоріть ситуацію. Дев’ятикласнику Миколі подобається 
малювати, він може створити на папері неймовірно цікаві сюжети. Але 
його друзі вважають це заняття несерйозним, а батьки кажуть, що треба 
думати про справжню професію, наприклад займатися комп’ютерним 
програмуванням. як ви вважаєте, хто відповідає за вибір професії під-
літком? Що б ви порадили Миколі?

Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці
Формування особистості здійснюється впродовж усього життя лю

дини. Але в підлітковому та юнацькому віці таке формування відбу
вається дуже активно. Особистість — це індивід, який є господарем 
самому собі. Однак якщо ти людина вільна й незалежна, то разом із 
цим маєш бути ініціативним і відповідальним. 

Для формування особистості надзвичайно важливою є самооргані
зація. Вона передбачає вміння здійснювати саморозвиток і самокон
троль, самореалізовуватися, пізнавати самого себе, самостверджувати
ся. Частина «само» в цих термінах підкреслює, що внутрішні 
спонукання людини відіграють таку саму важливу роль у її житті, як 
і зовнішні стимули. Інколи ми говоримо, що від нас нічого не зале
жить, настільки потужними є впливи зовнішніх соціальних чинників, 
а втім, це не так. Природа надала людині колосальні внутрішні мож
ливості, про них слід знати й потрібно навчитися ними користуватися.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте від-
повідь на запитання. Китайський філософ 
Конфуцій писав: «Мудрець шукає все в само-
му собі, нерозумна людина — в іншому». як 
ви вважаєте, що мав на увазі Конфуцій? Чи є 
ця думка стародавнього філософа актуаль-
ною щодо вашого сучасного життя?

Самореалізуватися — це означає відобразити свій внутрішній світ 
у діяльності, показати його іншим людям. Самореалізація виявляєть

Особливості подання матеріалу у підручнику

ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДИНИ

Розділ 

1

Вивчивши цей розділ,  
ви дізнаєтеся про:

� здоров’я як атрибут  
людського життя;

� холістичний підхід до здоров’я;
� взаємозв’язок фізичної, 

психічної, соціальної і духовної 
складових здоров’я;

� чинники, що впливають  
на показники здоров’я;

 навчитеся:
� оцінювати рівень свого здоров’я;
� аналізувати свій спосіб життя, 

особисті цілі та розробляти 
довгострокові плани, урахову
ючи важливі сфери життя;

� формулювати своє  
життєве кредо.
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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.

28

ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ 
СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ’Я

§ 4	 Взаємозв’язок	 принципів	 особистої	 гігієни,	
адекватного	 харчування,	 рухової	 активності,	
повноцінного	 відпочинку

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. людина масою 70 кг, яка працює 
за комп’ютером протягом 8 годин, витрачає на цю роботу в середньому 
2400 кілокалорій, медсестра витратить за той самий час близько 2800 
кілокалорій, лісоруб — 4600, шахтар — 5100. Чому витрати енергії за 
однаковий час є різними? як слід харчуватися людям, які виконують 
різну за енерговитратами роботу?

Взаємозв’язок рухової активності й адекватного харчування
Людина народжена для руху, як птах для польоту. Рух є природ

ною потребою та одним з основних атрибутів життя людини.
Тіло людини дозволяє виконувати найрізноманітніші рухи, але 

для цього необхідна енергія. Потрібну енергію ми отримуємо з їжі. 
Енергетична цінність споживаної за день їжі має відповідати витра

ченій за цей час енергії. Таким чином, наша рухова 
активність залежить від адекватного харчування. 
Що значить адекватного? Це означає, що кількість 
необхідної їжі визначається енергетичними потреба
ми організму: отримана енергія має дорівнювати ви
траченій.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на за-
питання. Давньогрецький учений-енциклопедист і філо-
соф Арістотель говорив: «ніщо так не руйнує людину, як 
фізична бездіяльність. Життя вимагає руху». Ураховуючи 
те, що він жив у 384–322 роках до н. е., поясніть, чи є це 
висловлювання актуальним сьогодні. Чому?

Учені вважають, що для того, щоб харчування бу
ло раціональним, необхідно враховувати три важливі 
компоненти: енергію, що надходить із їжею, ті запаси 
енергії, які вже є в організмі, енергетичні витрати.

� Арістотель, фрагмент 
фрески Рафаеля «Афін-
ська школа» (1511)

«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.

Сфери життя людини. Життєве кредо. Планування життя § 2

19

Більше про планування свого майбутнього життя ви можете прочи-
тати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Опорні точки. людина як особистість формується тільки в тому ви-
падку, якщо вона живе в суспільстві, а основними сферами її життя 
є економічна, соціальна, політична й духовна сфери. Саме ці сфери є 
простором життя конкретної людини.
Кредо — це особисте переконання, основа світогляду людини. Кожна 
людина вибирає своє життєве кредо відповідно до власного бачення 
світу, життєвих цінностей та цілей, які вона ставить перед собою в жит-
ті. Ґрунтуючись на власному світогляді, людина може визначати мету 
й цілі свого життя та планувати його.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень
1. які основні сфери життя людини ви знаєте?
2. Що таке життєве кредо?
3. наведіть приклади девізів, що є життєвими кредо.

II рівень
4. Чому економічну сферу життя людини вважають базовою?
5. Що належить до політичної сфери життя людини?
6. навіщо людині планувати своє життя?

III рівень
7. Хто планує ваше життя: ви, ваші батьки, ви разом з вашими батьками 

або плануванням вашого життя ніхто не займається?
8. У чому полягають особливості духовної сфери життя людей?
9. наведіть приклади, як на основі життєвого кредо людина може ви-

значати мету та цілі свого життя й планувати його.

IV рівень
10. Доведіть, що саме в духовній сфері життя людини визначаються її 

світогляд, ставлення до наукових ідей і теорій, моральних, естетичних та 
релігійних поглядів, формуються духовні цінності.

11. Чому планувати своє життя слід на основі знань про сфери людсько-
го життя?

12. Доведіть, що людина вибирає своє життєве кредо відповідно до влас-
ного бачення світу, життєвих цінностей та цілей.
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ПСиХІЧнА Й ДУХоВнА СКлАДоВІ ЗДоРоВ’яРозділ 3
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Біологічні особливості 
людини

Чинники, що формують характер людини і впливають на нього

Активність самої 
людини

Соціальне середовище, 
що оточує людину

• темперамент
•  особливості будови 

нервової системи

• сім’я
• школа
• колектив
• професія

• самовиховання
• саморозвиток
• самовдосконалення

Біологічною основою для формування характеру є центральна не
рвова система, властивості якої визначають такі риси, як:

• врівноваженість/неврівноваженість;
• рухливість/інертність;
• комунікабельність/замкнутість.
Нервова система впливає на силу почуттів та особливості їхнього 

вияву, на особливості мовлення, тип темпераменту. Такі риси харак
теру, як поривчастість, чуттєвість, пристрасність, швидше й легше 
формуються в людини з неврівноваженою нервовою системою, а ви
тримка, самовладання, стійкість — з урівноваженою нервовою сис
темою.

Однак тип вищої нервової діяльності не визначає характер осо
бистості в цілому. Такі риси характеру, як ввічливість, принциповість, 
чесність, порядність, відповідальність, можуть сформуватися в люди
ни з будьяким типом нервової системи.

Соціальне середовище впливає на формування характеру через ви
ховання в родині, школі, класі, дружніх компаніях, спортивних ко
мандах, трудових колективах. Залежно від того, яка група є для осо
бистості референтною і які цінності головні для цієї групи, у людини 
формуються відповідні риси характеру.

Активність самої особистості у формуванні характеру набуває 
форми самовиховання. Людина може сама шляхом самовиховання 
й саморегулювання формувати характер.

Хоча на характер людини впливають різні чинники, усетаки 
треба розуміти, що ми самі є активними учасниками процесу фор
мування свого характеру й особисто відповідаємо за всі свої дії та 
вчинки.

Навчальні схеми

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

Умови ефективного навчання. Активне й пасивне навчання § 16
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ність активного навчання вища, оскільки створює умови для творчос
ті, особистісного розвитку, формує самостійність і розуміння особистої 
відповідальності за своє навчання.

Піраміда ефективності навчання, % — середній відсоток засвоєння

лекція 

Читання

Використання відео- й аудіоматеріалів

Демонстрація об’єктів і процесів

Дискусія в групі

Практичне застосування знань  
(практична робота)
Виконання ролі викладача, тобто навчання 
інших того, що вивчив сам

5 %

10 %

20 %

30 %

50 %

75 %

90 %

Піраміда ефективності навчання свідчить про те, що найменший 
відсоток засвоєння має пасивне навчання, а найвищий — активне.

Активне навчання спонукає до особистої участі, забезпечує само
розвиток, сприяє залученню до розв’язання проблем, максимально на
ближених до професійних, розширює й поглиблює професійні знання, 
розвиває практичні навички та вміння.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Є така 
китайська приказка: «якщо ти мені щось скажеш — я можу й забути. 
якщо ти мені щось покажеш, то я можу запам’ятати. Але дозволь мені 
зробити це, і воно стане моїм назавжди». як ви розумієте цю приказку? 
Про що в ній ідеться?

Опорні точки. Існують певні умови ефективного навчання. Важливо 
хотіти навчатися, розуміти, що навчання є роботою, яка вимагає 
свідомих зусиль. навчання має бути тісно пов’язаним із практикою. 
навчання стає більш ефективним, якщо освітній процес поділяється на 
окремі етапи, кожен з яких має свою мету.
Існує активне й пасивне навчання. Пасивне навчання передбачає те, 
що вчитель є головною дійовою особою в цьому процесі, а учні ви-
конують роль пасивних слухачів. Активне навчання передбачає те, що 
учень є активним учасником процесу навчання.

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.

ЗДоРоВ’я люДиниРозділ 1
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Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Чому 
іноді кажуть: «Хочеш розсмішити Бога — розкажи йому про свої плани?» 
як ви вважаєте, про що йдеться? Чи означає це, що планувати своє життя 
неможливо або непотрібно?

Планування життя
Ґрунтуючись на власному світогляді, людина може визначати мету 

й цілі свого життя та планувати його. Планування життя може бути 
довгостроковим, якщо для досягнення певної мети потрібні роки, на
приклад, коли ви обираєте професію, що потребує тривалого теоре
тичного й практичного навчання. Довгострокове планування визначає 
цілі й плани на рік, що, своєю чергою, зумовлюють плани на місяць, 
тиждень, день.

Наприклад, ви мрієте знати англійську мову, щоб вільно спілку
ватися й читати англійську літературу. Тож ви ставите собі за мету 
вивчити цю мову. Це довгострокова мета, оскільки знання мови — 
це не тільки знання англійських слів, а й знання англійського стилю 
життя, історії та інших особливостей, притаманних Великій Британії. 
Тому ви плануєте протягом кількох років двічі чи тричі на тиждень 
відвідувати курси або додаткові заняття, виконувати домашні завдан
ня, регулярно працювати, бо запам’ятовується лише те, чим ви за
ймаєтеся щодня. Тоді в планах на кожний день, тиждень, місяць року 
ви будете виділяти певний час на свою улюблену англійську.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Сьогодні 
Бенджамін Франклін зображений на грошових купюрах номіналом 
100 доларів, хоча він не був президентом США. як ви вважаєте, за які 
чесноти він був так ушанований?

У своєму відомому вірші «Contra spem spero!» леся 
Українка писала:

«Так! я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Буду жити! Геть, думи сумні!»

Чи можете ви визначити життєве кредо лесі Українки за 
цими рядками та іншими відомими вам її віршами?

ФІЗиЧнА СКлАДоВА ЗДоРоВ’яРозділ 2
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Жири (ліпіди)
В організмі людини жири виконують переважно енергетичну й бу

дівельну функції. Є жири, що мають енергетичну цінність, а з інших 
ліпідів будуються компоненти клітин нашого організму.

Під час розщеплення 1 г жиру виділяється 9 ккал тепла, а роз
щеплення 1 г білків або вуглеводів дає лише 4 ккал. Тож, якщо орга
нізму потрібно запасти енергію, то він запасе її у вигляді жирів (адже 
легше носити 1 кг жиру, ніж понад 2 кг білків чи вуглеводів).

У разі надлишкового споживання жирів порушується обмін холес
терину, активізуються процеси зсідання крові, виникає ожиріння, 
жовчнокам’яна хвороба, атеросклероз.

Знайдіть необхідну інформацію і виконайте 
завдання. Складіть перелік продуктів, що 
містять жири, необхідні для процесів росту 
й розвитку підлітків.

Вуглеводи
Упродовж життя людина з’їдає близько 14 т вуглеводів — це в чо

тири рази більше, ніж білків і жирів. Вуглеводи забезпечують до 60 % 
необхідної нам енергії, більша частина якої витрачається на роботу 
м’язів. Чим більшим є м’язове навантаження, тим більше потрібно 
вуглеводів. За малорухомого способу життя, навпаки, потреба у вугле
водах зменшується.

Найвідоміші з вуглеводів — це глюкоза й фруктоза, вони станов
лять 20 % від загальної кількості споживаних вуглеводів. Глюкози 
багато в меду, винограді, черешні, малині, а фруктози — у бананах, 
грушах, яблуках, кавунах. Те, що називається цукром,— це сахароза, 
молекула якої складається з глюкози й фруктози, тобто є дисахаридом.

Cлід ураховувати, що людині достатньо близько 50 г цукру на до
бу — це чотири чайні ложки.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте від
повідь на запитання. Цукор з’явився в Європі 
завдяки воїнам олександра Македонського. 
Вони виявили, що в Індії є рослина, яка без 
бджіл дає мед. У Китаї її назвали кам’яним ме-
дом, а в Єгипті — індійською сіллю. З якої рос-
лини отримували цей цукор? Коли і з якої рос-
лини почали отримувати цукор у нашій країні?

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.

Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці § 10
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ся в діяльності, оскільки людина самореалізується в об’єктивному 
(реальному) світі. Головне, що ми запитуємо про людину,— це що вона 
зробила, наскільки її діяльність корисна для суспільства, наскільки 
вона неповторна й індивідуальна.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. 
Давньоримський філософ Сенека писав: «найсильнішим є той, хто має 
владу над самим собою». як ви вважаєте, що мав на увазі Сенека? Чи має 
його думка відношення до вашого сучасного життя?

Знайдіть необхідну інформацію 
і дайте відповідь на запитання. 
Святослав Вакарчук — український 
рок-музикант, поет, автор пісень, лі-
дер групи «океан Ельзи», кандидат 
фізико-математичних наук, політич-
ний діяч. як він самореалізується? 
Що він робить для того, щоб роз-
кривати свою внутрішню сутність 
і свої таланти світові?

Складові самореалізації
У яких сферах може самореалізовуватися людина? Наприклад, 

у процесі свого звичайного побутового існування за принципом 
«живу собі й живу, мої потреби повністю реалізуються, усе добре».  

Це — учасники хіміко-біологіч-
ного турніру імені І. І. Мечникова, 

у якому беруть участь учні 7–11 класів. 
У якій сфері вони самореалізуються?

Це — велосипедисти, які взяли 
участь у загальноміському ве-

лопробігу в м. Харкові. У якій сфері 
вони самореалізуються?

Види рухової активності § 5
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у 18 разів більше енергії, ніж під час 
безкисневого, тому саме аеробна ак
тивність людини дає можливість отри
мувати достатню кількість енергії для 
активного життя й активних рухів. 
Аеробна активність характеризується 
виконанням активних рухів, напри
клад ходьба, біг, плавання, катання 
на ковзанах, підйом сходами, танці, 
баскетбол, теніс тощо, тобто це така 
активність, що триває достатньо довго.

Однак іноді людині потрібно зроби
ти щось дуже швидко, здійснити різ
кий ривок інтенсивності навантажен
ня, і тоді кисневий етап «не встигає» 
за енергетичними потребами організ
му. У цьому разі енергія виробляється 
за рахунок швидкого хімічного роз
паду органічних речовин у клітинах 
організму без участі кисню. Під час 
анаеробного етапу енергія виробляєть
ся швидко, але в невеликій кількості.

Біг на дальні дистанції в середньо
му темпі є характерним прикладом ае
робного навантаження, а спринтерський біг на короткі дистанції — 
анаеробного.

Аеробні вправи не дають такого значного збільшення фізичної си
ли, як анаеробні. Тому для професіоналів — спортсменів, військово
службовців, пожежників, поліцейських — під час тренувань необхід
не поєднання обох типів активності.

Вплив рухової активності на фізичне, психологічне і соціальне 
благополуччя людини
Чинниками розвитку фізичного здоров’я людини є рівень роботи 

її фізіологічних систем і функціональної готовності до фізичних на
вантажень, а також здатність мобілізувати адаптаційні резерви для 
пристосування до умов навколишнього середовища. Фізичний розви
ток певною мірою зумовлений спадковістю, особливостями онтогенезу 

Щоб виховати справжнього 
ко зака-воїна, використовували 

бойовий гопак. яке це було трену-
вання: аеробне чи анаеробне? Чому?
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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 їхнє 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.

Сфери життя людини. Життєве кредо. Планування життя § 2
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Більше про планування свого майбутнього життя ви можете прочи-
тати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Опорні точки. людина як особистість формується тільки в тому ви-
падку, якщо вона живе в суспільстві, а основними сферами її життя 
є економічна, соціальна, політична й духовна сфери. Саме ці сфери є 
простором життя конкретної людини.
Кредо — це особисте переконання, основа світогляду людини. Кожна 
людина вибирає своє життєве кредо відповідно до власного бачення 
світу, життєвих цінностей та цілей, які вона ставить перед собою в жит-
ті. Ґрунтуючись на власному світогляді, людина може визначати мету 
й цілі свого життя та планувати його.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень
1. які основні сфери життя людини ви знаєте?
2. Що таке життєве кредо?
3. наведіть приклади девізів, що є життєвими кредо.

II рівень
4. Чому економічну сферу життя людини вважають базовою?
5. Що належить до політичної сфери життя людини?
6. навіщо людині планувати своє життя?

III рівень
7. Хто планує ваше життя: ви, ваші батьки, ви разом з вашими батьками 

або плануванням вашого життя ніхто не займається?
8. У чому полягають особливості духовної сфери життя людей?
9. наведіть приклади, як на основі життєвого кредо людина може ви-

значати мету та цілі свого життя й планувати його.

IV рівень
10. Доведіть, що саме в духовній сфері життя людини визначаються її 

світогляд, ставлення до наукових ідей і теорій, моральних, естетичних та 
релігійних поглядів, формуються духовні цінності.

11. Чому планувати своє життя слід на основі знань про сфери людсько-
го життя?

12. Доведіть, що людина вибирає своє життєве кредо відповідно до влас-
ного бачення світу, життєвих цінностей та цілей.

Види моніторингу фізичної складової здоров’я. Показники фізичного здоров’я § 9
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Порівнюючи величину маси тіла зі зростом, визначають масо-рос-
товий показник:

Масоростовий показник = 
( )

( )
маса тіла г

зріст см

Так дізнаються, скільки грамів маси тіла припадає на кожний 
сантиметр зросту. Показник менший ніж 200 г для дітей віком 12–
15 років указує на недостатню масу тіла, а показник понад 400 г — на 
надлишкову.

Показники маси тіла в здорових підлітків можуть відхилятися 
в той чи інший бік на 3–5 кг, і тільки відхилення від середньої норми 
на 30 % свідчить про проблеми зі здоров’ям. У цьому разі слід пора
дитися з лікарем.

Більше про техніку домашніх вимірів показників здоров’я ви можете про-
читати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Показники фізичного здоров’я
Учені розрізняють суб’єктивні й об’єктивні показники здоров’я. До 

суб’єктивних показників стану здоров’я належать показники самопо
чуття, працездатності, сну, апетиту, настрою. Об’єктивні показники 
стану здоров’я пов’язані з антропометричними вимірами (наприклад, 
маси тіла, зросту, окружності грудної клітки, шиї, плеча, стегна, го
мілки), частотою дихання, життєвою ємністю легенів, пульсом, арте
ріальним тиском. 

Вести спостереження й проводити вимірювання фізичних показ
ників здоров’я слід регулярно. Тільки в цьому випадку можна про
слідкувати зміни, що відбуваються, визначити небезпеки та вчасно 
вжити необхідних заходів.

Знайдіть необхідну інфор
мацію і виконайте завдання. 
Доведіть, що показники сну нале-
жать до суб’єктивних показників 
стану фізичного здоров’я, а показ-
ники маси тіла — до об’єктивних.
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5. як визначати пріоритети під час планування часу?
6. Що допомагає нам зберігати час?

III рівень
7. які способи ефективного навчання й підготовки до іспитів ви знаєте?
8. Чому під час підготовки до іспитів необхідно приділяти увагу осно-

вним термінам і поняттям?
9. Чому не можна використовувати слова, значення яких ви не знаєте?

IV рівень
10. Доведіть, що вміння узагальнювати знання допомагає ефективно під-

готуватися до іспитів.
11. наведіть приклади того, як уміння систематизувати знання, впоряд-

ковувати їх допомагає ефективно підготуватися до іспитів.
12. Чому позитивний настрій є дуже важливим фактором під час іспитів?

Щоб визначити, чи вмієте ви планувати свій час та готуватися до іс-
питів, пройдіть нескладні тести, що наведені в додатковому матеріалі 
до параграфа на сайті.

Вправа № 8 
Відпрацювання	навичок	раціонального	планування	часу	
й	 підготовки	до	 іспитів
Мета: відпрацювати навички раціонального планування часу 

й підготовки до іспитів.

Порядок виконання роботи

I. Відпрацювання навичок раціонального планування часу.
Сплануйте свій наступний день за такою таблицею:
Дата: _____________

Пріоритет 
справи

Зміст 
справи

Час, що по
трібний для 

виконання цієї 
справи

Запланований 
час початку 

й завершення 
справи

Реальний час початку 
й завершення справи 
(або позначка щодо її 

невиконання)

Наприкінці наступного дня підбийте підсумки та зробіть висновки.

II. Відпрацювання навичок підготовки до іспитів.

Словничок

Атрибут — це необхідна, істотна, невід’ємна властивість предмета або 
явища (на відміну від короткочасних, випадкових його станів).

Аеробне тренування — це вид фізичного навантаження, за якого рухи 
відбуваються за рахунок енергії, отриманої під час аеробного етапу енерге-
тичного обміну.

Анаеробне тренування — це вид фізичного навантаження, за якого рухи 
відбуваються за рахунок енергії, отриманої під час анаеробного етапу енер-
гетичного обміну (гліколізу).

Артеріальний пульс — це коливання стінок судин у ритмі скорочень серця, 
спричинене змінами тиску крові.

Біологічне життя — це особливий стан матерії, за якого біологічні орга-
нізми відрізняються від неорганічних об’єктів наявністю процесів обміну 
речовин, росту, розвитку, розмноження, поведінкою.

Біологічний ритм — це повторення певного стану живих систем через певні 
регулярні проміжки часу.

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

Гігієна — це практика підтримки чистоти з метою забезпечення здоров’я.
Десинхроноз — це неузгодженість біологічних ритмів в організмі.
Дискримінація — обмеження прав частини населення за певною ознакою.
Добова рухова активність — сума рухів, виконаних людиною протягом дня.
Здоровий спосіб життя — це форми й способи повсякденної життєдіяль-

ності, що зміцнюють і вдосконалюють здоров’я людини.
Індекс маси тіла — це показник, що дозволяє оцінити ступінь відповіднос-

ті маси тіла людини її зросту й визначити, якою є маса тіла: недостатньою, 
нормальною чи надлишковою.

Інформаційна культура — це сукупність принципів та механізмів, що за-
безпечують використання та поширення якісної інформації в суспільстві.

Кілокалорія — це кількість енергії, яка необхідна для того, щоб нагріти 
один кілограм чистої води на один градус.

Кредо (від латин. credo — вірю) — це особисте переконання, основа світо-
гляду людини.

Моніторинг — спостереження, контроль, вимір — це систематичне одер-
жання й обробка інформації для прийняття того чи іншого рішення.

Мотивація — це внутрішня спонука особистості до того чи іншого виду 
активності (діяльності, спілкування, поведінки).

Особиста гігієна — це один з розділів гігієни, присвячений гігієнічним прави-
лам і заходам, які людина реалізує у своєму особистому повсякденному житті.
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Електронний додаток

Матеріали електронного  
додатка розміщені на сайті  
interactive.ranok.com.ua.  
Вони включають, тестові завдання 
для самоперевірки знань учнів 
та  додаткові матеріали до параграфів. 
Поетапна інструкція, як працювати 
з додатком, подана в  передмові 
до  підручника.
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Вправи Домашнє завдання

Розділ 1. Здоров’я людини (3 годин)

Життя як феномен. Здоров’я як атрибут 
людського життя. Рівні здоров’я. Дотриман
ня здорового способу життя

•  Самооцінка рівня здоров’я
•  Визначення цілей та розроб

ка планів у різних сферах 
життя

Сфери життя людини. Життєве кредо.  
Планування життя

Формулювання життєвого 
кредо

Сучасне уявлення про здоров’я. Взаємозв’я
зок фізичної, психічної, соціальної і духо
вної складових здоров’я. Чинники, що 
впли вають на показники здоров’я населення

Розділ 2. Фізична складова здоров’я (6 годин)

Взаємозв’язок принципів особистої гігієни, 
адекватного харчування, рухової активності, 
повноцінного відпочинку

Види рухової активності. Вплив рухової ак
тивності на фізичне, психологічне і соціаль
не благополуччя людини

Складові особистої гігієни. Гігієнічні про
цедури

Біологічні ритми і здоров’я.  
Значення сну в юнацькому віці

Харчування для здоров’я. Характеристика 
поживних речовин. Харчування при різному 
фізичному навантаженні. Контроль за масою 
тіла

Розрахунок калорійності 
харчового раціону відповідно 
до енерговитрат організму

Види моніторингу фізичної складової 
здоров’я. Показники фізичного здоров’я

Експресоцінка індивідуально
го рівня фізичного здоров’я

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я (12 годин)

Самореалізація в підлітковому та юнацькому 
віці. Складові самореалізації

Самопізнання і формування особистості. 
Формування самооцінки

Поняття життєвого самовизначення.  
Складові життєвого самовизначення

Критерії і мотиви для вибору професії.  
Профорієнтація

•  Виявлення професійних 
схиль ностей

•  Дослідження ринку праці  
за матеріалами засобів  
масової інформації

Природа та види емоцій. Поняття емоційної 
зрілості

Саморегуляція. Методи самоконтролю

Умови ефективного навчання. Активне  
й пасивне навчання

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я (9 клас)
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Вправи Домашнє завдання

Індивідуальні особливості сприйняття й на
вчання

Визначення індивідуального 
стилю навчання

Планування часу. Способи ефективного  
навчання й підготовки до іспитів

Відпрацювання навичок ра
ціонального планування часу 
й підготовки до іспитів

Риси характеру. Чинники, від яких зале
жить характер людини

Роль життєвих цінностей у формуванні  
характеру. Цінності і якість життя

Моральний розвиток особистості.  
Самовиховання характеру

Самооцінка характеру.  
Проект самовиховання

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я (10 годин)

Стосунки й рівні спілкування. Навички 
ефективного спілкування. Принципи форму
вання міжособистісних стосунків. Стосунки 
з дорослими й однолітками

Відпрацювання прийомів ефек
тивного спілкування з дорос
лими й однолітками

Цінність родини. Чинники міцної родини. 
Готовність до сімейного життя

Стан репродуктивного здоров’я молоді  
в Україні. Негативні наслідки ранніх  
статевих стосунків

Вплив психоактивних речовин на репродук
тивне здоров’я. Профілактика вроджених 
вад

Епідемія ВІЛінфекції/СНІДу: загроза люди
ні. Умови і шляхи інфікування ВІЛ. Форму
ла індивідуального захисту. Тестування  
на ВІЛінфекцію, гепатити B і C

Епідемія ВІЛінфекції/СНІДу: загроза люд
ству. Законодавство України у сфері проти
дії епідемії ВІЛінфекції/СНІДу. Значення 
моральних цінностей для профілактики 
ВІЛінфікування і протидії дискримінації 
ВІЛпозитивних людей

Відпрацювання навичок поши
рення достовірної інформації 
про ВІЛінфекцію/СНІД  
у своєму середовищі

Безпека як потреба людини. Види й рівні 
загроз. Заходи безпеки

Взаємозв’язок особистої, національної 
та глобальної безпеки. Концепція національ
ної безпеки України

Відпрацювання навичок  
оцінювання ризику  
на особистому рівні

Глобальні загрози, породжені діяльністю 
людини. Розвиток екологічно доцільного 
мислення і поведінки

Міжнародне екологічне право. Екологічне 
законо давство України. Поняття інформацій
ного суспільства та сталого розвитку



ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ 
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Підручник є складовою лінійки підручників 
для 7–9 класів. Принциповою відмінністю 
підручників цієї лінійки є їх практична 
спрямованість. У них запропонована велика 
кількість життєвих ситуацій для обговорення 
у парах і групах, що сприяє розвитку в дітей 
навичок продуктивного спілкування.
Видається українською та російською мовами.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
О. В. Тагліна

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

•  Робочий зошит
•  Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додаткова інформація, тематичне онлайн-тестування

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні та сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари
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