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Мабуть, ви вже переконалися, що здоров’я є найбільшою цінніс-
тю людини. Добре здоров’я, яке людина розумно береже й зміцнює, 
забезпечує їй довге й активне життя. Людина — сама творець свого 
здоров’я. У 8 класі ми продовжимо вивчати чинники здорового спо-
собу життя, ознайомимо вас з новими видами небезпек і способами їх 
уникнення, навчимо, як поліпшити свою фізичну форму, правильно 
харчуватися, надавати домедичну допомогу, як поводитись у різних 
ситуа ціях, позитивно спілкуватися, уникати стресів.

У підручнику запропоновано не тільки цікаву інформацію, а й бага-
то практичних завдань, життєвих ситуацій, рольових ігор для розвитку 
важливих для вас умінь і навичок. Вивчаючи курс «Основи здоров’я», 
ви усвідомите, чому так важливо з раннього віку вести здоровий спо-
сіб життя, загартовуватися, займатися фізичною культурою, додержу-
ватися правил особистої гігієни, керуючись принципами моральності, 
розумними шляхами досягати справжньої гармонії здоров’я. Маємо 
надію, що наш підручник допоможе вам у цьому. 

Краще засвоїти й закріпити вивчений матеріал вам допоможуть такі 
рубрики:

	 Запам’ятайте! — рубрика, у якій подано визначення або матеріал, 
що потрібно запам’ятати.

 При га дай те! — до по мо же при га да ти вив че ний ра ні ше ма те рі ал, 
щоб кра ще зас во ї ти но вий.

 Я вва жаю так. А ти? Це ро бо та в па рі з од нок лас ни ком 
(однокласницею). Ана лі зу ю чи си ту а цію або ма люн ки, на ма гай те-
ся по чу ти дум ку одне од но го. 
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 Пра цю є мо ра зом — ко лек тив на ро бо та в гру пі. Завдя ки та ко му 
ви ду ро бо ти ви зможе те пра цю ва ти в ко ман ді. Це бу де без цін ний 
дос від для май бут ньо го до рос ло го жит тя.

 По мір куй те — ін ди ві ду аль не зав дан ня, що мо бі лі зує пам’ять, 
роз ви ває ло гі ку й умін ня вис лов лю ва ти влас ну дум ку.

 Піз на є мо се бе; Вип ро бо ву є мо се бе; Мо де лю є мо си туа цію; 
Удосконалюємо себе — ці руб ри ки ві доб ра жа ють вид ва шої прак-
тич ної діяль нос ті або са мос тій ної,  гру по вої чи спіль ної роботи з 
дорос ли ми (учи те лем, лі ка рем, рід ни ми й близь ки ми). Ви бу де те 
оці ню ва ти своє здо ров’я, мо де лю ва ти жит тє ві си ту а ції, від пра цьо-
ву ва ти ал го рит ми дій, по ве дін ки в пев них си ту а ціях, прий мати зва-
же ні рі шення, бра ти ме те участь у ро льо вих іг рах.

 Вис лов лю є мо свою дум ку — зав дан ня ці єї руб ри ки приз на че ні 
для об го во рен ня в кла сі, ко ли ви хо че те вис ло ви ти влас ні ідеї під 
час де ба тів, «моз ко во го штур му» то що.

 Кро ки до ус пі ху — не ве ли ка інформація з ко рис ни ми по ра да ми 
нап ри кін ці кож но го па раг ра фа. Піс ля за вер шен ня кур су «Ос но ви 
здо ров’я» у 8 кла сі ви змо же те під су му ва ти ці ма лень кі кро ки й 
пе ре ко на ти ся, що зро би ли ще один вели кий крок до справ жньо го 
ус пі ху у сво є му жит ті.

 До ве діть, що ви зна є те — це підсумкові запитання до кожного 
параграфа. 

 До маш нє зав дан ня — пропонуємо виконати самостійно, ра зом із 
батьками або з близькими людьми. 

 Шу ка є мо інфор ма цію до нас туп но го уро ку — за вер шаль на й 
ду же важ ли ва руб ри ка в па раг ра фі. Ви ко нав ши зав дан ня, умі ще ні 
в ній, ви змо же те про кон тро лю  ва ти здо бу ті знан ня, від пра цю ва ти 
важ ли ві на вич ки здо ро во го спо со бу жит тя в ко лі сім’ї та здій сни-
ти твор чу по шу ко ву ді яль ність, ре зуль та том якої ста не ефек тив не 
сприй нят тя но во го ма те рі а лу. Не нех туй те по ра да ми бать ків і 
близь ких людей. Їх ній жит тє вий дос від не о ці нен ний!

Ус пі хів вам! 
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На порозі дорослого життя 

Фізіологічна та соціальна зрілість 

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про складові й ознаки фізіологічної та соціальної зрілості.

При	га	дай	те!
Назвіть відомі вам з курсу 7 класу ознаки біологічного, психологічного та со
ціального дозрівання.

Які зміни відбуваються з тілом підлітка. Фізіологія (від грецьк. фізис — 
природа) — це наука, що вивчає життєдіяльність цілісного організму. Вона 
виявляє причини, механізми й закономірності життєдіяльності організму та 
його взаємодію з довкіллям. Які ж фізіологічні зміни відбуваються в підліт-
ковому віці?

Підлітковий вік називають перехідним, бо протягом цього періоду відбу-
вається своєрідний перехід від дитячого до дорослого стану, від незрілості 
до зрілості. Це період бурхливого росту й розвитку організму, коли швидко 
росте тіло, розвиваються м’язи, костеніє скелет. Завдяки активній діяльнос-
ті статевих залоз з’являються вторинні статеві ознаки: відповідна статура 

тіла, ріст волосся на певних ділянках тіла, 
зміна тембру голосу, розвиток молочних за-
лоз тощо. Значна перебудова всього організму 
відображається не тільки на зовнішності, а й 
на поведінці підлітків (мал. 1). Так, у підлітків 
може спостерігатися підвищена збудливість, 
дратівливість і запальність. Часто змінюється 
настрій — від сильного збудження, піднесення 
до смутку, гніву, депресії.

Як змінюється особистість підлітка. Під 
час фізіологічного дозрівання змінюється са-
мосприйняття підлітка. Він часто переживає й 
навіть страждає через, на його погляд, фізичну 
недосконалість: недостатньо широкі плечі або, 
навпаки, занадто широкі; маленький зріст або 
дуже високий; не така, як треба, форма носа, 
ніг; прищі на обличчі. Для багатьох підлітків, 
особливо дівчат, це справжня трагедія. Підліт-
ки стають дуже вразливими до зауважень щодо 
своєї зовнішності, можуть годинами дивитися 
на себе в дзеркало (мал. 2). 

§ 1

Мал. 1. Молодість — це чудово!

Мал. 2. Ніколи не занижуй свою 
самооцінку!
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Одним із важливих нових відчуттів, характерних 
для підліткового віку, є так зване відчуття дорослості. 
Підліток відчуває, що він уже не дитина, прагне до са-
мостійності, до того, щоб з його бажаннями й потреба-
ми рахувалося оточення. Однак він повністю залежить 
від батьків і змушений підкорятися їхнім вимогам. Це 
часто стає причиною конфліктів. Прагнучи відчувати 
себе дорослим, підліток ще остаточно не розпрощався 
з дитинством. Він також очікує турботи й опіки від до-
рослих.

Відчуття дорослості викликає в підлітка бажання 
самоствердитися. За відсутності розуміння й підтрим-
ки близьких це може проявитися екстравагантною поведінкою, несподівани-
ми вчинками, уживанням алкоголю, курінням (мал. 3). Так він прагне в будь-
який спосіб привернути до себе увагу, відчути себе дорослим. 

Дуже важливо в цьому віці мати друга, щоб ділитися своїми переживан-
нями, дізнаватися, що відчувають інші. 

Я	вважаю	так.	А	ти?	
З позиції підлітка та дорослого доведіть або спростуйте правильність думки про 
те, що «дорослі не завжди розуміють те, що переживають підлітки» (мал. 4). 

Мал. 4. У багатьох випадках потрібно прислухатися до порад дорослих

Мал. 3. Уважаєте, так 
краще?
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Що таке фізіологічна зрілість. Підліток переживає період багатьох змін: 
фізіологічних, що відбуваються в тілі, психологічних — у почуттях, емоціях і 
потребах, а також у стосунках із батьками, учителями, друзями та протилеж-
ною статтю.

Підлітку ще далеко до повної фізіологічної зрілості. Певні стадії розвитку 
можуть починатися тільки тоді, коли тіло набуде потрібних форм. Коли під-
літок росте, маса його тіла збільшується повільніше, ніж зріст, тому досить 
часто він виглядає незграбним: довгі руки, великі ступні, сутулість, порушена 
постава. Проте головне — це ті процеси, що відбуваються в його організмі, — 
фізіологічне дозрівання всіх органів і систем. До періоду зрілості остаточно 
формуються всі системи організму: опорно-рухова, кровоносна, дихальна, 
травна, видільна, нервова, статева й ін. Підліток розвивається, перетворюю-
чись на дорослу, зрілу людину — чоловіка або жінку. Тільки тоді організм може 
виконувати нові для нього функції, пов’язані зі створенням сім’ї й народжен-
ням потомства. Цей стан учені називають фізіологічною зрілістю.

Запам’ятайте!
Фізіологічна зрілість — це фізіологіч не дозрівання всіх систем організму. 

Фізіологічна зрілість і статевий розвиток. Статевий розвиток людини 
відбувається постійно, починаючи з народження. Однак на певному етапі він 
стрімко прискорюється. За короткий проміжок часу настає повноцінна ста
тева зрілість, що робить дівчат і хлопців здатними до продовження роду — 
народження дитини. У наш час статева зрілість у дівчат настає до 13–14 років, 
а в більшості хлопців — до 15–16 років. За цей період і впродовж ще 3–4 років 
тривають фізіологічні зміни, «удосконалюються» функції органів і систем ор-
ганізму підлітка. Тобто статева зрілість настає раніше, ніж повне дозрівання 
організму — фізіологічна зрілість. Фізіологічно ж зрілою можна вважати лю-
дину віком 19–21 року. 

Висловлюємо	свою	думку	
Які ризики можуть загрожувати підліткові, коли статева зрілість настає раніше, 
ніж фізіологічна?

Що таке соціальна зрілість. У підлітковому віці відбувається не тільки фі-
зичне, а й соціальне дорослішання. Соціум з латинської означає «суспільство». 

Соціальна зрілість — це результат життя в суспільстві, результат соціа-
льного розвитку та пристосування до спільного життя з іншими людьми. 

Про ознаки соціальної зрілості свідчать: здатність розуміти інших людей, 
іти їм назустріч, уміти аналізувати власний досвід, об’єктивно ставитися до 
своєї поведінки, правильно реагувати на критику та визнавати власні помил-
ки. Підлітка вважають «соціально незрілим», якщо він не може прогнозувати 
та планувати власну поведінку, приймати обдумані рішення та нести за них 
відповідальність перед собою та іншими людьми.
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Час між фізіологічною й соціальною зрілістю 
становить 6 років, а в де яких випадках — 10. Со-
ціально зрілими юнак і дівчина стають тоді, коли 
готові як морально, так і матеріально до створення 
повноцінної сім’ї, здобуття професії тощо (мал. 5). 
Соціальною зрілістю можна вважати тільки той 
вік, коли завершується формування особистості й 
настає духовна та громадянська зрілість.

Запам’ятайте!
Соціальна зрілість передбачає можливість не 
тільки створення сім’ї та народження дітей, а й 
забезпечення найкращих умов для життя й усе
бічного розвит ку всіх членів родини.

Кроки	до	успіху	
Соціальна й фізіологічна зрілість тісно пов’язані між собою, оскільки соціальна 

зрілість передбачає зрілість фізіологічну.
Ознаками фізіологічної зрілості людини є:

• фізіологічне дозрівання всіх систем організму;
• їхня готовність до виконання функцій зрілого віку (створення сім’ї та народжен

ня потомства).
Ознаками соціальної зрілості є:

• пошук свого місця в соціумі;
• відповідальність за свої вчинки;
• самостійність у прогнозуванні своєї поведінки в різних життєвих ситуаціях; 
• уміння отримувати потрібну інформацію й аналізувати її згідно зі своїми цілями 

в різних сферах життя.
Свого часу відомий український педагог В. Сухомлинський наголошував, що 

підлітковий вік — це друге народження особистості, адже «перший раз народжуєть
ся жива істота, другий раз — громадянин, активна, мисляча, діюча особистість, яка 
бачить не тільки навколишній світ, а й саму себе».

Доведіть,	що	ви	знаєте
1. Чому підлітковий вік називають перехідним?
2. Що таке фізіологічна зрілість?
3. Чи можна вважати соціально зрілою людину віком 15 років?

Домашнє	завдання
Розпитайте батьків і близьких людей про те, у якому віці вони відчули себе фі
зіологічно та соціально зрілими людьми.

Шукаємо	інформацію	до	наступного	уроку	
Підготуйте повідомлення на тему «Життєві навички, що сприяють здоровому 
способу життя».

Мал. 5. 
Ми вже дорослі...
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Психологічна зрілість. Соціальні ролі й життєві навички 
в сучасному світі

На цьому уроці ви дізнаєтеся:
• про складові й ознаки психологічної зрілості; 
• про соціальні ролі людей упродовж життя;
• про роль життєвих навичок для адаптації людей у сучасному світі.

При	га	дай	те!
Назвіть життєві навички, відомі вам з курсу 7 класу.

Психічний розвиток підлітка. Ви вже знаєте, що підлітковий вік по в’я за-
ний із перебудовою всього організму, зумовленою насамперед інтенсивним 
фізичним і фізіологічним розвитком. Це також надзвичайно складний етап 
психічного розвитку у вашому житті: з одного боку, ви ще залишаєтеся дити-
ною; з іншого — уже стоїте на порозі дорослого життя.

Так, у повсякденному житті ви вже більше прагнете самостійності, може-
те розвивати пам’ять, мислення, уяву, певною мірою регулювати власні емо-
ції та вольові процеси тощо. 

Підлітковий вік — це також період інтенсивного формування самооцін-
ки, бурхливого розвитку самосвідомості (що насамперед характеризується 
почуттям дорослості) і складний світ переживань, потреба пізнати себе як 
особистість, прагнення до самовиховання.

Про ознаки психологічної зрілості. Упродовж усього життя людина може 
прогнозувати поведінку й досвід, порівнюючи їх із реальними або передбачу-
ваними оцінками й досвідом інших людей. Що ж таке психологічно зріла осо-
бистість? Які її риси?

Психологічно зріла людина вміє самостійно:
• прогнозувати свою поведінку в будь-яких життєвих ситуаціях;
• здобувати потрібну інформацію й аналізувати її відповідно до своїх 

цілей у різних сферах життя;
• мобілізуватися щодо виконання особистого рішення про дію всупереч 

різним обставинам;
• відслідковувати хід виконання власних дій і їх результати («Я сам (сама) 

вирішую свою долю»);
• робити висновки в різних ситуаціях;
• емоційно правильно реагувати на різні життєві ситуації.

Я	вважаю	так.	А	ти?	
Об’єднайтесь у пари. Обговоріть ознаки психологічно зрілої людини. Чи 
властиві вони вам? Наведіть приклади життєвих ситуацій, коли ви були їх 
учасником.

§ 2




