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Передмова
Друзі!
Ви тримаєте в руках новий підручник з основ здоров’я, який, споді
ваємося, стане для вас попутником на шляху до дорослішання. Ви ро
зумієте, що стаєте старшими, дорослі виявляють до вас більше довіри,
але разом з новими правами у вас з’являється більше обов’язків. Тепер
ви самостійно несете відповідальність за власні слова, вчинки і, зви
чайно, за своє здоров’я.
Незвичайність цього підручника полягає в тому, що всі теми
в ньому розкриті через програвання життєвих ситуацій, які ви легко
впізнаєте або зможете уявити, оскільки вони траплялися з вами або
ви десь про них чули. Ви зможете поміркувати над ними, поставити
себе на місце учасників подій, запропонувати вирішення проблеми.
Ви, можливо, знайдете тут відповіді на запитання, які вас хвилю
ють, отримаєте поради, що неодмінно стануть у пригоді в реальному
житті.
Підручник побудований так, щоб вам було якомога легше з ним
працювати. Він складається із чотирьох великих розділів, які, у свою
чергу, діляться на параграфи. Угорі кожної парної сторінки вказано
назву розділу, угорі непарної — назву параграфа. Так вам буде легше
знайти необхідний матеріал.
На початку кожного параграфа вам запропоновано обміркува
ти певну ситуацію, обговорення якої передує вивченню нової теми.
Сам процес опрацювання нового матеріалу буде для вас цікавим,
оскільки ви зможете ознайомитися з думками інших людей, обгово
рити різні життєві ситуації, вирішити проблеми, виконати практичні
вправи.
Також ви матимете змогу попрацювати з додатковим матеріалом,
звернутися не лише до літературних чи інтернет-джерел, а й до свого
власного досвіду, до знань, отриманих раніше.
У кінці кожного параграфа розміщено запитання для повторення
й обговорення, які розподілені за рівнями навчальних досягнень.
У практичних вправах є поради та вказівки, які допоможуть вам
максимально точно виконати всі завдання.
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Працювати з підручником нескладно завдяки простій рубрикації
та умовним позначенням:
— завдання, яким розпочинається кожний параграф. Уважно
прочитайте його та обговоріть усім класом запропоновану про
блему.
—м
 алюнок-завдання, у якому ілюстрація слугуватиме вам своє
рідною підказкою.
— з авдання, для виконання якого вам треба буде звернутися
до додаткових джерел інформації.
— с тисле резюме після кожного параграфа, яке знадобиться вам
для закріплення та повторення вивченого.
—п
 осилання на сайт, де розміщено електронний додаток до під
ручника
Для роботи з електронним додатком виконайте такі дії:
1. Зайдіть на сайт interactive.ranok.com.ua.
2. Зареєструйтеся.
3. Знайдіть розділ «Підручники».
4. Виберіть назву підручника «Основи здоров’я. 9 клас».
5. У розділі «Електронні матеріали до підручника» виберіть по
трібну тему та натисніть «Розпочати роботу».
6. Виберіть для перегляду додатковий матеріал до параграфа або
виконайте тестові завдання для перевірки знань.
Що ви знайдете на сайті? Перш за все, цікаву додаткову інфор
мацію до кожного параграфа підручника. На сайті також розміщено
тестові завдання для самоконтролю. Після вивчення кожного розділу
ви маєте можливість самостійно перевірити свої знання. Для цього
потрібно лише перейти за посиланням та виконати тест в онлайнрежимі.
Ми щиро сподіваємося, що цей підручник стане для вас надійним
порадником, допоможе у збереженні вашого здоров’я, виборі майбут
ньої професії, формуванні вашої громадянської позиції та стосунках
з іншими людьми.
Успіхів вам у навчанні!
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Розділ

1

ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ
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.

§1

Життя як феномен. Здоров’я як атрибут
людського життя. Рівні здоров’я. Дотримання
здорового способу життя
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Дев’ятикласниця Ірина вважала, що
в океанських глибинах немає нічого живого. Але батько розповів їй
про феномен «чорних курців» і незвичайних тварин — вестіментіфер.
Ірина не знала, що означає слово «феномен», і не зрозуміла, який усе
ж таки вигляд мають ці вестіментіфери, але соромилася запитати про
це в батька. А що ви робите в таких випадках? Що б ви порадили Ірині?

Життя як феномен
Феномен (від грец. phainomenon — те, що з’являється) — винят
кове, незвичайне, рідкісне явище, те, що важко усвідомити. За визна
ченням філософа Іммануїла Канта, феномен — «це будь-яке явище,
яке можна осягнути на підставі досвіду». До таких феноменів нале
жить і життя.
Біологічне життя — це особливий стан матерії, за якого живі
організми відрізняються від неорганічних об’єктів наявністю процесів
обміну речовин, росту, розвитку, розмноження, поведінкою.
Різноманітність життя надзвичайно велика. Зі шкільного кур
су біології ви вже багато чого знаєте про бактерії, рослини, гриби,
тварин та людину. Мільйони видів організмів живуть на Землі, при
стосувавшись до найрізноманітніших середовищ існування. Життя
є і в киплячих джерелах, і на полюсах, вкритих льодовим щитом,
і в океанських глибинах, і в надрах.

Поміркуйте, чим відрізняються й чим схожі маленька одноклітинна зелена водорість хламідомонада та великий водний ссавець косатка, яка належить до зубатих китів.
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Життя як феномен. Здоров’я як атрибут людського життя. Рівні здоров’я

Поміркуйте, чим відрізняються і чим схожі комахи терміти, які будують
термітники, і люди, які будують хмарочоси.

Феномен життя завжди приваблював учених. Як виникло життя?
Як з’явилося людство? У чому полягає особливість людського життя?
Людина є живою, оскільки їй, як і всім живим організмам, при
таманні процеси обміну речовин, росту й розвитку. У ході життя лю
дина змінюється: вона розвивається з однієї клітини (зиготи) — росте,
а потім в її організмі починаються процеси старіння.
Утім, життя людини не обмежується її фізіологічними функці
ями. Людина — істота соціальна. Її життя відрізняється від життя
тварин тим, що людина формується всередині людського суспільства,
є істотою колективною, має високорозвинене мислення, свідомість,
мову, може створювати знаряддя праці й змінювати з їхньою допо
могою природне середовище. Тільки людству притаманна духовність,
моральні принципи, здатність змінювати планету, використовуючи
власний розум.
Життя людства сповнене духовного змісту, творчості. Людство
сформувало культуру, науку, мистецтво. Воно саме створює світ,
у якому живе. Життя кожної людини унікальне. Неповторним є жит
тєвий досвід кожної людини, її особистість, її талант. Протягом життя
кожен з нас освоює певну частину загальнолюдської культури, стає
її носієм. Ми зберігаємо й розвиваємо культуру, що її передали нам
наші предки.
Культура — це те, що зазвичай спрямовує нашу діяльність, мис
лення й почуття, що формує наші інтереси, оцінки й моральні норми.
Кожна людина має індивідуальну культуру, яка чимось відрізняється,
а в чомусь збігається з індивідуальними культурами інших людей.
Наявність спільного в культурах дає можливість людям розуміти од
не одного.
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Розділ 1

Здоров’я людини

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Альберт Швейцер, лауреат
Нобелівської премії миру, уважав, що «чим
глибше ми зазираємо в природу, тим більше
розуміємо, що вона сповнена життя, і ясніше
усвідомлюємо, що все життя — це велика
таємниця й що ми тісно з’єднані з усіма
явищами життя в природі». Що мав на увазі
Швейцер? Чи можете ви навести приклади
тісних зв’язків між явищами природи, між
людиною і явищами життя в природі?

� Альберт Швейцер

Життєві цінності — це фундамент культури, її основний зміст.
У кожної людини з’являється потреба у визначенні особистісних жит
тєвих цінностей та сенсу свого життя. Які цінності ми обираємо?
За довгу історію свого існування людство визначило основні за
гальнолюдські цінності й норми моральної поведінки. У суспільстві
завжди цінувалися й цінуються доброта, вірність, чесність, взаємодо
помога, істина, краса, свобода, любов. Загальнолюдськими цінностями
є родина, здоров’я, освіта, робота.
Реалізація всіх цих цінностей необхідна для самоствердження,
визнання особистості. Кожна людина надає перевагу тим або іншим
цінностям. Про її вибір можна судити за багатством або бідністю її
внутрішнього світу, розмаїтістю або обмеженістю її інтересів, непо
вторною людською індивідуальністю. Упродовж усього життя людина
формує свій світогляд, спосіб життя. Значну роль у цьому відіграють
її оточення (родина, друзі), а також національні, релігійні та соціаль
ні погляди й традиції. Важливим також є момент особистого вибору,
власні зусилля щодо освоєння культурних цінностей, набуття мораль
них принципів.
Ми зупинимося на одній із важливих життєвих цінностей, яку за
всіх часів визнають усі культури. Ця цінність — здоров’я.

Здоров’я як атрибут людського життя
Атрибут — це необхідна, істотна, невід’ємна властивість предме
та або явища (на відміну від короткочасних, випадкових його станів).
Здоров’я — невід’ємний атрибут людського життя, воно посідає
найвищу позицію в ієрархії людських потреб та цінностей. Саме

8

§1

Життя як феномен. Здоров’я як атрибут людського життя. Рівні здоров’я

здоров’я дає людині можливість реалізувати свій інтелектуальний,
моральний, духовний і фізичний потенціал.
Кожен з нас бажає бути здоровим, сильним, упевненим у собі,
зберігати якомога довше життєву енергію та активність. Але хотіти
здоров’я й мати його — це не одне й те саме. Інакше кажучи, у лю
дини є можливість бути здоровою, але реалізація цієї можливості ви
магає певних знань та вольових зусиль протягом усього життя.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Академік Микола
Михайлович Амосов писав: «Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні й значущі. Їх нічим не можна замінити». Чи згодні ви
з цим твердженням? Які зусилля мав на увазі
Амосов? Чому їх нічим не можна замінити?

М. М. Амосов

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Життя
на нашій планеті є великою цінністю. Будь-яка жива істота є частиною
взаємозв’язаного й взаємозалежного світу, що називається біосферою,
і заслуговує на повагу. Однак людина, звісно ж, вважає своє життя
найціннішим з усіх можливих проявів життя. Чи маєте ви докази того,
що це є саме так?

Здоров’я є однією з найголовніших цінностей людського життя.
Його не можна сприймати просто як відсутність хвороб або звільнення
від негативних хворобливих відчуттів. Здоров’я людини потрібно розу
міти як сукупність її можливостей. Завдаючи шкоди своєму здоров’ю,
ми відмовляємося від певних життєвих перспектив.
Культура здоров’я є складовою загальної культури. Вона поєднує
досягнення людства в різних сферах життя — в освіті, вихованні, по
буті, науці тощо. Культуру здоров’я потрібно формувати з дитинства.
Разом зі ставленням людини до здоров’я вибудовується загальна
система цінностей, без якої людське існування втрачає сенс. Саме то
му про здоров’я можна говорити як про атрибут людського життя
й універсальну людську цінність. Суть цієї цінності полягає в тому,
що саме здоров’я дозволяє людині, суспільству, людству в цілому реа
лізувати свій потенціал, бути гідним своєї планети.
Більше про здоров’я як атрибут людського життя ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.
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Здоров’я людини

Рівні здоров’я
Рівень здоров’я можна досліджувати й оцінювати як для конкрет
ної людини, так і для груп людей, наприклад, населення міста, об
ласті, країни, континенту, людей певної професії або певної вікової
групи. Для чого це потрібно? Це важливо, оскільки рівень здоров’я
групи людей дозволяє зробити висновок про працездатність, середню
тривалість життя її членів, їхню здатність мати здорове потомство.
Рівні здоров’я певних груп можна визначити за низкою параме
трів, які визначають регіональні органи статистики й медична служ
ба, наприклад, показники захворюваності, інвалідності, смертності.
Громадський рівень здоров’я характеризує стан здоров’я великого
контингенту населення, наприклад міста, країни або всього народона
селення Землі. Груповий рівень здоров’я зумовлений специфікою жит
тєдіяльності людей у родині або колективі, тобто людей, об’єднаних
умовами спільного проживання або професійною належністю.
Індивідуальний рівень здоров’я визначається генетичними, фізичними,
психологічними й соціальними особливостями конкретної людини, її
способом життя й життєвими цінностями.
Життєдіяльність людини забезпечується на біологічному, психіч
ному й соціальному рівнях, тому виділяють такі рівні індивідуально
го здоров’я: фізичний, психічний і духовний, соціальний.
Фізичний рівень здоров’я характеризує стан людини за її фізіоло
гічними показниками, насамперед успішністю роботи фізіологічних
систем організму. Психічний і духовний рівень здоров’я залежить від
розвитку емоційної, вольової та інтелектуальної сфер особистості,
усвідомлення людиною важливості власного здоров’я й здорового спо

Ці люди витратили свій вільний час для того, щоб прибрати сміття, яке
інші люди залишили в лісі. Оцініть рівень соціального й морального
здоров’я двох груп людей: тих, хто смітить у лісі, і тих, хто прибирає.
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собу життя. Важливим є рівень морального здоров’я, що тісно поєдна
ний із системою цінностей людини, мотивами її поведінки в суспіль
стві. Важливою для рівня психічного й духовного здоров’я є творча
діяльність. Наявність елементів творчості в будь-якій роботі вчені
розглядають як джерело здоров’я. Соціальний рівень здоров’я показує
відповідність суспільного становища людини її потребам. Соціальне
здоров’я — міра соціальної активності, працездатності, форма актив
ного ставлення до світу. Творча й улюблена робота є чинником зміц
нення здоров’я, оскільки вона дає відчуття своєї належності до сус
пільства, потрібності й цінності своїх знань і здібностей.
Усі рівні здоров’я взаємопов’язані й взаємозалежні, тому здоров’я
є інтегральним, тобто цілісним показником.
Більше про рівні здоров’я ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Холістичний підхід до здоров’я. Дотримання здорового способу
життя
Здоров’я є цілісністю, що набувається людиною в процесі її станов
лення. Так сприймають здоров’я прихильники холістичного підходу
до вивчення життя. Холізм (від грец. holos — цілий, цілісний) —
це наукова позиція, що ґрунтується на пріоритеті (важливості, пер
шості) цілого щодо його частин. Ще великий філософ Аристотель пи
сав, що «ціле більше, ніж сума його частин». Це означає, наприклад,
що людина як цілісність важливіша, ніж окремі частини, що її фор
мують, хоча вони теж є необхідними.
Послідовники холістичного підходу розглядають здоров’я насам
перед як цілісність, а не сукупність певних частин. Так, є фізич
ний, соціальний, психологічний, емоційний, моральний та інші рівні
здоров’я, але їх турбує все це разом, неподільно, бо окремо частини
без цілого не існує.
Головним чинником, що впливає на всі рівні здоров’я, є здоровий
спосіб життя.
Здоровий спосіб життя — це форми й способи повсякденної
життєдіяльності людини, що зміцнюють її здоров’я. Основою будьякого способу життя є принципи і правила поведінки, яких дотри
мується людина. Здоров’я людини залежить від того, який спосіб
життя вона веде: здоровий чи нездоровий. Для вибору способу життя
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потрібні знання, уміння, воля й активність. Спонукати людей вести
здоровий спосіб життя — непросте завдання, оскільки людині можна
пояснити необхідність певних дій, але дуже важко змусити її діяти
відповідно.
Якщо людина веде здоровий спосіб життя, то вона:
• знає, які форми поведінки сприяють її благополуччю;
• бажає бути господарем свого життя й вірить у те, що здоровий
спосіб життя дасть позитивні результати;
• позитивно ставиться до життя, поважає себе.
Багато хто вважає, що здоров’я — це ідеал, якого можна прагну
ти, але неможливо досягти. Так, серед нас немає ідеально здорових
людей, але кожен має прагнути високої якості свого здоров’я завдяки
здоровому способу життя. І, як виявилося, це постійний щоденний
труд, що вимагає певних інтелектуальних і вольових зусиль.
Наслідки різних способів життя не завжди можна побачити від
разу. Іноді вони виявляються лише через певний час. Наприклад, ви
купили на вулиці хот-дог, з’їли його і вже ввечері вас знудило. Але
якщо ви щодня вживаєте таку кількість їжі, що не відповідає вашим
енергетичним витратам, результат у вигляді розладу обміну речовин
та ожиріння виявиться лише через декілька років.
Знайдіть необхідну інформацію і розв’яжіть проблему. Коли йдеться про
ваше здоров’я, то ви самі маєте сформувати свою мотивацію до здорового способу життя. Як це зробити? Так, це є проблемою. Розв’яжіть її,
розглянувши ознаки здоров’я, хвороби та проміжних станів і з’ясувавши,
якими можуть бути довгострокові й короткострокові наслідки різних
способів життя.
Більше про важливість здорового способу життя ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.
Опорні точки. Життя є феноменом, особливо людське життя, оскільки
лише людству притаманна духовність, моральні принципи, здатність
змінювати планету, використовуючи власний розум. Здоров’я є одним з атрибутів життя людини, саме воно дає можливість реалізувати
інтелектуальний, моральний і фізичний потенціал. Існують різні рівні
здоров’я, які взаємозв’язані та взаємозалежні, тому здоров’я є інтегральним показником. Зберігати високий рівень здоров’я допомагає
здоровий спосіб життя. Для вибору способу життя потрібні знання,
уміння, воля й активність.
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Запитання для повторення й обговорення
I рівень
1. Які існують рівні здоров’я?
2. Який головний чинник здоров’я впливає на всі його рівні?
3. Наведіть приклади здорового й нездорового способів життя.
II рівень
4. У чому полягає особливість людського життя?
5. Чим зумовлений груповий рівень здоров’я?
6. Чим визначається індивідуальний рівень здоров’я?
III рівень
7. Які принципи поведінки є основою здорового способу життя?
8. Для чого і як учені досліджують рівні здоров’я?
9. У чому полягає особливість холістичного підходу до здоров’я?
IV рівень
10. Що таке «феномен»? Доведіть, що життя є феноменом.
11. Доведіть, що здоров’я є атрибутом людського життя й універсальною
цінністю.
12. Наведіть приклади того, що всі рівні здоров’я взаємозв’язані.

Вправа № 1
Самооцінка рівня здоров’я
Мета: навчитися проводити самооцінку рівня здоров’я.
Обладнання й матеріали: сантиметр, картка з тестом.
Порядок виконання роботи
1. Проаналізуйте таблицю та зазначте оцінку показників, що
відповідають стану вашого здоров’я.
Показник

Оцінка стану здоров’я
Добре (4 бали)

Задовільно (3 бали)

Погано (2 бали)

Самопочут тя

Гарне

Млявість, знесилля

Слабкість, дратівливість, запаморочення

Сон

Спокійний, міцний,
відновлювальний

Переривчастий, засинання через силу

Безсоння або підвищена сонливість

Апетит

Нормальний або
трохи підвищений

Знижений

Відсутній
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Закінчення таблиці

Показник

Оцінка стану здоров’я
Добре (4 бали)

Задовільно (3 бали)

Погано (2 бали)

Настрій

Життєрадісний,
бадьорий, упевненість у своїх силах

Байдужість

Занепадницький

Бажання
навчатися

Велике

Помірне

Відсутнє

Працездат
ність

Висока, гарна

Погіршена

Різко знижена

Біль у м’язах

Відсутній

Є, але швидко
минає після душу,
масажу

Тривалий

Підрахуйте загальну суму балів, отриману в результаті відпові
дей. Якщо сума балів становить:
• від 26 і вище — стан вашого організму дуже добрий;
• від 22 до 25 балів — добрий;
• від 18 до 21 — задовільний;
• від 14 до 17 — поганий.
2. Зробіть висновки.

§2

Сфери життя людини. Життєве кредо.
Планування життя
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Дев’ятикласник Григорій під час
бесіди з однокласницею Світланою сказав, що він планує вступати
до медичного університету. Світлана запитала його: «А що ти збираєшся для цього робити?». Григорій відповів: «Ну, як і всі, я закінчу школу,
складу ЗНО й подам документи до різних медичних університетів». Як ви
думаєте, чи можна сказати, що Григорій уміє планувати своє життя?

Сфери життя людини
Людина як особистість формується лише в тому випадку, якщо
вона живе в суспільстві, тобто так чи інакше пов’язана спільним жит
тям з іншими людьми. Людське суспільство розвивалося впродовж
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тисячоліть і є дуже складним за своєю структурою. Знаючи особли
вості цієї структури, людина може визначати сфери своєї діяльності
й планувати своє майбутнє.
Основними сферами життя людини є економічна, соціальна, по
літична й духовна сфери.
Економічна сфера поєднує виробництво, розподіл, обмін і спожи
вання матеріальних благ. В економічній сфері здійснюється господар
ська діяльність країни, відбувається взаємодія всіх галузей економіки,
міжнародне економічне співробітництво. У сфері виробництва вті
люються в життя досягнення науково-технічного прогресу. Саме тут
формується економічна свідомість людей, виявляється матеріальна за
цікавленість у результатах своєї праці.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання.
Дев’ятикласникові Андрію батьки дають певну суму грошей на день
і не контролюють, як саме він їх витрачає. А в його друга Гліба батьки
завжди запитують, на що він планує витратити гроші, і тільки після
цього приймають рішення — давати йому ці гроші чи ні. Яке ставлення до грошей сформується в цьому разі в Андрія, а яке — у Гліба? Яке
відношення мають ці дев’ятикласники до економічної сфери життя?
Чому?

Соціальна сфера — це сфера взаємовідносин різних груп людей,
які формуються в суспільстві щодо власності засобів виробництва.
Наприклад, найманий робітник, який не володіє засобами виробни
цтва, і їхній власник — роботодавець. Можна поділити суспільство та
кож на інші соціальні групи, що формуються не лише за економічними
ознаками, такими як наявність чи відсутність приватної власності,
доходу, а й за такими ознаками, як професійна діяльність, престиж,
спосіб і стиль життя, наявність влади й авторитету.
Політична сфера — це простір політичної діяльності класів,
інших соціальних груп, національних спільнот, політичних пар
тій і рухів, різного роду громадських організацій. Саме там ре
алізуються політичні інтереси людини та суспільства в цілому.
До політичної сфери належать: держава, законодавча влада, ви
конавча влада, судова влада, громадські організації.
Духовна сфера життя людини втілює в собі культурні, національ
ні й інші особливості суспільства. Вона складається з повсякденного
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Сфери життя людини
Економічна
сфера:

Соціальна
сфера:

виробництво,
обмін,
споживання,
розподіл
матеріальних
ресурсів

соціальні класи,
соціальні групи,
нації, громадські
організації,
родина

Політична
сфера: держава,
законодавча влада,
виконавча влада,
судова влада,
громадські
організації

Як ви вважаєте, який вплив має
мистецтво балету на духовний
розвиток людини? Що відбувається
з глядачами, які дивляться балет або
слухають оперу? Яке місце посідає
театр у вашому житті?
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Духовна
сфера:
культура,
мораль, наука,
мистецтво
(живопис, театр,
література тощо)

духовного спілкування людей, про
цесів освіти й виховання, виявів мо
ралі, мистецтва, релігії. У цій сфері
визначаються духовні основи діяль
ності та поведінки людей. Саме в ду
ховній сфері формуються світогляд,
ставлення до наукових ідей, від
бувається становлення моральних,
естетичних і релігійних поглядів,
культурних і духовних цінностей.
Усі сфери (економічна, соціаль
на, політична й духовна) є просто
ром і компонентами життя кожної
людини. Людина самостійно оби
рає сферу діяльності для кар’єри,
роботи, джерел отримання гро
шей, формує особистісні стосун
ки з родиною, друзями, колегами,
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розвиває свій внутрішній світ, ду
ховність, емоційну сферу для того,
щоб відчувати яскравість життя.
Лише на основі знань про сфери
людського життя можна планувати
своє власне життя.
Приклади реалізації можливостей людини в різних сферах
життя подано в додатковому
матеріалі до параграфа на сайті.

Як ви вважаєте, до якої сфери
життя належить діяльність цих
людей? У чому особливості цієї діяльності?

Життєве кредо
Кредо (від латин. credo — вірю) —
особисте переконання, основа світо
гляду людини. Люди часто форму
люють своє кредо стисло у вигляді девізу. Наприклад, давньогрецький
філософ Піфагор мав таке життєве кредо: «Не роби нічого ганебного
ані в присутності інших, ані таємно. Першим твоїм законом має бути
повага до себе самого».
Людина вибирає своє життєве кредо відповідно до власного бачен
ня світу, життєвих цінностей та цілей, які вона ставить перед собою
в житті. Є люди, життєві кредо яких сповнені відповідальності за себе
й світ навколо. Саме вони кажуть: «Говори по справі, живи по сові
сті», «Добре у світі тому жити, хто працьовитий», «Для всякого діла
потрібні знання», «Дружба та братерство — найдорожчі багатства»,
«Перемагай труднощі розумом, а небезпеку — досвідом!».
Однак, як це не сумно, є люди, які прагнуть домагатися свого за
будь-яку ціну, йти по головах, здійснювати заради мети аморальні
вчинки, наприклад зраджувати друзів і коханих. Їхнє кредо — «Я за
вжди правий» або «Мені все дозволено». Така позиція руйнує людину,
знищує її духовність, призводить до духовної хвороби, що виникає
саме через брак моральності.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Піфагор
радив учням: «Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали недругами,
а недруги стали друзями». Як ви вважаєте, що потрібно робити, як поводитися з людьми, щоб жити відповідно до цього кредо?
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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 її віршами?
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?
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Більше про планування свого майбутнього життя ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.
Опорні точки. Людина як особистість формується тільки в тому випадку, 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 житті. 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. Схарактеризуйте економічну сферу життя людини.
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 визначати мету й цілі свого життя та 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 людського життя?
12. Доведіть, що людина вибирає своє життєве кредо відповідно до власного бачення світу, життєвих цінностей та цілей.
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Вправа № 2
Визначення цілей та розробка планів у різних сферах
життя
Мета: навчитися визначати цілі та розробляти плани в різних сфе
рах життя.
Порядок виконання роботи
I. Визначення цілі.
1. Сформулюйте свою ціль щодо певної сфери свого життя, на
приклад духовної сфери. Ціль має бути вашою власною ціллю, тобто
такою, що відповідає вашим потребам і вашому світогляду.
2. Проаналізуйте, чи є ця ціль для вас:
• актуальною (тобто такою, що наразі є важливою);
• бажаною (тобто такою, що ви її мрієте досягти);
• реалістичною (тобто такою, яку ви в змозі втілити);
• конкретною (тобто ви можете визначити послідовні кроки до її
досягнення).
II. Розробка плану для досягнення визначеної цілі.
1. Напишіть конкретний термін (дату) досягнення цілі.
2. Складіть покроковий порядок дій, які необхідні для втілення
вашої цілі. (Якщо ціль довгострокова, можна розбити її на підцілі
(етапи) та розробити план для кожного етапу.)
3. Напишіть, які ви бачите можливі перешкоди в ході виконання
складеного плану. Як їх можна уникнути або подолати?
Визначте цілі та розробіть плани для інших сфер життя.

Вправа № 3
Формулювання життєвого кредо
Мета: навчитися визначати своє життєве кредо й формулювати йо
го у вигляді девізу.
Порядок виконання роботи
1. Дайте визначення поняття «життєве кредо».
2. Наведіть декілька прикладів формулювання життєвого кредо
іншими людьми у вигляді девізів.
3. Проаналізуйте свій спосіб життя, особисті цілі, власне місце
в різних сферах людського життя. Визначте свої особисті переконання
та життєві цінності.
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4. Сформулюйте зміст своїх особистих переконань та життєвих
цінностей у вигляді девізу.
5. Зробіть висновок.

§3

Сучасне уявлення про здоров’я. Взаємозв’язок
фізичної, психічної, соціальної і духовної
складових здоров’я. Чинники, що впливають
на показники здоров’я населення
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Зустрічаючи людину, зазвичай ми
говоримо їй: «Доброго здоров’я!». Який особливий зміст ви вкладаєте
в таке вітання? Чого ви бажаєте тому, із ким вітаєтеся? Чи часто ви говорите ці слова несвідомо, машинально?

Сучасне уявлення про здоров’я
Розуміння того, що таке здоров’я, було неоднаковим у різні часи
в різних народів. Кожна людина по-своєму розуміє здоров’я й по-різному
до нього ставиться в дитинстві, юнацтві, у зрілих роках та в старості.
Багатьом людям здається, що поняття «здоров’я» є простим і зро
зумілим: нічого не болить — здоровий, щось заболіло — хворий.
Що тут складного? Але такі міркування далекі від сучасного уявлен
ня про здоров’я людини.
Тож чим відрізняється сучасне уявлення про здоров’я?
Поняття «здоров’я» спочатку пов’язували лише з фізичним станом
людини. Його розуміли як нормальне функціонування фізіологічних
систем організму. Розвиток суспільства й успіхи багатьох наук зумо
вили те, що поняття «здоров’я» набуло нового змісту. Виявилося, що
воно залежить від способу життя людини, її психічного стану й духо
вного розвитку. До поняття «здоров’я» додали моральну, інтелектуаль
ну, емоційну, соціальну та інші складові, що разом утворюють єдиний
комплекс здоров’я людини. Сучасним є вже відомий вам холістичний
підхід до здоров’я, що розглядає людину як цілісність.
Сьогодні уявлення про здоров’я поєднує різні аспекти: фізич
ну, психічну, духовну й соціальну складові. Фізична складова ви
значає нормальне функціонування органів людського тіла, психіч
на — здатність мислити та робити судження, духовна — здатність
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Микола веде малорухливий
спосіб життя, часто хворіє. Як
ви думаєте, чи позначиться його
слабке фізичне здоров’я на його
соціальному здоров’ї, або, незважаючи на це, він може бути соціально
успішною людиною?

набувати духовних і моральних ідеалів
і переконань, соціальна — здатність
обирати професію, працювати в ко
манді, бути корисним у суспільстві.
Сучасне уявлення про здоров’я враховує
його інтегральність, спирається на нові
знання, що з’являються завдяки розви
тку таких наук, як біологія, фізіологія,
імунологія, психологія, хімія, фізика
тощо.

Взаємозв’язок фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я
Різні складові здоров’я тісно пов’я
зані між собою. Оскільки людина
є живою істотою, то її здоров’я багато
в чому визначається фізичною складо
вою здоров’я. Але кожна людина є особистістю — представником сус
пільства, тому її здоров’я визначається також соціальною складовою.
Усі складові здоров’я є єдиним цілим.
Соціально хвора, неуспішна в соціумі людина починає втрачати
і своє фізичне здоров’я. Це може бути зумовлене, наприклад, погани
ми умовами проживання й харчування, частими стресами, відсутніс
тю грошей на лікування. Соціальні негаразди позначаються також
на психічному здоров’ї. Людина може впадати в депресію, вона може

Чи можете ви щось порадити собі й іншим підліткам, як збалансувати
розвиток свого фізичного та інтелектуального здоров’я?
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втрачати контроль над своїми емоціями, у неї виникають психічні
розлади, її духовний розвиток припиняється.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Відомо,
що виразкова хвороба шлунка пов’язана як з фізичним, так і з психологічним станом людини. Стреси та інші психологічні проблеми можуть
спричиняти ураження слизових оболонок шлунка. Як ви вважаєте, яка
особливість складових здоров’я при цьому виявляється і як її можна
використовувати під час лікування виразки шлунка?

Для підлітка взаємозв’язок усіх складових здоров’я, можливо,
не є таким очевидним. Розгляньмо його докладно. Фізична складова
здоров’я визначає рівень росту й розвитку органів та систем органів
підлітка. Якщо із цією складовою все гаразд і підліток фізіологічно
нормально розвивається, то це зумовлює можливість його нормально
го психічного й духовного розвитку.
Якщо підліток психічно й духовно здоровий, то це сприяє його
фізичному здоров’ю. На фізичне здоров’я також впливають стан за
гального душевного комфорту й моральне благополуччя підлітка.
Фізична, психічна й духовна складові здоров’я впливають на со
ціальне здоров’я. Для підлітка ознаками соціального здоров’я є гар
монійний розвиток його особистості, уміння спілкуватися з різними
людьми, успіхи в навчанні, уміння вільно й відповідально визначати
своє місце серед інших людей, відповідати за свої вчинки.
Отже, усі складові здоров’я тісно взаємозв’язані між собою й впли
вають одна на одну.

Як впливають на психічну, фізичну, соціальну й духовну складові здоров’я
заняття танцями та художньою гімнастикою?
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Знайдіть необхідну інформацію і дайте
відповідь на запитання. Олена полюбляє
в’язати й витрачає на в’язання багато
часу. Вона створює чудові речі, які потім
дарує рідним і друзям. Як це захоплення
впливає на різні складові її здоров’я?
Про взаємозв’язок ознак здоров’я ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Чинники, що впливають на показники здоров’я населення
Слово «чинник» у перекладі з латини означає «той, що робить».
Чинник — це причина якихось змін. Коли говорять про чинники
здоров’я, мають на увазі ті причини, що можуть змінити стан здоров’я,
тобто впливають на нього.
Які чинники визначають здоров’я людини? З одного боку, наше
здоров’я визначається спадковістю, оскільки батьки передали нам пев
ні ознаки й властивості, зокрема й ті, що визначають здоров’я. Але
так само здоров’я залежить від самої людини, від її способу життя
і звичок. Окрім цього, наше здоров’я визначається також і системою
охорони здоров’я, що існує в нашій країні. На здоров’я може впливати
навколишнє середовище, соціально-економічні й природні чинники.
Усі чинники здоров’я взаємозалежні й можуть впливати на людину
як позитивно, так і негативно.
Розгляньмо, наприклад, спадковість. Ми можемо одержати в спа
док від батьків і міцне здоров’я, і схильність до певних захворювань,
приміром, до цукрового діабету або порушення зору.
Навколишнє середовище може бути екологічно чистим і позитивно
впливати на здоров’я, а може бути забрудненим і спричиняти розвиток
певних захворювань. Так, забруднене повітря у великих містах підви
щує ризик захворювань верхніх дихальних шляхів.
Медицина рятує нас від хвороб, але надлишок ліків знижує ефек
тивність нашої власної імунної системи. Переливання крові може вря
тувати нам життя й одночасно «нагородити» небезпечними вірусами.
Від нас не залежить, яку генетичну інформацію щодо здоров’я
передадуть нам батьки, ми не можемо змінити середовище, в якому
ростемо й розвиваємося, систему охорони здоров’я в країні також ви
значаємо не ми. Але головний чинник, що впливає на наше здоров’я,—
здоровий спосіб життя — залежить від нас.
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§3

Сучасне уявлення про здоров’я

Мотивація до здорового способу життя
Спосіб життя кожної людини визначають її уявлення про сенс
життя, вчинки, ставлення до навколишнього світу, до себе, до свого
здоров’я. Кожен з нас має сам прийняти рішення, сам вибрати для
себе спосіб життя, сам відповідати за його результати.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Чому
жодні побажання, накази та покарання не можуть змусити людину вести
здоровий спосіб життя, зберігати й зміцнювати власне здоров’я?

Залучення людини до здорового способу життя починається з фор
мування в неї мотивації. Мотив — це внутрішня спонука особистості
до того чи іншого виду активності (діяльності, спілкування, поведін
ки), пов’язаної із задоволенням певної потреби.
Мотивація до здорового способу життя може бути різною, напри
клад, є мотив самозбереження: людина не робить тієї чи іншої дії,
оскільки знає, що вона загрожує її здоров’ю й життю. Мотив може бути
пов’язаний із дотриманням правил, що існують у суспільстві. Людина
миє руки перед їдою, тому що так прийнято, але вона тим самим збе
рігає своє здоров’я, запобігаючи інфекційним захворюванням. Мотив
також може бути пов’язаний з одержанням задоволення від здоров’я.
Для того щоб ви обрали здоровий спосіб життя як головний чин
ник, що визначає ваше здоров’я, у вас мають бути:
• знання про особливості здорового способу життя;
• бажання бути здоровим і воля, щоб утілити це бажання в життя;
• усвідомлення цінності свого життя і здоров’я.
Опорні точки. Сучасне уявлення про здоров’я є інтегральним, його
розглядають у зв’язку зі способом життя людини, її психічним станом
і духовним розвитком. До поняття «здоров’я» додані моральна, інтелектуальна, емоційна, соціальна та інші компоненти.
Прикладом сучасного уявлення про здоров’я є холістичний підхід, який
ґрунтується на сприйнятті людини як цілісності, що має взаємопов’язані
виміри — різні аспекти здоров’я (фізичну, психічну, духовну й соціальну складові). Усі складові здоров’я пов’язані між собою.
До чинників здоров’я належать спадковість, спосіб життя й звички, система охорони здоров’я в країні, навколишнє середовище, соціальноекономічні й природні чинники. Усі чинники здоров’я взаємозалежні
й можуть впливати на людину як позитивно, так і негативно.
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Розділ 1

Здоров’я людини

Запитання для повторення й обговорення
I рівень
1. Які складові здоров’я ви знаєте?
2. Чому ознаки здоров’я є взаємозалежними?
3. Які чинники впливають на показники здоров’я населення?
II рівень
4. Чому людина по-різному ставиться до свого здоров’я в різні періоди
свого життя?
5. Чому багатьом людям здається, що поняття «здоров’я» є простим
і зрозумілим?
6. Із чого починається залучення людини до здорового способу життя?
III рівень
7. Доведіть, що здоров’я залежить від способу життя людини, її психічного стану й духовного розвитку.
8. Чому сучасне поняття «здоров’я» містить не тільки фізичну, але й моральну, інтелектуальну, емоційну, соціальну та інші складові?
9. На базі яких знань формується сучасне уявлення про здоров’я?
IV рівень
10. Доведіть, що наявність одного компонента здоров’я передбачає й наявність усіх інших компонентів, що вони є взаємозв’язаними та взаємозалежними.
11. Які принципи є основою вашого способу життя?
12. Доведіть, що вибір на користь здорового способу життя — це можливість самовдосконалюватися.
Перевірте свої знання за Розділом 1 «Здоров’я людини», виконавши
тестові завдання на сайті.
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Розділ

2

ФІЗИЧНА
СКЛАДОВА
ЗДОРОВ’Я
Вивчивши цей розділ,
ви дізнаєтеся про:
� взаємозв’язок принципів
особистої гігієни, адекват
ного харчування, рухової
активності;
� вплив рухової активності на фі
зичне, психологічне й соціальне
благополуччя людини;
� біологічні ритми та здоров’я;
навчитеся:
� розраховувати калорійність
харчового раціону відповідно
до енерговитрат організму;
� проводити експрес-оцінку
індивідуального рівня
фізичного здоров’я.

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 витраче
ній за цей час енергії. Отже, наша рухова активність
залежить від адекватного харчування. Що значить
адекватного? Це означає, що кількість необхідної
їжі визначається енергетичними потребами організ
му: отримана енергія має дорівнювати витраченій.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Давньогрецький учений-енциклопедист і філософ Аристотель 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?

� Аристотель, фрагмент
фрески Рафаеля «Афін
ська школа» (1511)
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Учені вважають, що для того, щоб харчування
було раціональним, необхідно враховувати три важ
ливі компоненти: енергію, що надходить із їжею, за
паси енергії, які вже є в організмі, та енергетичні
витрати.

§4

Збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я

Іншими словами, необхідно збалансувати те, що ми отримуємо,
із тим, що ми витрачаємо, тобто кількість їжі з кількістю рухової ак
тивності. Енергія, що надійшла з їжею, має бути врівноважена відпо
відними енергетичними витратами. Ці енерговитрати можна виразити
в кілокалоріях на хвилину (ккал/хв).
Що таке кілокалорія? Одна кілокалорія — це кількість енергії,
яка необхідна для того, щоб нагріти один кілограм чистої води на
один градус. Фізики намагалися привчити біологів і фізіологів до ін
шої одиниці вимірюваня енергії — джоуля. Але джоуль не прижився,
і консервативні вчені із задоволенням використовують кілокалорію як
одиницю вимірюваня енергії.
Інтенсивність обміну речовин у нашому організмі можна виміря
ти в кілокалоріях на хвилину або кілокалоріях на годину (ккал/год).
Учені з’ясували, що чоловік під час підмітання підлоги витрачає
2,6 ккал/хв, а під час гри в баскетбол енергетичні витрати досяг
нуть 14,4 ккал/хв. А ось жінка витратить на ту саму роботу дещо
менше енергії (виявилося, що жіночий організм трохи економніший
від чоловічого): підмітання підлоги — 2 ккал/хв, гра в баскетбол —
12,1 ккал/хв.
Якщо ми знаємо свої енерговитрати, тоді можна визначити, скіль
ки необхідно з’їсти, щоб відновити витрачену енергію. Зрозуміло, що
це не може бути незмінний обсяг їжі: він буде різним день по дню,
так само як і енерговитрати. Однак загалом принципи адекватного
харчування мають відповідати руховій активності людини.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Протягом
дня Богдан з’їв 200 г нежирної яловичини, 200 г картоплі, два яйця, 200 г
абрикосів, 100 г груш, 200 г кукурудзяних пластівців, 100 г житнього хліба,
200 г шоколаду, 200 г яблук, 200 г фундука. Скільки енергії він отримав?
Яка фізична активність може компенсувати цю енергію? (Скористуйтеся
текстом підручника й таблицею «Калорійність деяких продуктів та вміст
у них білків, жирів і вуглеводів» на Форзаці 1.)
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Яким
може бути оптимальний раціон харчування для людини, яка витрачає
3300 кілокалорій на день? Потрібно враховувати як калорійність їжі,
так і її якісний склад. (Скористуйтеся таблицею «Калорійність деяких
продуктів та вміст у них білків, жирів і вуглеводів» на Форзаці 1.)
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Розділ 2

ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

Більше про енергетичний обмін в організмі людини та про те, як розрахувати енерговитрати людини за добу, можна прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Взаємозв’язок принципів рухової активності, особистої гігієни,
повноцінного відпочинку
Здоров’я людини залежить від звичного для неї рівня рухової ак
тивності. Рухова активність — це сумарна величина різноманітних
рухів за певний проміжок часу (годину, добу). Наприклад, добова ру
хова активність — це сума рухів, виконаних протягом дня.
Добова рухова активність залежить від індивідуальних особливос
тей людини, соціально-економічних умов життя, кількості вільного
часу й характеру його використання, доступності спортивних споруд.
Багато нових рухів ми легко освоюємо в дитинстві, але втрачаємо
цю легкість освоєння із часом. Наприклад, у дитинстві значно легше
навчитися плавати або кататися на ковзанах, ніж у дорослому віці.
Знайдіть необхідну інформацію і розв’яжіть проблему. Від початку
навчання в школі ваша рухова активність зменшилася вдвічі. Як ви
вважаєте, чому? До яких наслідків для здоров’я це може призвести?
Які рекомендації щодо збереження здоров’я ви можете запропонувати?

Існують певні гігієнічні принципи фізичного розвитку й рухової
активності:
• оптимальний руховий режим з урахуванням біологічної потреби
організму в русі, його фізичних можливостей, віку, статі, стану здоров’я;
• систематичність занять і поступове збільшення навантажень;
• дотримання правил гігієни під час занять фізичною культурою
і рухової активності.

З якого віку ви будете навчати своїх дітей плавати, їздити на велосипеді,
кататися на ковзанах? Чому?
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Збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я

Рухову активність необхідно чер
гувати з повноцінним відпочинком.
Відпочинок має випереджати втому.
Тобто не треба доводити себе руховою
активністю до стану глибокої і постій
ної втоми.
Відпочинок — це не просто лежан
ня на дивані. Найкращим відпочинком
є зміна видів діяльності: зробили уро
ки — пограли у дворі в настільний теніс,
Кількість рухів протягом доби
почитали книгу — прогулялися в пар
може бути різною в людей різку, пограли у футбол — допомогли мамі
ного віку, статі, професії, соціальнона кухні, прибрали у своїй кімнаті —
го статусу. Поясніть, чому саме.
зіграли з приятелем партію в шахи.
Існують певні взаємозв’язки між
принципами рухової активності, особистої гігієни, повноцінного від
починку, адекватного харчування. Усі разом вони формують основу
здорового способу життя. Аналіз життя й діяльності довгожителів
в усьому світі довів, що здоровий спосіб життя цих людей визначаєть
ся взаємозв’язаними й взаємозалежними принципами:
• особистої гігієни;
• раціонального харчування;
• оптимального поєднання роботи й відпочинку;
• рухової активності;
• загартовування;
• відмови від шкідливих звичок;
• підтримки оптимального стилю життя.
Більше про рухову активність ви можете прочитати в додатковому
матеріалі до параграфа на сайті.
Опорні точки. Здоровий спосіб життя забезпечується взаємозв’язаними
принципами особистої гігієни, адекватного харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку. Вибираючи спосіб життя, необхідно
враховувати єдність і взаємозалежність цих принципів. Важливо розуміти, що основний принцип адекватного харчування — це його відповідність руховій активності, а рухова активність, своєю чергою, передбачає повноцінний відпочинок і дотримання правил особистої гігієни.
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ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я

Запитання для повторення й обговорення
I рівень
1. Яке харчування називають адекватним?
2. Енерговитрати можна виразити в кілокалоріях на хвилину (ккал/хв).
А що таке кілокалорія?
3. Що таке рухова активність? Що таке добова рухова активність?
II рівень
4. Які принципи фізичного розвитку та рухової активності ви знаєте?
5. Чим визначається кількість необхідної їжі?
6. Чому рухова активність має чергуватися з повноцінним відпочинком?
III рівень
7. Від чого залежить добова рухова активність людини?
8. Доведіть, що рух є одним з основних атрибутів життя людини.
9. Доведіть, що фізична бездіяльність негативно впливає на здоров’я.
IV рівень
10. Які компоненти необхідно враховувати для того, щоб харчування
було раціональним?
11. Чому кількість рухів може бути різною протягом доби в людей різного віку, статі, професії, соціального статусу?
12. Доведіть, що найкращий відпочинок — це зміна видів діяльності.

§5

Види рухової активності. Вплив рухової
активності на фізичне, психологічне і соціальне
благополуччя людини
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Для підтримки фізичного здоров’я
оптимальна частота занять, що передбачають рухову активність, становить три рази на тиждень по 30–40 хвилин. Збільшення кількості занять
до п’яти разів на тиждень не дає значного впливу на рівень здоров’я.
Чи можете ви пояснити, чому саме?

Види рухової активності
Людина відчуває себе здоровою лише за відповідного рівня рухо
вої активності. Будь-яка рухова дія потребує певних фізичних зусиль.
Для фізичних вправ можна використовувати як прості рухи, так і їх
поєднання, крім того, корисними є такі цілісні природні рухові дії, як
ходьба, біг, стрибки, плавання тощо.
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Для класифікації видів рухової активності виділяють такі крите
рії: види фізичних вправ, тип організованих занять фізичними впра
вами, соціальну спрямованість, форму проведення занять.
За цими критеріями визначають такі види рухової активності:
• фізкультурна діяльність;
• спортивна діяльність;
• спортивно-ігрова діяльність;
• фізкультурно-ігрова діяльність.
Змістом фізкультурної діяльності є формування фізичної культу
ри особистості: навчання життєво важливих рухових навичок і вмінь,
розвиток фізичних здібностей за допомогою загальнозміцнювальних
та загальнорозвивальних вправ.
Змістом спортивної діяльності є навчання основ певного виду
спорту, розвиток саме тих фізичних здібностей, яких потребує цей
вид. Але таку діяльність ми також обираємо і здійснюємо самостійно.
Ми прагнемо максимально вдосконалюватися в обраному виді спорту,
досягати найвищих результатів. Ми свідомо йдемо на великі фізичні
навантаження як під час систематичної підготовки до змагань, так
і в процесі змагань.
Спортивно-ігрова діяльність — це такий вид рухової активнос
ті, в якому спортивні результати залежать від командної боротьби
за досягнення спільних цілей, насамперед командного успіху. Такий
вид рухової активності передбачає, що ми можемо працювати в ко
манді, виявляємо колективний характер у діях і взаєминах. Кожен
з учасників не грає поодинці, усі вони — єдина згуртована команда!
Фізкультурно-ігрова діяльність — це такий вид рухової актив
ності, яким ви займалися в дитячому садочку та початковій школі.

Які види рухової активності зображено на фото? Чим вони відрізняються? Що їх об’єднує?
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Її змістом є відтворення образів різноманітних героїв та виконання
властивих їм рухів, а не досягнення результатів.
Види рухової активності можна класифікувати й за іншими кри
теріями, наприклад за фізичним навантаженням.
До легкої рухової активності відносять нескладну домашню ро
боту (приготування їжі, миття посуду, прибирання житла, прання
й прасування білизни), піші прогулянки, ранкову зарядку. Фізичні
вправи, що можуть виконуватися не активно й не тривало, напри
клад, гра в бадмінтон, боулінг, гольф, танці, також потребують легкої
рухової активності.
Прикладами помірної рухової активності можуть бути ремонтні
роботи в будинку, катання на ковзанах і лижах, біг.
Прикладами високої рухової активності є плавання, веслування,
туризм, хокей на льоду, стрибки через скакалку, їзда на велосипеді.
Вантажно-розвантажувальні роботи, копання, професійний спорт та
кож потребують високої рухової активності.
До популярних серед підлітків видів рухової активності належать:
біг, рухливі ігри, танці, туризм, фітнес, плавання, гра у футбол, ка
тання на роликах, їзда на велосипеді.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Наведіть
приклади різної за інтенсивністю рухової активності, яку ви здійснюєте
протягом дня. Яка рухова активність переважає — легка, помірна чи
висока? Чому?
Проведіть невеличке дослідження і дайте відповідь на запитання.
Які види рухової активності є популярними серед учнів вашого класу?
Порівняйте ці види рухової активності з популярними в іншому 9-му класі. Чи є між ними різниця? Чому?

Рухова активність вимагає енергії. Подібно до інших живих ор
ганізмів наш організм отримує її в процесі енергетичного обміну. На
першому етапі енергетичного обміну — підготовчому — їжа, що на
дійшла до травної системи, розщеплюється на окремі молекули. Потім
ці молекули надходять до клітин організму, зокрема м’язових. Саме
в клітині відбуваються наступні етапи енергетичного обміну — кис
невий у цитоплазмі та безкисневий у спеціальних органелах клітини
(мітохондріях).
Безкисневий етап енергетичного обміну називають анаеробним,
а кисневий — аеробним. Під час кисневого етапу організм отримує
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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. Аеробна активність
характеризується виконанням актив
них рухів, наприклад ходьба, біг, пла
вання, 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
Щоб виховати справжнього
анаеробного етапу енергія виробляєть
козака-воїна, використовували
бойовий гопак. Яке це було тренуся швидко, але в невеликій кількості.
вання: аеробне чи анаеробне? Чому?
Біг на дальні дистанції в середньо
му темпі є характерним прикладом
аеробного 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
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(тобто процесами індивідуального розвитку), власною настановою на
здоровий спосіб життя, фізичною активністю.
Вплив рухової активності на фізичне здоров’я складно переоціни
ти. Скелетні м’язи становлять близько 40 % маси тіла. Обсяг і харак
тер рухової активності людини значною мірою залежать від її способу
життя. Тисячоліттями людина займалася переважно фізичною пра
цею, на яку витрачала до 90 % отриманої енергії.
У сучасному світі людина стикнулася з проблемою гіпокінезії.
Гіпокінезія (від грец. hypo — зниження, недостатність та kinesis —
рух) — це особливий стан організму, що виникає внаслідок недостат
ньої рухової активності. В окремих випадках це може призвести до
гіподинамії. Гіподинамія (від грец. hypo — зниження, недостатність
та dinamis — сила) — це сукупність негативних змін в організмі лю
дини в результаті тривалої гіпокінезії. Як наслідок порушується нор
мальна робота всіх органів та систем організму.
Сучасна людина відчуває «рухове голодування». Негативні на
слідки недостатньої рухової активності найбільше позначаються на
організмі дітей та підлітків. Унаслідок гіпокінезії виникає так звана
«атрофія органів від невикористання». Насамперед це стосується ске
летних м’язів і м’язів серця.
Рухова активність впливає також на психологічне та соціальне
благополуччя людини. Фізично активна людина має значно більше
шансів бути психічно здоровою й соціально успішною.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Гален, римський медик грецького походження,
хірург і філософ писав: «Тисячу й тисячу разів повертав я
здоров’я своїм хворим за допомогою вправ». Як ви вважаєте, які саме вправи мав на увазі Гален? Чому вони
повертали здоров’я?
Опорні точки. Існують різні види рухової активності, які визначають
за різними критеріями. Рухова активність позитивно впливає на фізичне, психологічне й соціальне благополуччя людини. Людина відчуває себе здоровою лише за певного рівня рухової активності. Обсяг
і характер рухової активності людини значною мірою залежить від її
способу життя.
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Запитання і завдання для повторення й обговорення
I рівень
1. Які види рухової активності ви знаєте?
2. Чим спортивна діяльність відрізняється від фізкультурної?
3. Які види рухової активності популярні серед підлітків в Україні?
II рівень
4. Чому сучасна людина відчуває «рухове голодування»?
5. Наведіть приклади аеробного й анаеробного навантаження.
6. Наведіть приклади легкої, помірної й високої рухової активності.
III рівень
7. У чому полягає небезпека гіподинамії?
8. Як рухова активність впливає на фізичне, психологічне й соціальне
благополуччя людини?
9. За якими критеріями визначають види рухової активності?
IV рівень
10. Чому людина відчуває себе здоровою лише за певного рівня рухової
активності?
11. Що ви знаєте про етапи енергетичного обміну у зв’язку з руховою
активністю?
12. Доведіть, що об’єм і характер рухової активності людини значною
мірою залежить від її способу життя.

§6
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Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Дві дев’ятикласниці обговорюють
свою подругу, у якої, на їхню думку, не завжди чисте волосся. Одна з них
вважає, що подрузі треба про це сказати й натякнути, що потрібно
частіше мити голову, а інша каже, що такі розмови вести непристойно.
Як би ви вирішили таку проблему?

Складові особистої гігієни
Слово «гігієна» походить від імені давньогрецької богині Гігіеї —
богині здоров’я, дочки Асклепія, бога медицини та лікування.
Кожен з нас має дотримуватися правил особистої гігієни. Чому?
Спробуймо з’ясувати. Ми оцінюємо іншу людину за певними кри
теріями: віком, зовнішністю, соціальним статусом, інтелектом,
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Відсутність гігієни виявляється
в брудному взутті, сорочці, яку
давно слід змінити, немитій голові, нечищених зубах. Зазвичай люди не поспішають говорити вам про це. Але їм
неприємно бачити такого співрозмовника, їм не дуже хочеться з ним спілкуватися. Як би ви порадили поводитися
в таких ситуаціях?

ставленням до нас самих. Є таке прислів’я: «Не суди по одягу — суди
по розуму». Чому так говорять? Тому, що інформацію про зовнішній
вигляд ми отримуємо безпосередньо від органів чуття, насамперед від
органів зору та нюху.
Подивіться навколо. Людей, що мають охайний вигляд, довкола
нас значно більше. Чому? Можливо, тому, що в чистому й випрасу
ваному ходити значно приємніше, ніж у брудному й м’ятому, чисте
волосся красивіше, ніж брудне, чищені білі зуби кращі, ніж нечи
щені й жовті.
Знайдіть необхідну інформацію і розв’яжіть проблему. Є люди, які хизуються своїм неохайним виглядом, називаючи його стилем «гранж», що
походить від англійського grunge — «неприємний». Цей стиль передбачає носіння потертого, рваного й вилинялого одягу. Представники
такого стилю демонструють свою байдужість як до одягу, так і до думок
інших людей. Хоча слід зауважити, що недбалість і зовнішня неприваб
ливість у багатьох гранжерів поєднуються з дуже гарною якістю та чистотою їхнього одягу. Але при цьому людина все одно має неохайний
вигляд. Фактично стиль гранж — це власний комфорт і наплювацьке
ставлення до того, що про вас подумають люди.
Як ви вважаєте, чому з’явився такий стиль? Як ставитися до людей, які
його дотримуються, якщо вам цей стиль не подобається? Як можна довести підліткам необхідність гігієни тіла й одягу?

Потрібно розуміти, що особиста гігієна — це одна з необхідних
умов для нормального спілкування з іншими людьми, установлення
соціальних контактів як з однолітками, так і з дорослими. Чисте во
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лосся, акуратно підстрижені нігті й відсутність неприємного запаху
допомагають сформувати про себе перше приємне враження. Крім то
го, особиста гігієна допомагає запобігти багатьом захворюванням, що
їх спричиняють шкідливі мікроорганізми, порушення режиму роботи
й відпочинку, нераціональне харчування. Людина, яка дотримується
особистої гігієни, хворіє не так часто, як той, хто цього не робить.
Що ж таке особиста гігієна? Особиста, тобто індивідуальна, гігієна — це один з розділів гігієни, присвячений гігієнічним правилам
і заходам, які людина реалізує у своєму особистому повсякденному
житті.
Складовими особистої гігієни є:
• гігієна тіла (шкіри, волосся, нігтів, зубів);
• гігієна органів зору та слуху;
• гігієна порожнини рота;
• гігієна одягу та взуття;
• гігієна сну й відпочинку;
• гігієна житла;
• гігієна харчування;
• гігієна статевого життя.
Існують правила особистої гігієни органів зору та слуху, порож
нини рота й поверхні шкіри, одягу та взуття. Є гігієнічні правила
сну і відпочинку, раціонального харчування, статевого життя, гігієна
житла. Зрозуміло, що особиста гігієна є невід’ємною частиною здоро
вого способу життя, частиною загальної культури людини.
Знайдіть необхідну інформацію і розв’яжіть проблему. Підлітки часто
взагалі не розуміють, що таке гігієна житла. Їхні батьки говорять про це
дуже часто. Прочитайте декілька монологів батьків на цю тему.
Монолог перший: «У кімнаті доньки безлад, її одяг валяється на підлозі,
поряд з пляшками від соку, обгортками цукерок. Хоче бути красунею,
але миється ця краса раз на тиждень. Усі речі великою купою звалює
на ліжку: косметику, одяг, сумку. І що робити?».
Монолог другий: «У кімнаті сина на столі впереміж валяються підручники, зошити, упаковки від чипсів, недоїдки, брудний посуд. Під диваном
періодично утворюється склад, де ховаються порожні пакети, брудна
білизна і шкарпетки та багато чого іншого. Єдиний спосіб змусити його
прибрати в кімнаті — відібрати комп’ютер».
Що б ви могли порадити цим батькам? Як можна довести підліткам необхідність гігієни житла?
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Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання.
Прочитайте в тексті параграфа про складові особистої гігієни та наведіть
приклади гігієнічних процедур, що відповідають цим складовим.
Більше про давньогрецьку богиню здоров’я Гігіею ви можете прочитати
в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Гігієнічні процедури
Ви з дитинства знайомі з такою гігієнічною процедурою, як мит
тя рук перед їдою, умієте чистити зуби, приймати душ, доглядати за
нігтями й волоссям. Усе це є важливим для вас і сьогодні. Але ви вже
підлітки, ваш організм змінюється, дорослішає. Які ж особливості
гігієни в цьому віці?
По-перше, у підлітків через гормональні зміни в організмі актив
ніше працюють потові залози. Піт швидко набуває сильного запаху
внаслідок розмноження в ньому бактерій. Тому підліткам бажано
приймати душ двічі на день — уранці та ввечері. Можна використо
вувати дезодоранти, але необхідно пам’ятати, що дезодорант можна
наносити тільки на чисту шкіру. Крім того, слід щодня міняти на
тільну білизну: сорочки, футболки, майки, труси, шкарпетки.
По-друге, у підлітків зазвичай підвищена секреція сальних залоз,
що може стати причиною виникнення вугрів і гнійників, переважно
на обличчі й спині. Підлітки повинні правильно доглядати за своєю
шкірою і вчасно звертатися до дерматолога в разі появи серйозних
проблем.
По-третє, у підлітковому віці може з’явитися лупа, що також
пов’язано зі змінами в секреції сальних залоз шкіри голови. Лупа має

Як часто ви прибираєте свою кімнату? Хто пере ваш одяг? Як часто ви
відвідуєте стоматолога? Доведіть, що догляд за житлом, одягом і зубами
є гігієнічними процедурами.
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непривабливий вигляд. Для того щоб її позбутися, слід проконсульту
ватися з фахівцем.
Крім цього, у підлітковий період змінюється гормональний фон ор
ганізму, через що на тілі підлітка починає рости волосся. Доводиться
вчитися правил користування бритвою, добирати косметичні засоби
для гоління, не забувати про гігієну пахв.
Загальний план гігієнічних процедур для підлітків може бути
таким: душ щодня (краще двічі на день), миття голови відповідно до
типу волосся, чищення зубів двічі на день, зміна нижньої білизни
й шкарпеток щодня.
Опорні точки. Гігієна — це практика підтримки чистоти з метою забезпечення здоров’я. Особиста гігієна є однією з необхідних умов для
нормального спілкування з іншими людьми, установлення соціальних
контактів як з однолітками, так і з дорослими. Особиста гігієна допомагає запобігати багатьом захворюванням, що їх спричиняють шкідливі
мікроорганізми, порушення режиму роботи і відпочинку, нераціональне харчування. До складових особистої гігієни належать гігієна тіла,
шкіри, волосся, нігтів, зубів, органів зору та слуху, порожнини рота,
одягу та взуття, сну й відпочинку, гігієна житла, харчування тощо.

Запитання для повторення й обговорення
I рівень
1. Чому практика підтримки чистоти з метою забезпечення доброго
здоров’я отримала назву «гігієна»? Що таке особиста гігієна?
2. Назвіть складові особистої гігієни.
3. Наведіть приклади гігієнічних процедур.
II рівень
4. У чому полягає особиста гігієна порожнини рота й поверхні шкіри?
5. Які правила особистої гігієни одягу й взуття ви знаєте?
6. Чому людина, яка дотримується особистої гігієни, хворіє не так часто
порівняно з тим, хто цього не робить?
III рівень
7. У чому полягають особливості особистої гігієни в підлітковому віці?
8. Чому ми оцінюємо іншу людину насамперед за зовнішнім виглядом?
9. За якими критеріями ми відрізняємо нечепуру від охайної людини?
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IV рівень
10. Яким захворюванням допомагає запобігати особиста гігієна?
11. Чому більшість людей мають охайний вигляд?
12. Доведіть, що особиста гігієна є необхідною умовою для нормального
спілкування з іншими людьми і встановлення соціальних контактів.

§7

Біологічні ритми і здоров’я. Значення сну
в юнацькому віці
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Одна людина легко прокидається
вранці й сповнена бадьорості, а для іншої людини ранній підйом є проблемою і вимагає значних зусиль. Як ви вважаєте, чому?

Біологічні ритми
Багато процесів у природі відбуваються ритмічно. Природні ритми
на нашій планеті пов’язані з космосом: чергуються пори року, дні та
ночі, припливи й відливи, періодично змінюється сонячна активність.
Ритми, що властиві живим системам, називають біологічними.
Біологічний ритм — це повторення певного стану живих систем через
певні регулярні проміжки часу. Існує
наука, що вивчає біологічні ритми,—
хронобіологія. Біологічні ритми виявле
но на всіх рівнях організації живої при
роди — від одноклітинних організмів до
біосфери: циклічно синтезуються моле
кули, діляться клітини, працюють ор
гани та системи органів, існують певні
цикли зменшення й зростання чисель
ності особин у популяціях. Це свідчить
У людини є ритми сну й непро те, що циклічність — одна з найза
спання, серцевий ритм, ритм
гальніших властивостей живих систем.
дихання. Які з них є ендогенними
Біологічні ритми, з одного боку,
(внутрішніми), а які — екзогенмають ендогенну, тобто внутрішню
ними (зовнішніми)? Які ще ритми
природу, а з іншого — вони можуть
активності людини ви знаєте? Які
виникати
завдяки чинникам зовніш
чинники — ендогенні чи екзогеннього
середовища,
тобто мати екзоген
ні — формують ці ритми?
ну, або зовнішню, природу.
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Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Учені
виявили, що багатьом організмам притаманні циркадні ритми. Циркадні
ритми (від латин. circa — близько, навколо та dies — день) — це циклічні
коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов’язані зі зміною
дня і ночі. Період циркадних ритмів зазвичай становить близько 24 годин. Наведіть приклади циркадних ритмів у людини та поясніть, чому
вони сформувалися і яку роль відіграють у житті людини.

Виявлено також біологічні ритми чутливості організмів до дії чин
ників хімічної та фізичної природи. Це стало основою для розвитку
хронофармакології, що вивчає способи застосування ліків з огляду на
залежність їхньої дії від біологічних ритмів організму.
У додатковому матеріалі до параграфа на сайті ви можете прочитати
про біоритми та розглянути графік зміни працездатності людини протягом добового циклу.

Формування біологічних ритмів
Ритми, які формуються завдяки руху Землі навколо своєї осі, на
зивають добовими. Вони задають 24-годинний біологічний ритм жит
тєдіяльності людини, що може коливатися на 1–1,5 години в той чи
інший бік.
Кожній людині властивий свій добовий біологічний ритм. Є люди,
які рано встають, і саме вранці їхня працездатність найвища. Їх на
зивають «жайворонками». Інші люди, навпаки, просинаються дуже
пізно та працюють допізна. Їх називають «совами». Є й середній тип
людей — «голуби», які зазвичай не люблять дуже рано вставати, але
й лягати пізно теж не хочуть. Вони воліють дотримуватися нормаль
ного розпорядку дня.
Окрім добових, важливими є також річні ритми, що формують
ся під впливом обертання Землі навколо Сонця. Сезонні коливан
ня інтенсивності обміну речовин і активності ендокринної системи
спричиняють коливання в діяльності різних фізіологічних систем.
Наприклад, функціональна активність серцево-судинної системи ви
ща у весняно-літній період. Це виявляється в дещо збільшеній частоті
серцевих скорочень, підвищенні артеріального тиску. А швидкість
формування кісткової системи в дітей навесні більша, ніж восени.
Залежно від сезону змінюється й працездатність людини.
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Знайдіть необхідну інформацію
і дайте відповідь на запитання.
Проаналізуйте графік «Розподіл
працездатності в ”жайворонків“
та ”сов“» і зробіть висновки щодо особливостей працездатності
людей у зв’язку з їхніми індивідуальними біологічними ритмами.

Працездатність, %

Окрім річних, існують і багаторічні ритми, що формуються під
впливом різних чинників, наприклад, під дією циклічних змін соняч
ної активності. Також існує багаторічна періодичність у виникненні
певних захворювань. Статистика свідчить, що епідемія свинки вини
кає раз на 12 років, вітряної віспи — раз на 4, 6 і 11 років, а спалахи
туберкульозу бувають кожні три роки.
15

«жайворонки»

«сови»

10
5

5

9

13

17 21

1 4 Години

Біологічні ритми і здоров’я
Неузгодженість біологічних ритмів в організмі називають десин
хронозом. Окрема галузь медицини — хрономедицина — розглядає
захворювання людини як наслідок порушення ритмів. Можуть пору
шуватися як зовнішні, так і внутрішні біологічні ритми. Прикладом
порушення зовнішніх ритмів може бути ситуація, коли після перельо
ту на літаку людина опиняється в іншому часовому поясі. При цьому
виникає розбіжність між природним світловим ритмом і усталеними
біологічними ритмами самої людини. Звичні для
людини часи сну й неспання порушуються, лю
дина відчуває внутрішній дискомфорт.
Розлад біологічних ритмів можуть спричини
ти не тільки зовнішні чинники, але й порушення
роботи певних органів і систем. Неузгодженість
біологічних ритмів в організмі може виникнути
тоді, коли людина не дотримується правильного
режиму дня чи надмірно завантажена роботою.
Десинхроноз виявляється в коливанні арте
� Переліт на літаку,
ріального
тиску, порушенні сну, поганому апе
пов’язаний зі зміною часотиті
й
самопочутті,
дратівливості, занепаді сил.
вих поясів або кліматичних
Виникає
десинхроноз
досить легко, а позбути
зон, може спричинити дисся його складно. Порушення ритму харчування
комфорт через десинхроноз

44

§7

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

також може призвести до внутрішніх десинхронозів, тому правильна
організація режиму харчування — одна з важливих умов збереження
здоров’я людини.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Дуже
шкідливо впливає на біологічні ритми організму алкоголь. Навіть одноразове вживання алкоголю зумовлює неузгодженість біологічних ритмів,
що позначається впродовж двох добових циклів. Як ви вважаєте, чому?
Більше про біологічні ритми людини можна прочитати в додатковому
матеріалі до параграфа на сайті.

Значення сну в юнацькому віці
Сон — це життєва потреба для кожної людини, а в підлітковому
віці він особливо важливий. Раніше вважали, що сон — це пасивний
процес, який потрібний лише для відновлення витрачених за день
сил. Дійсно, під час спокійного сну тіло нерухоме, очі заплющені,
контакт із навколишнім світом обмежений. У цей час уповільнюється
обмін речовин, частота скорочень серця зменшується, дихання стає
поверхневим і рідким. Температура тіла знижується. Проте сон — це
активний психофізіологічний процес. Під час сну відбувається особ
лива активна діяльність мозку, пов’язана насамперед з обробкою ін
формації, отриманої впродовж дня. Мозок аналізує інформацію та
«складає програми на майбутнє». Активність мозку в певні періоди
сну може бути навіть вищою, ніж під час денного неспання.
Потреба в сні залежить від віку. Новонароджений спить 21–22 годи
ни на добу, однорічне маля — 13 годин, десятирічна дитина — 10 годин,
підліток — не менш ніж 8–9 годин. У дорослої людини індивідуальна
потреба в сні може коливатися від 6 до 12 годин (у середньому — близь
ко 8 годин).
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Відомо,
що імператор Наполеон спав не більше за 4–6 годин на добу, а фізик
Альберт Ейнштейн, навпаки, спав довго — до 10–12 годин. Чому тривалість сну в різних людей може бути різною? Чи впливає це на їхню розумову діяльність? Чи успадковується потреба спати більше чи менше?

Значення сну в юнацькому віці складно переоцінити, оскільки
саме в цей період нервова система зазнає великого навантаження. Щоб
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Спрогнозуйте, до яких наслідків може призвести ситуація, коли підліток
постійно недосипає через те, що пізно лягає спати.

забезпечити нормальний спокійний сон, потрібно привчити себе ля
гати спати в певний час відповідно до розпорядку дня, не їсти й не
пити багато на ніч, не займатися перед сном напруженою розумовою
працею та активними фізичними вправами. Не сприяють здоровому
сну прослуховування надто гучної музики, перегляд фільмів жахів,
комп’ютерні ігри тощо.
Спати потрібно в добре провітреній кімнаті, а ще краще — із відчи
неною кватиркою. Ковдра має бути легкою, але теплою. Дотримуючись
правил гігієни сну, ви забезпечите собі повноцінний відпочинок, а ва
шому мозку — можливість упорядкувати інформацію, яку ви отрима
ли впродовж дня.
Пам’ятайте, що постійне недосипання може спричинити головний
біль, підвищену стомлюваність, призвести до погіршення пам’яті, ви
никнення нервових та інших захворювань.
Більше про сон, види сну та сновидіння можна прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.
Опорні точки. Багато процесів у природі відбуваються ритмічно.
Ритми, властиві живим системам, називають біологічними. Біологічний
ритм — це повторення певного стану живих систем через певні регулярні проміжки часу. Біологічні ритми впливають на здоров’я людини.
Неузгодженість біологічних ритмів в організмі називають десинхронозом. Існує сфера медицини, яка називається хрономедициною.
Потреба в сні залежить від віку. Повноцінний сон особливо необхідний
підліткам, оскільки в цей період нервова система зазнає значних навантажень.

46

§8

Харчування для здоров’я. Характеристика поживних речовин

Запитання для повторення й обговорення
I рівень
1. Які ритми називають біологічними?
2. До чого призводить порушення біологічних ритмів?
3. Чому потрібно дотримуватися гігієни сну?
II рівень
4. Наведіть приклади ендогенних та екзогенних ритмів людини.
5. Наведіть приклади фізіологічних і екологічних ритмів.
6. Із чим пов’язані добові, річні та багаторічні ритми?
III рівень
7. Які наслідки постійного недосипання для підлітків?
8. Наведіть приклади десинхронозів у людини. Чому десинхроноз виникає досить легко, а позбутися його складно?
9. Що потрібно для забезпечення нормального спокійного сну?
IV рівень
10. Доведіть, що органи людини працюють упродовж доби з різною інтенсивністю.
11. Поясніть, чому інтенсивність більшості фізіологічних процесів підвищується в ранкові часи та спадає вночі.
12. Чому сон потрібний для організму людини, а в підлітковому віці є
особливо важливим?
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фізичному навантаженні. Контроль за масою
тіла
Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Один із братів-близнюків цілий
день розв’язував складні математичні задачі — готувався до олімпіади,
а інший спочатку грав у футбол, а потім допомагав батькові лагодити
машину. У кого з братів енергетичні потреби організму вищі й чому?

Харчування для здоров’я
Для нормального росту, розвитку й підтримки життєдіяльності ор
ганізму необхідні білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та
вода, які людина отримує з їжею. Повноцінне харчування, тобто хар
чування в потрібній кількості та якості,— це важлива умова збережен
ня здоров’я й працездатності, а для дітей і підлітків — ще й необхідна
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умова росту й розвитку. Неправильне харчування є причиною виник
нення захворювань та розладів функцій організму.
Регулярне переїдання (особливо надлишок вуглеводів і жирів)
є причиною порушення обміну речовин, ожиріння й цукрового діабе
ту. Виникають проблеми в роботі серцево-судинної, дихальної, травної
й інших систем, різко знижується працездатність і стійкість до захво
рювань. Голодування, недостатня кількість і погана якість їжі також
негативно впливають на здоров’я, порушують обмін речовин і призво
дять до розладу роботи всіх фізіологічних систем. Раціональне, тобто
збалансоване, харчування — найважливіший чинник профілактики
захворювань і збереження здоров’я.
Харчування відіграє важливу роль не тільки в профілактиці.
Лікувальне харчування — обов’язкова умова лікування багатьох за
хворювань, зокрема захворювань обміну речовин і шлунково-киш
кових розладів. Багато продуктів харчування мають бактерицидну
дію. Так, яблучний сік затримує розвиток бактерій стафілокока, сік
граната — сальмонел, сік журавлини пригнічує діяльність кишкових,
гнильних та інших мікроорганізмів. Усім відомі антимікробні власти
вості цибулі й часнику.
Під час складання добового раціону необхідно враховувати як по
треби організму в основних поживних речовинах й енергії, так і склад
цих речовин і їхню енергетичну цінність. Крім того, необхідно суво
ро дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання продуктів
і технології приготування їжі.
Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Які
з принципів харчування для здоров’я ви знаєте й використовуєте в повсякденному житті? Чи є такі принципи, які ви знаєте, але не використовуєте, і чому?
Більше інформації про раціональне харчування подано в додатковому
матеріалі до параграфа на сайті.

Характеристика поживних речовин
Для побудови й функціонування організму людини необхідна їжа,
але, як виявилося, не будь-яка. Повноцінний раціон має містити вугле
води, жири, білки, вітаміни, неорганічні речовини й мікроелементи.
Потрібно враховувати, що для нормального харчування необхідні понад
40 різних так званих незамінних речовин — це ті речовини, яких орга
нізм потребує, але сам синтезувати не може. До них належать 10 аміно
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кислот, 13 вітамінів, понад 20 неорганічних елементів і кілька полінена
сичених жирних кислот. Важливо також дотримуватися раціонального
питного режиму, оскільки вода є необхідним компонентом харчування.
Для збереження здоров’я і працездатності їжа має повністю від
новлювати ту кількість енергії, яку людина витрачає протягом доби.
Із цією метою встановлюють норми харчування для людей різного
віку й різних професій. Для цього потрібно знати, який запас енер
гії міститься в поживних речовинах, тобто енергетичну цінність їжі.
Сучасні методи дозволяють правильно дібрати норми харчування ін
дивідуально для кожної людини. Під час складання харчового раціону
враховують потребу організму в усіх поживних речовинах — білках,
жирах, вуглеводах, вітамінах і мінеральних солях.
Додаткову інформацію про воду та неорганічні компоненти їжі можна
прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Білки
Тканини й органи нашого організму складаються переважно з біл
ків, тому їх вважають найважливішими компонентами їжі. Білки бе
руть участь у багатьох процесах, що відбуваються в клітинах, ткани
нах, органах. Білки-ферменти, наприклад, прискорюють швидкість
хімічних реакцій у десятки тисяч разів. Скоротливість і подразли
вість, транспорт речовин організмом, захисні імунні реакції, здатність
до росту, розвитку, розмноження — усі ці процеси неможливі без біл
ків. Навіть читати й розуміти цей текст вам також «допомагають»
білки. Наш організм сам синтезує необхідні білки, однак для такого
синтезу потрібні сполуки, з яких складаються білки,— амінокислоти.
Тому організм людини має потребу в білках їжі, які будуть розібрані
на складові частини (амінокислоти), щоб синтезувати власні білки.
Слід звернути увагу на те, що надмірне споживання білків є не
бажаним, оскільки їх надлишок збільшує навантаження на видільну
систему, спричиняє розмноження в травному каналі гнилісних бакте
рій та отруєння організму продуктами гниття.
Знайдіть необхідну інформацію і виконайте завдання. Продукти, у складі яких багато білка, називають білковими. Складіть перелік білкових
продуктів, які мають бути в раціоні харчування
підлітків.
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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 називають 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 відповідь 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 медом, а в Єгипті — індійською сіллю. З якої рослини отримували цей цукор? Коли і з якої рослини почали отримувати цукор у нашій країні?
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Вітаміни
Вітаміни — це біологічно активні речовини, необхідні для нор
мальної життєдіяльності організму. Особливо велике значення вітамі
нів для процесів розвитку організму в дитячому й підлітковому віці.
Нестача або відсутність тих чи інших вітамінів у раціоні харчування
людини призводить до помітних порушень життєво важливих проце
сів і виникнення авітамінозів та гіповітамінозів.
Авітаміноз — це значне порушення обміну речовин, спричинене
тривалою відсутністю вітамінів у їжі. Гіповітаміноз — вітамінне го
лодування організму, яке настає в разі споживання їжі з недостатнім
умістом вітамінів. Гіповітаміноз зазвичай виникає сезонно, особливо
в зимовий і весняний періоди, оскільки саме тоді обмежується вжи
вання свіжих овочів, фруктів і зелені, а вміст вітамінів у продуктах
зменшується. Гіповітамінози можуть виникати також через порушення
технології приготування їжі, що призводить до руйнування вітамінів.
Потреба організму у вітамінах змінюється залежно від віку, про
фесії, клімату, стану здоров’я, інтенсивності праці. У кількісному ви
раженні добова потреба людини у вітамінах невелика — лише кілька
міліграмів.
Слід пам’ятати, що жоден продукт не може повністю задовольнити
потреби організму в усіх необхідних речовинах. Наприклад, попри
те, що м’ясо містить усі потрібні амінокислоти, у ньому все-таки не
достатньо мінеральних речовин і вітамінів. У хлібі багато вуглеводів,
але немає інших необхідних речовин. Тому раціон людини має місти
ти білкові продукти, тваринні й рослинні жири, а також овочі, багаті
на вітаміни й мінеральні солі. У рослинній їжі багато клітковини, що
стимулює скорочення стінок шлунка й кишечника.
Більше про поживні речовини та про те, як зберегти вітаміни під час
приготування їжі, ви можете прочитати в додатковому матеріалі до
параграфа на сайті.

Харчування при різному фізичному навантаженні
Фізичні навантаження необхідні здоровому організму, вони до
помагають зберігати здоров’я, підвищують тонус м’язів, покращують
настрій. У нашому житті є різні фізичні навантаження: маленькі (ми
відпочиваємо), помірні (наприклад, ми гуляємо в парку), важкі (на
приклад, ми пробігли крос або скопали грядку). Різні навантаження
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вимагають різних витрат енергії. Цю енергію, як ви пам’ятаєте, мож
на визначити в кілокалоріях.
Для відновлення енергетичних витрат необхідна їжа, яка за енер
гетичною цінністю буде дорівнювати цим витратам. Треба також ура
ховувати, що під час фізичних навантажень у м’язах активізується
синтез білків, отже, виникає потреба в повноцінному харчуванні, пе
редусім білковому, адже саме білкова їжа є джерелом амінокислот.
У разі великих фізичних навантажень режим харчування має певні
особливості. Наприклад, під час фізичних вправ організм погано пе
ретравлює їжу, тому не можна їсти безпосередньо перед тренуван
ням. Прийом їжі після закінчення занять має бути приблизно через
одну-дві години. За високих фізичних навантажень рекомендують їсти
4–5 разів на добу. У дні тренувань обід і сніданок мають бути досить
калорійними, але разом із цим кількість їжі не має бути великою.
Отже, харчування за різних фізичних навантажень має відпові
дати енергетичним витратам організму. Під час розрахунку енерге
тичних витрат слід обов’язково враховувати свою масу тіла, а також
особливості навантажень, властиві певному виду фізичної активності.
Крім того, харчування за великих фізичних навантажень має бути різ
номанітним і забезпечувати організм усіма необхідними речовинами.

Контроль за масою тіла
1869 року бельгійський соціолог і статистик Адольф Кетле запро
понував показник, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси
тіла людини її зросту й визначити, якою є маса тіла: недостатньою,
нормальною чи надлишковою. Цей показник він назвав індексом маси тіла. Індекс маси тіла є важливим під час визначення напрямку
лікування тих чи інших захворювань.
Індекс маси тіла (ІМТ) розраховують за формулою:
маса тіла в кг
ІМТ =
(зріст у м)2
Для дітей і підлітків оцінити індекс маси тіла може лише лікар,
оскільки існують значні індивідуальні відмінності в процесах росту
й розвитку. Лікарю потрібно враховувати не тільки зріст і масу, але
також вік, стать, тип статури підлітка, особливості його індивідуаль
ного розвитку, стан здоров’я та деякі інші показники.
Утім, це не означає, що ви самі не можете здійснювати контроль
за масою свого тіла. Це можна робити за принципами харчування для
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здоров’я, характеристикою поживних речовин, особливостями своїх
фізичних навантажень. Крім того, важливо вміти розраховувати ка
лорійність свого раціону відповідно до енерговитрат організму.
Опорні точки. Енергетичні потреби організму визначаються його
енергетичними витратами. Енергетичні витрати організму мають компенсуватися надходженням енергії з їжею. Повноцінний раціон містить
вуглеводи, жири, білки, вітаміни, неорганічні речовини й мікроелементи та необхідну кількість води. Нераціональне харчування є однією
з головних причин виникнення серцево-судинних захворювань, захворювань органів травлення, захворювань, пов’язаних з порушенням
обміну речовин.
Харчування при різних фізичних навантаженнях має відповідати енергетичним витратам організму. Саме тому важливо вміти розраховувати
калорійність свого раціону та контролювати масу тіла.

Запитання для повторення й обговорення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I рівень
Які речовини називають незамінними?
Які з органічних речовин мають найвищу енергетичну цінність?
II рівень
Який раціон можна вважати повноцінним?
Чим небезпечне неповноцінне харчування?
III рівень
Як компенсуються енергетичні витрати організму?
Що необхідно знати для складання раціону харчування?
IV рівень
Як продукти харчування можуть впливати на здоров’я людини?
Іноді говорять: «Ти є те, що ти їси». Як ви розумієте цю фразу?

Вправа № 4
Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно
до енерговитрат організму
Мета: навчитися розраховувати калорійність харчового раціону
відповідно до енергетичних витрат організму.
Обладнання й матеріали: таблиці «Калорійність деяких продуктів та
вміст у них білків, жирів і вуглеводів», «Норми добового споживання
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енергії для підлітків», «Добова потреба юних спортсменів в основних
поживних речовинах та енергії», «Добова потреба спортсменів у по
живних речовинах».
Порядок виконання роботи
I. Розрахунок кількості кілокалорій, одержаних з їжею за добу.
1. Упродовж дня аналізуйте кожний прийом їжі, записуючи в зо
шиті час прийому їжі, її якісний склад та кількість. Бажано зважу
вати їжу на настільних вагах.
2. За таблицею «Калорійність деяких продуктів та вміст у них
білків, жирів і вуглеводів» (див. Форзац 1) визначте, яку кількість
кілокалорій ви одержали з їжею впродовж дня. Складіть таблицю:
Список продуктів,
що були з’їдені

Калорійність
100 г продукту,
ккал

Калорійність про
дукту з урахуван
ням маси, ккал

Маса
продукту, г

Загальна калорійність продуктів за добу

3. Порівняйте отримані результати з наведеними в таблиці
«Норми добового споживання енергії для підлітків» (див. Форзац 1) та
«Добова потреба юних спортсменів у поживних речовинах та енергії»
(див. Форзац 1).
4. Зробіть висновки.
II. Визначення добової потреби в поживних речовинах і енергії
в тому разі, якби ви займалися певним видом спорту.
1. Оберіть собі той вид спорту, яким би ви хотіли займатися,
за таблицею «Добова потреба спортсменів у поживних речовинах».
Визначте свою масу тіла.
2. Користуючися таблицею «Добова потреба спортсменів у пожив
них речовинах» (див. Форзац 1), розрахуйте власні добові потреби
в поживних речовинах і енергії і заповніть таблицю за зразком:
Моя добова потреба в поживних речовинах і енергії, якби я
займався(-лася) ___________________ (наприклад, велоспортом).
Вид спорту

Моя маса
тіла, кг

Білки, г

Жири, г

Вуглеводи,
г

Калорійність,
ккал

Велоспорт

50

135

105

715

4350

3. Зробіть висновки.

54

