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РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

                   НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ

Фізіологічна та соціальна зрілість

1. Назвіть з курсу 7 класу ознаки біологічного, психологіч-
ного та соціального дозрівання.

______________________________________________
______________________________________________

2. Як ви розумієте слова народної мудрості?
Коли життя йде повним ходом, усе ж визнач, куди саме воно 

прямує.

______________________________________________
______________________________________________

3. Доповніть речення.

Наука, що вивчає життєдіяльність цілісного організму це — 
___________________ . Вона виявляє причини, механізми й 
закономірності життєдіяльності організму та його взаємодію з 
довкіллям. 

Підлітковий вік називають _______________ , бо протягом 
цього періоду відбувається своєрідний перехід від дитячого до 
дорослого стану, від незрілості до зрілості. Це період бурхливого 
росту й розвитку організму, коли швидко росте ___________ , роз-
виваються __________________ , костеніє _______________ .

4. Дайте відповіді на запитання.

       • Як змінюється особистість підлітка?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

       • Що таке відчуття дорослості?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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 • Що таке фізіологічна зрілість?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 • Що таке соціальна зрілість?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5. Дайте спільну назву твердженням.
• Знайти своє місце в соціумі.
• Нести відповідальність за свої вчинки.
• Бути самостійним і прогнозувати свою поведінку в різних  

життєвих ситуаціях.
• Отримувати потрібну інформацію й аналізувати її згідно  

зі своїми цілями в різних сферах життя.

______________________________________________

6.  Які ризики можуть загрожувати підліткові, коли статева 
зрілість настає дещо раніше, ніж фізіологічна?

______________________________________________
______________________________________________

Психологічна зрілість.  
Соціальні ролі й життєві навички в сучасному світі

1. Назвіть життєві навички, відомі вам з курсу 7 класу.

______________________________________________
______________________________________________

2. Як ви розумієте вислів Піфагора?
Прокидаючись уранці, запитай себе: «Що я повинен зробити?» 

Увечері, перед тим, як заснути: «Що я зробив?»

______________________________________________
______________________________________________



5

3. Дайте спільну назву  твердженням.
• Прогнозувати свою поведінку в будь-яких життєвих си- 

туаціях.
• Здобувати потрібну інформацію й аналізувати її відпо- 

відно до своїх цілей у різних сферах життя.
• Мобілізувати себе на виконання особистого рішення про  

дію всупереч різним обставинам і внутрішньому бажанню 
 його припинити («не хочу», «важко» тощо).
• Відслідковувати хід виконання власних дій та їх резуль- 

тати («Я сам (сама) вирішую свою долю»).
• Робити висновки в різних ситуаціях.
• Емоційно правильно реагувати на різні ситуації своєї  

поведінки.

______________________________________________

4. Як слова народної мудрості взаємопов’язані з темою па-
раграфа? 

Роби сьогодні те, що інші не хочуть, завтра будеш жити так, 
як інші не можуть.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

5. Дайте відповіді на запитання.
• Що таке соціальна роль?

______________________________________________
______________________________________________

• Яку соціальну роль людина виконує впродовж життя?

______________________________________________
______________________________________________

6. Спростуйте або доведіть правильність думки про те, що «по-
зитивне мислення та позитивне ставлення до світу є вищою схо-
динкою розвитку мислення особистості».

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


