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Дорогі семикласники! 

Основи здоров’я ви вивчаєте з першого класу і розумієте, що цей 

предмет дає корисні для життя й цікаві знання. У підручнику подано 

конкретні поради, як поводитись у повсякденному житті та в небезпе-

чних ситуаціях. Порад на всі випадки життя немає. Матеріал підручни-

ка передбачає не механічне вивчення, а роздуми й аналіз усього, що ві-

дбувається як з вами особисто, так і навколо вас. Це допоможе зробити 

правильний вибір і свідомо ставитись до свого життя та здоров’я. 

У першому розділі — «Здоров’я людини» — ви дізнаєтесь, як фо-

рмувати навички, сприятливі для здоров’я, про принципи безпечної 

життєдіяльності, як попередити інфекційні й неінфекційні захворю-

вання, про безпеку оселі та правила пожежної безпеки в школі. Також 

цей розділ навчить оцінювати ризики щоденного життя, проводити са-

мооцінку здоров’я, моделювати поведінку пасажира при ДТП. 

Матеріали другого розділу — «Фізична складова здоров’я» — до-

поможуть зрозуміти особливості фізичного розвитку підлітків, зокрема 

навчать правильному догляду за шкірою в підлітковому віці для попе-

редження захворювань. 

Упевнено почуватися в колективі, налагодити контакти з оточую-

чим світом, ознайомитися з умовами успішного навчання та чинника-

ми виживання в екстремальних умовах допоможе розділ «Психічна і 

духовна складові здоров’я». 

У третьому розділі — «Соціальна складова здоров’я людини» — 

розглядаються соціальні чинники здоров’я, хвороби цивілізації, міфи 

та факти про наркотики, особливості поширення ВІЛ-інфікування се-

ред молоді та можливості правильного вибору особистого способу 

життя. 

Використайте наші прості поради, коли працюватимете з підруч-

ником:  

Параграфи читайте вдумливо, не поспішайте, не пропускайте жо-

дних текстів. 

Зверніть увагу на умовні позначення. 
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Умовні позначення 

      

«Поміркуйте», «Пригадайте» 
Натрапивши в тексті параграфа на такі позначення, 
обов’язково давайте відповіді на запитання. 
Це допоможе краще зрозуміти навчальний матеріал. 

    

Завдання «Попрацюйте в групах», «Обговорюємо!»  
Виконуючи завдання цих рубрик підручника, 
працюйте колективно. 

      

«Допоможи собі», «Долікарська допомога» 
надасть поради для різних життєвих ситуацій 

 

«Узагальнюємо». У цій рубриці — основна думка 
параграфа 

 

Завдання, позначені цією піктограмою, не є 
обов’язковим для виконання, але важливі для кра-
щого розуміння навчального матеріалу 

 

Творчі завдання розвивають творчі здібності. 

 

Моделювання допоможе практично застосувати на-
буті навички та бути готовим до самостійного вирі-
шення проблем. 

Пам’ятайте, що тільки активне навчання дає гарний результат, а отже, 

стає запорукою вашої успішності й впевненості сьогодні та в майбутньому. 

Бажаємо успіхів! Щасти вам! 
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§ 1. ЗДОРОВ’Я І СПОСІБ ЖИТТЯ 

У цьому параграфі ви:  
 дізнаєтесь про чинники впливу на здоров'я, 

   формування  способу життя, 

   переваги здорового способу життя, 

   користь набуття навичок сприятливих  для здоров’я; 

 оціните власне здоров’я; 

 визначите особисте ставлення до власного здоров'я; 

 навчитесь складати  план розвитку та самовдосконалення  
 

Люди завжди захоплювались врівноваженістю та розумом, гострим 
зором і надзвичайною силою, гармонією тіла й духу. Так, українські 
казки й думи прославляють мужніх, витривалих, кмітливих і щиросер-
дних героїв, які захищали свої родини, поселення, народ. Пригадайте 
Котигорошка, Кирила Кожум’яку,  козака Голоту. У цих образах народ 
поєднав найкращі риси гармонійно розвиненої особистості. 

Люди завжди прагнуть бути сильними, розумними та здоровими. 
Силу можна збільшити, тренуючи м’язи. Розум можна розвинути чи-
таючи книжки, пізнаючи світ і дослухаючись до мудрих людей. А здо-
ров’я краще зберігати й зміцнювати, ніж відновлювати, що завжди 
складніше. 

Здоров’я є однією з найважливіших життєвих цінностей людини. А 
здоров’я нації — неоцінне надбання держави. Проте ні держава, ні за-
клади охорони здоров’я не зможуть допомогти, якщо ви самі не налаш-
товані бути здоровими. Серед цінностей, які в сучасному розвинутому 
суспільстві найбільше поважають і цінують, здоров’я посідає перше 
місце.  
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Ви піклуєтесь про найдорожче та бережете його особливо ретель-
но.  Людина живе для щастя, а щасливим можна бути, лише маючи 
здоров’я.  

Здорова людина: 
– має високу працездатність і стійкість до захворювань, усі її орга-

ни й системи організму працюють нормально; 
– упевнена в собі, керує своїми вчинками, почуттями й думками, 

поводиться без шкоди для благополуччя інших людей; 
– прагне управляти власним здоров’ям. 

 

Цілісність здоров’я  

Піклуватися про своє здоров’я щодня — це велика праця, яка не 
кожному вдається. Докладаючи незначних зусиль, але щодня, працюю-
чи над собою, удосконалюючись ви наблизитесь до досягнення гармо-
нії, отримуватимете радість від життя. 
 

Складіть уявні  пазли, щоб утворилась картина цілісності здо-

ров’я. Поясніть, як ви розумієте поняття «цілісність здоров’я».  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здоров’я — це стан, коли ви відчуваєте повне благополуччя. Як 

ви ставитесь до того, що є для вас найдорожчим? 
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Є зв’язок між емоційним станом і фізичними відчуттями, психіч-
ним і фізичним здоров’ям. Про це йдеться і в народній мудрості: «У 
здоровому тілі — здоровий дух».  

Діє і зворотній зв’язок: якщо ви маєте позитивне світосприйняття, 
доброзичливо ставитеся до себе та до життя — це піднімає життєвий 
тонус і сприяє зміцненню здоров’я.  

Стан здоров’я людини визначається певними чинниками, які зале-
жать від поведінки самої людини. Науковці стверджують, що здоров’я 
сучасної людини лише наполовину залежить від таких чинників, як 
успадкована від батьків схильність до певних захворювань, навколиш-
нє середовище та медичне обслуговування. 

Варто пам’ятати, що чинники впливу на здоров’я мають протилеж-
ну сторону і можуть спричиняти його погіршення. 

 

Які чинники впливу на стан свого здоров’я людина може змінюва-

ти? Обґрунтуйте позитивні зміни. 
  

Проаналізуйте схему. Наведіть ситуації коли чинники впливу 

стають чинниками ризику для здоров’я. Як цього уникнути? 
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Життєві принципи  

Людина свідомо вибирає спосіб життя, стиль поведінки, формує 
звички, відштовхуючись від своїх переконань, тобто життєвих принци-
пів. Термін «принцип» має грецьке походження і означає «початок». 

 

Принцип — це певне базове, особисте переконання.  

Особисті принципи можуть не відповідати загальноприйнятим 
у суспільстві, проте не варто нехтувати тим, що сформовано колектив-
ним розумом.  

Життєві принципи 

Гармонія 
в усьому 

Жити потрібно в гармонії із собою, природою, оточенням. 
Добрі самопочуття й настрій — гарантія цікавого життя 

Віра 
в себе 

Людина — творець свого життя. Варто планувати майбутнє, 
адекватно оцінювати можливості, не коритись обставинам, 
не впадати у відчай, досягати успіху. «Усе у ваших руках!» 

Сьогодні 
й зараз 

Не варто відкладати справи на завтра. Почніть сьогодні 
й робіть зараз 

Принцип 
бумерангу 

Як ставитеся до свого здоров’я, так воно й відповість вам — 
хворобою чи дужістю, виснаженням чи високою працездат-
ністю, пригніченням чи почуттям радості та щастя 

Оптимізм Сприймайте світ позитивно: це покращить настрій, підвищить 
самооцінку, привабить друзів і зміцнить жагу до життя 

Принцип 
дзеркала 

Перш ніж дати оцінку іншим, оцініть себе, свої вчинки 
й ставлення до оточуючих, свого здоров’я, довкілля. 
«Не засуджуй — і не будеш засуджений» 

Умійте 
вибачати 

Образа — як камінь на серці. Тримати образу — шкодити 
здоров’ю. Сильна людина вміє вибачати 

Я знаю, 
що нічого 
не знаю... 

Знати все неможливо, люди навчаються протягом усього 
життя — у школі, коледжі чи університеті, у друзів, попут-
ників; працюючи, читаючи книгу чи переглядаючи фільм 

Хочете бути 
щасливим — 
будьте! 

Щастя не залежить від статків, умов проживання. Людина 
може змінити щось у своєму житті й стати щасливим; 
а може змінити ставлення до життя і теж бути щасливим. До 
щастя веде не один шлях! 
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Ознайомтеся з життєвими принципами відомих людей 

(див. Додаток 1). Чому ці люди досягли успіху?  Приміряйте 

їхні принципи на себе. 
 

Не варто вважати, що аби бути позитивним і визнаним потрібно 
жити за принципами іншої людини, навіть якщо вона дуже успішна. 
Біблійна заповідь застерігає: «Не сотвори собі кумира!» Принципи ма-
ють бути духовно близькими власне людині, а також зрозумілими 
та прийнятними для родини, близького соціального оточення. 

 

Прочитайте притчу. Про який життєвий принцип у ній ідеться? 

Чи сповідуєте ви цей принцип? Чому? 

У давнину жив мудрець, якого всі поважали 
за його корисні поради. Один заздрісник якось 
сказав, що мудрець не такий уже й розумний, і 
це можна довести. «Я поставлю запитання, на 
яке він не зможе відповісти правильно. Упій-
маю метелика, затисну його в руці і запитаю: 
"Що в мене в руці: живе чи неживе?" Якщо він 
скаже, що неживе, я випущу метелика. А як  
відповість, що живе, то задавлю метелика. 

Заздрісник на очах у юрби підійшов до мудреця із затиснутим у 
руці метеликом і запитав: «Відгадай, що в мене тут: живе чи неживе?» 
Мудрець на те відповів: «У твоїх руках усе!» 

Корисні звички та навички, що сприяють здоров’ю людини  

Здоров’я залежить від щоденної поведінки, життєвих  навичок, на-
бутих у процесі життєдіяльності, що закріпились як стала форма пове-
дінки.  

Життєві навички — це певні вміння, що сприяють 

ефективному розв’язанню проблеми й дозволяють по-

долати труднощі повсякденного життя. 
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Для малюків та молодших школярів властиве інтенсивне форму-
вання найпростіших діяльнісних навичок: доглядати за своїм тілом, 
вибирати одяг, взуття, одягатись і взуватися, прибирати, готувати їжу.  

Для підлітків актуальнішою є соціально-психологічна сфера. Вони 
почуваються значно самостійніше, їм доводиться самотужки приймати 
рішення, розширюється коло їхнього спілкування з однолітками. Під-
літки гостріше відчувають атмосферу сімейних стосунків, міжособисті-
сних зв’язків між хлопчиками та дівчатками тощо.  

Триває й розвиток діяльнісних життєвих навичок, насамперед — 
безпечної поведінки, зокрема: відмова від пропозицій уживання нарко-
тиків, алкоголю чи куріння, адекватна поведінка на дорозі тощо.  

ЮНЕСКО1, за опитуванням провідних бізнесових структур, сфор-
мулювала перелік навичок ХХІ століття, які інтенсивно формуються 
в підлітковому віці. Володіння саме цими навичками дозволяє сучасній 
людині бути успішною. 

Іноді ви твердо вирішуєте змінитися й почати нове життя: займа-
тися спортом чи щодня робити ранкову гімнастику, дотримуватися ко-
рисної дієти, готувати всі домашні завдання без винятку тощо. 

Спробуйте виконувати заплановане згідно із життєвим принципом 
«Сьогодні й зараз». Крім того, більшість наших звичок набуваються 
шляхом багаторазового повторення певних дій — навичок. Важливо не 
починати нове життя відразу в усьому, потрібно поступово зробити 
                                                        
1
 ЮНЕСКО — міжнародна організація ООН  з питань освіти, науки і культури. 

Уміння працювати 

в команді 

 

НАВИЧКИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Критичне 

мислення 

Визначення, 

розв’язування проблем 

Здатність 

до самоудосконалення 

та саморозвитку 

Робота 

з інформацією 

Уміння приймати 

правильні рішення 
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звичним, наприклад, вибраний вами розпорядок дня тощо. Спочатку, 
можливо, буде дуже важко, але із часом навички стають звичками. 

Життєві навички 

Соціально-психологічні Діяльнісні 
 бути щасливим  обслуговування себе в побуті 

 виявляти витримку та гнучкість  користування 
   технічними засобами 
   та побутовими приладами 

 розпізнавати нещирість 

 ефективно спілкуватись 

 співпереживати  безпечна поведінка 

 реально оцінювати себе  надання долікарської допомоги 

 
Із переліку навичок, сприятливих для здоров’я, та навичок 

ХХІ століття кожна група вибирає: 

1 — діяльнісні навички стосовно себе; 

2 — діяльнісні навички для суспільства; 

3 — соціально-психологічні навички. 

Охарактеризуйте ті з них, які особливо актуальні для підлітків. 

Поясніть свій вибір. 
 

Цікаво знати, що... для того, щоб запам’ятати певне поняття, йо-
го потрібно прочитати й прослухати 7 разів. Щоб виробилась пев-
на звичка: прокидатись у певний час, робити ранкову гімнастику, 
ретельно готувати домашні завдання, гуляти на свіжому повітрі 
тощо, достатньо повторити цю дію від 9 до 21 разу. 

 

Як налаштуватися на зміну в способі життя 

Кожна людина має прагнення, бажання, ставить перед собою певну 
мету. Ви можете ставити перед собою як далеку мету — на все життя, 
так і близьку — на цей навчальний рік або навіть на тиждень. Постави-
ти мету — це дуже важливо, але це — лише півсправи,  потрібно ще й 
уміти її досягати.  
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Яку мету на цей навчальний рік може поставити перед собою 

семикласник? Що може допомогти здійснити задумане? Що 

може перешкодити у досягненні мети? 

Кожна людина відповідальна за власне здоров’я. Вона має усвідом-
лювати, що здоров’я залежить насамперед від способу життя, і робити 
правильний вибір.  

 

Недотримання правил здорового способу життя в юні роки має 
згубний вплив на здоров’я людини в майбутньому. Але у будь-якому 
віці перехід до здорового способу життя допомагає значною мірою нор-
малізувати й відновити стан людини.  

Піклування про здоров’я — це копітка щоденна праця. Як-

що ви самі не налаштовані бути здоровими, ніхто не змо-

же вам допомогти. 

Формуйте свої життєві принципи та розпоряджайтесь ни-

ми розумно, так щоб не ображати інших людей, шкодити 

чи надокучати їм.  

Працюйте над собою, удосконалюйтесь, досягайте гар-

монії та впевненості в собі. 
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Запитання і завдання 

1. Що з поданого переліку можна вважати життєвими принци-
пами, а що — звичками? 
Пунктуальність, вітання, оптимізм, прагнення не спізнюватися, 
ранкова зарядка, позитивне мислення, правдивість, відмова від 
шкідливих звичок, догляд за тілом, режим дня. 

2. Що таке навичка? Чи є відмінність між поняттям «навичка» і 
«звичка»? Як навички впливають на життя? 

3. Поясніть, як ви розумієте риси, які в суспільстві вважають 
негативними, а з точки зору життєвих принципів — безпринци-
пністю:   безхребетність, конформізм, безвольність та опорту-
нізм.  

4. Розгляньте схеми. Працюючи в парах, доповніть ту схему, що 
стосується харчування. Прокоментуйте обидві схеми й презен-
туйте результати своєї роботи у класі.  

Пору-
шення 
режиму 

дня 

 

Підви-
щена 

втомлю-
ваність 

 

Пере-
ван-

тажен-
ня 

нерво-
вої 

систе-
ми 

 

Не-
стійка 
розсі-
яна 

увага 

 

Змен-
шення 
обсягу 
пам’яті 

 

Немож-
ливість 

успішного 
навчання 

 

Нераціональне 

харчування 
 

Нестача 

вітамінів 
      

 

5. Складіть план власних дій щодо дотримання здорового спо-
собу життя на найближчий тиждень. 
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МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Самооцінка здоров’я 

Самооцінка — це ставлення людини до себе. Вона формується 
на основі власного досвіду — успіхів і невдач. 

Дайте відповіді на запитання анкети.  
1 Чи хворіли ви в останні півроку менше двох разів, чи взагалі не хворіли? 

2 Чи дотримуєтесь ви постійного режиму дня? 

3 Ви щодня виконуєте ранкову зарядку? 

4 Ви щодня 1,5–2 год проводите на свіжому повітрі? 

5 Ви 2–3 рази на день вживаєте фрукти й овочі? 

6 Ви поважаєте інших людей і не сперечаєтеся через дрібниці? 

7 Ви регулярно загартовуєтесь? 

8 Ви завжди одягаєтеся відповідно до погоди? 

9 Ви займаєтесь у спортивній секції, танцями або іншими видами рухової 
активності не менше однієї години на день (крім уроків фізкультури)? 

10 У вашому домі є книги про здоров’я та здоровий спосіб життя? 
  

За кожну відповідь «Так» – 1 бал, «Ні» – 0 балів. Порахуйте суму балів.  
А тепер дізнайтеся, як ви оцінюєте своє здоров’я та ставлення до нього: 
7–10 балів. Вітаємо, ви добре дбаєте про власне здоров’я. Так тримати!  
4–6 балів. Ви дотримуєтесь основних норм і правил здорового способу 

життя 
1–3 бали. Перегляньте своє ставлення до власного здоров’я. Вам слід 

змінити свій спосіб життя. 
 

Складання індивідуального плану здорового способу 

життя 

Попрацюйте у групах, як об’єднав вас учитель. 
Проаналізуйте схему та створіть  індивідуальний план здорового 

способу життя. 
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Важливі життєві навички 
Здорового 
способу життя 
 

Уміння не піддаватись шкідливим звичкам, дотримува-
тись особистої гігієни, належно харчуватись, достатньо 
рухатись, виконувати режим дня 

Комунікативні 
 

Уміння знайти потрібну й достовірну інформацію, ро-
зуміти та формулювати мету; визначати пріоритети  

Спілкування 
 

Уміння відмовляти, не піддаватись тиску, чітко і зрозу-
міло висловлюватись, організовувати спільну діяль-
ність, працювати в команді, аргументовано переконува-
ти, поступатись, співпереживати 

Особистісні 
 

Уміння захистити себе, контролювати емоції, самоана-
ліз, передбачати наслідки своїх вчинків, робити вибір, 
розпізнати проблему та прийняти рішення 

Діяльнісні 
 

Уміння надавати домедичну допомогу, робити покупки, 
доглядати за помешканням, плавати, тощо 

 

Визначте, якими з наведених навичок володіють учні вашої групи. До-
пишіть додаткові навички, яких немає в схемі, але ви ними володієте. Обго-
воріть їх та розподіліть усі навички за їхньою значимістю та важливістю. На 
одній умовній сходинці розміщуйте рівноцінні, на ваш погляд, навички. Пре-
зентуйте результати роботи в класі.  

План саморозвитку та самовдосконалення 

Проблема Що робити Терміни 

Чутливі 
до холодного 
й гарячого зуби 

Відвідати лікаря-стоматолога. 
Вибрати відповідні зубну пасту 
й зубну щітку 

Терміново. 
Кожні два місяці 

Слабкі м’язи рук Виконувати вправи — 
віджимання в упорі лежачи. 
Записатись і відвідувати басейн 

Щодня, збільшуючи 
кількість віджимань. 
Двічі на тиждень 

Зайва чи недостат-
ня маса тіла 

  

Погано запам’ято-
вуються вірші 

  

  

За результатами попередньої роботи в групах складіть індивідуальний 
план, що сприятиме втіленню здорового способу життя. Дослухайтеся до се-
бе: іноді краще трохи змінити звичку, ніж відмовитись від неї повністю. На-
приклад, якщо ви звикли під час читання жувати солодощі, можна замінити 
їх на фрукти. 
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§ 2. ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ 

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:  
 

 способи профілактики неінфекційних 

   та інфекційних захворювань; 

 захисну дію організму людини 
 

Хвороби, їхні головні ознаки  

Дуже важливим є налаштованість людини на позитивне сприйнят-

тя навколишнього світу та себе самої в ньому. Якщо людина радісна, 
милосердна, чинить добрі вчинки, доброзичлива в спілкуванні, має га-
рний настрій, то опірність організму більшості захворювань підвищу-
ється. І навпаки, пригнічений стан, невдоволення собою та оточуючи-
ми, агресивна поведінка поступово й непомітно спричиняють хвороби. 

Хвороба — порушення нормальної життєдіяльності ор-

ганізму під впливом несприятливих чинників внутріш-

нього й зовнішнього середовища, недуга, захворюван-

ня. 

Людину охоплюють невпевненість, страх перед усім, що є довкола, 
у неї виникає дисгармонія із самою собою. Перебування в такому стані 
протягом тривалого часу призводить до неусвідомлених емоційних пе-
реживань і порушень. Насамперед страждає нервова система, яка є ко-
мандним пунктом керування життєдіяльністю та розвитком організму. 
Результати порушень, поступово накопичуючись, призводять, урешті-
решт, до тілесних хвороб.   

Перші два місця в переліку хвороб школярів займають хвороби 

хребта й нервові розлади, які небезпечні насамперед тим, що погіршу-
ють роботу багатьох інших органів, особливо серця, легенів, шлунка. 
На третьому місці — порушення зору.  

Згодом, коли підлітки подорослішають, ці та інші захворювання 
можуть значно обмежити можливості вибору професії.  
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Які професії протипоказані людям із серцевими захворюван-

нями й порушенням зору? 

У сучасному світі, незважаючи на розвиток біотехнологій і високий 
рівень життя в розвинених країнах, усе ж таки трапляються різні хво-
роби. Від цього нікуди не дітися, але деякі захворювання можна попе-
редити або, принаймні, зменшити можливі негативні наслідки, якщо 
людина вже захворіла. 

 

Інфекційні та неінфекційні хвороби 

Інфекційні та неінфекційні хвороби були завжди. За давніх часів 
люди були безсилі протистояти їм і чекали на допомогу від небес. По-
яву хвороби пов’язували зі злими духами, які вселялися в людину. 
Єгипетські жерці, шамани сходу та алхіміки арабського світу намага-
лися очищувати людину, виганяючи злого духа в різні способи: закли-
наннями, викурюванням димом з неприємним запахом тощо.  

 

Інфекція (від лат. — «отруювати») — зараження орга-

нізму хвороботворними мікробами. 

Неінфекційні захворювання також вражають різні органи й систе-
ми організму людини. Трапляється, що людина вже народжується з 
вадами органів і систем. Такі захворювання називають вродженими: 
вроджений порок серця, відсутність якоїсь кінцівки чи однієї нирки.  

Спадкові хвороби людина отримує від своїх предків: дальтонізм, 
гемофілія тощо. 

Світлофор: так його бачать 
здорові люди (ліворуч) і да-
льтоніки (праворуч) 
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Цікаво знати, що... дальтонізмом хворіють переважно чоловіки. 
Дальтоніки не розрізняють деякі кольори, найчастіше червоний і 
зелений. Захворювання назвали за прізвищем англійського фізика 
й хіміка Джона Дальтона. Він перший описав це захворювання в 
1794 році, бо сам на нього хворів. 
Гемофілія  — спадкове захворювання, при якому кров дуже погано 
згортається, і найменша подряпина може призвести до смертель-
ної кровотечі. При гемофілії небезпечними є і внутрішні кровотечі, 
що виникають навіть від легкого удару, тому хворих дітей обме-
жують в активних іграх. 
Найвідоміша носійка гемофілії в історії була англійська королева 
Вікторія. Гемофілією страждав один із синів Вікторії (Леопольд, 
герцог Олбані), а також деякі внуки й правнуки — нащадки її до-
чок, зокрема російський царевич Олексій.  

     

Є захворювання, пов’язані з проблемами у гормональній системі 
організму: цукровий діабет, зоб. При цих хворобах відбувається пору-
шення обміну речовин, збої в роботі всіх систем. Часто люди стають 
дуже повними або навпаки дуже худими, у них погано загоюються ра-
ни, підвищується збудливість. 

Прикметною рисою сьогодення є активне поширення алергічних 
захворювань.  

Алергія (від грец. «інший» і «дія») — підвищена чут-

ливість організму до чужорідних речовин, мікроорганіз-

мів, субстанцій, що проявляється в чханні, нежиті, під-

вищеній сльозливості. 

У ХХІ ст. завдяки науково-технічному прогресу люди оточили себе 
неприродними речовинами та матеріалами. Звичні запахи цвітіння кві-
тів і дерев, цитрусові десерти, суниці й полуниці стали для багатьох 
людей чужорідними. І організм сприймає їх «вороже», реагуючи виси-
пами на шкірі, набряком гортані, чханням тощо. 
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Огляньтесь навколо. Із яких матеріалів — натуральних чи 

синтетичних — виготовлені ваші одяг, взуття, меблі, кан-

целярські товари тощо? 

У вас удома є чимало синтетичних предметів побуту, за-

собів побутової хімії. Чи звичні вони для вас? 

Матеріалів якого походження зараз більше? 

На етикетках багатьох товарів і засобів зазначають, що вони гіпо-
алергенні1.  

Інфекція (від лат. «отруювати») — зараження організму 

хвороботворними мікробами. 

Лікувати неінфекційні захворювання значно важче, ніж інфекційні. 
Потрібно чітко виконувати застереження лікарів: регулярно приймати 
певні ліки, фізіотерапевтичні процедури, дотримуватись дієти. 

У певних випадках ліки необхідно приймати постійно. Але за будь-
яких умов не слід втрачати оптимізму, тому що позитивний настрій 
сприяє покращенню самопочуття й пришвидшує одужання. 

                                                        
1
 Гіпо-  (грец. префікс) — означає «нижчій ступінь, мінімально». 

стреси, 

психологічні 

травми тощо 

Порушення здоров’я та розвиток хвороб 

виникає під впливом негативних факторів: 

фізичних хімічних біологічних психосоціальних

них 

температура, 

тиск, вібрація, 

механічні 

ушкодження 

тощо 

хімічні 

речовини 

мікроорганізми, 

віруси, комахи, 

паразитичні черви  

Паразитичні черви — збудники інфекційних захворювань. Головна їхня 
відмінність: вони можуть поширюватися від хворих до здорових 
людей; спричиняються дією мікроорганізмів — збудників хвороби 
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Природою передбачено механізм захисту від багатьох хвороб. 
У людини є імунітет, який проявляє себе, коли інфекційний збудник 
потрапляє в організм.  

 

Що таке імунітет людини? 

 
Основними шляхами потрапляння інфекційних збудників в орга-

нізм людини є:  
 повітряно-крапельний шлях через органи дихання: грип, гострі 

респіраторні захворювання, вітряна віспа, кір, краснуха тощо; 
 кишково-травний тракт у разі вживання неякісних або брудних 

продуктів, які містять збудники різних хвороб: дизентерії, хвороби Бо-
ткіна (жовтуха), сальмонельозу тощо; 

 через ушкодження  шкіри: збудники таких хвороб, як дерматит, 
фурункул, правець тощо, можуть міститися в землі, пилу чи воді й 
звідти потрапляють до організму; 

 через кров: вірусний гепатит В та С, а також СНІД тощо; 
 статевим шляхом: СНІД, сифіліс тощо. 
  

Установіть відповідність шляхів зараження та груп інфекційних 

захворювань. 

 Можливі шляхи  
зараження 

 Групи 
інфекційних захворювань 

1 Повітряно-крапельний шлях А Кишкові інфекції  

2 Кишково-травний тракт Б Інфекції шкіряних покровів 

3 Ушкодження  шкіри В Інфекції статевих органів 

4 Кров Г Інфекції дихальних шляхів 

5 Статевим шляхом Ґ Кров’яні інфекції 
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Захисні реакції організму 

Організм мобілізує (збирає) усі свої резерви на боротьбу з інфек-
цією. Наприклад, у разі підвищення температури тіла при грипі в орга-
нізмі виробляються спеціальні антитіла, які поглинають збудників ін-
фекції, що потрапили до організму через дихальні шляхи. Для очищен-
ня їх від збудників хвороби організм виробляє значну кількість слизу, 
що проявляється нежиттю, чханням і кашлем. Якщо сил імунної сис-
теми достатньо, то за кілька днів ці симптоми минаються, людина ви-
дужує. Якщо ж імунітет слабкий, то слід уживати спеціальні ліки, щоб 
інфекція не проникла глибше і не призвела до різноманітних усклад-
нень: запалення легень, нирок, захворювань серця. Інфекцією можуть 
уражатись усі внутрішні органи.  

Якщо інфекція проникла кишково-травним шляхом, організм, на-
магаючись звільнитись від інфекційного агента, реагує нудотою, блю-
ванням, проносом, підвищується температура тіла.  

У випадку пошкодження шкіряного покрову з’являється набряк, 
почервоніння, можливе підвищення температури — це теж вияви захи-
сної реакції організму.  

Від інфекцій організм можна захистити за допомогою вакцинації, 
або щеплення. Ця медична процедура передбачає введення в організм 
вакцини, що містить ослаблених збудників хвороби, і організм вироб-
ляє антитіла1. Отож, коли інфекція наступного разу потрапляє в орга-
нізм, то антитіла активізуються й запобігають захворюванню або поле-
гшують його перебіг. 

 

Бар’єри на шляху інфекцій 

Запитайте в бабусі й дідуся, проти чого в них на перед-

пліччі зроблене щеплення? Коли його зробили?  

                                                        
1
 Антитіла – грец. префікс «анти» означає «протилежність, протидію, ворожість» 
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Що захищає організм людини від хвороби 

 
Цікаво знати, що... страшною хворобою серед тих, що трапляли-
ся на Землі, була віспа. Різні народи намагалися знайти спосіб за-
хисту від цієї хвороби. В Османській імперії, наприклад,  молодим 
людям злегка шкрябали шкіру та заносили гній хворих, і тому 
хвороба перебігала в легкій формі. Саме ця давня процедура стала 
відправною точкою для розвитку імунології як галузі медицини. 

8 травня 1980 р. ХХХІІІ Генеральна асамблея ООН заявила про повну 
перемогу людства над страшним захворюванням. Але й досі залишається за-
гроза поширення (випадкового чи навмисного) віспи з лабораторій під час 
дослідження... Одна справа — усім світом перемогти інфекцію. І зовсім інша — не 

дати їй повернутися.  
 

Профілактика інфекційних захворювань 

Захист організму від інфекцій 
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Методи профілактики інфекційних захворювань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Цікаво знати, що... Народна медицина рекомендує перевірену 

часом профілактичну мазь за таким рецептом: почистити й дрібно 
нарізати рівні кількості цибулі та часнику. Стовкти в пляшечку з 
темного скла. Залити рафінованою олією, щоб покрила цю масу. 
Настояти добу в темному місці, відцідити через кілька шарів марлі 
та змащувати цим екстрактом ніс перед виходом на вулицю під 
час епідемій.  

 

На жаль, не всі захворювання можна попередити. Чимало хвороб 
продовжують переслідувати людство, і не відомо, коли науковці винай-
дуть спосіб їх знищення. Але бадьорість, позитивна налаштованість, 
дотримання правил здорового способу життя зміцнюють імунну систе-
му та допомагають у боротьбі з хворобою. 

УНИКНЕННЯ 

ЧИННИКА ЗАХВОРЮВАНЬ 

Виконувати ранкову гімнастику 

 
Укріплювати імунітет 

 
Уживати вітаміни 

 
Гуляти на свіжому повітрі 

 

Їсти свіжі овочі та фрукти 

ЗМІЦНЕННЯ 

ОРГАНІЗМУ 

Під час епідемії змащувати ніс 

захисними мазями 

 
Уникати контактів із хворими, 

використовувати засоби захисту 
 

За необхідності робити щеплення 

 
Мити руки, особливо перед їжею, 

не пити сирої води 
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Налаштовуйтесь на позитивне сприйняття навколишнього світу 

та себе самого в ньому — це підвищує опірність організму різ-

ним захворюванням.  

Пригнічений стан, невдоволення собою та оточуючими, агре-

сивна поведінка можуть поступово й непомітно спричиняти 

хвороби.  

Захворювання потрібно попереджувати, але якщо вже захворі-

ли, треба намагатись зменшити можливі негативні наслідки.  

Особливістю інфекційних хвороб є те, що вони спричиняються 

дією збудників певної хвороби і можуть поширюватись від хво-

рих до здорових людей. 

Імунітет захищає людину від інфекцій.  

Організм виробляє певні захисні реакції для очищення від ін-

фекційних збудників.  

Захистити організм від інфекцій можна за допомогою вакци-

нації, або щеплення. 

Неінфекційні захворювання бувають вроджені, спадкові, хроні-

чні, пухлинні, гормональні, психічні тощо.  

Важливо отримати моральну перемогу над хворобою — це 

зміцнить імунну систему, яка допоможе в боротьбі з хворобою. 

 

Запитання і завдання 

1. Який механізм захисту організму від хвороб передбачено 
природою? 

2. Які основні шляхи потрапляння інфекційних збудників в ор-
ганізм людини вам відомі? 

3. У чому полягає відмінність між інфекційними та неінфекцій-
ними захворюваннями?  
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4. Наведіть приклади захисних реакцій організму при інфекці-
ях: а) кишковій; б) шкіряних покровів; в) дихальних шляхів; 
г) кров'яній.  

5. У чому полягає роль спеціальних антитіл? 

6. Для чого роблять щеплення та вакцинацію? 

7. Проаналізуйте ситуації. Запропонуйте прийнятні алгоритми 
поведінки. 

 

1. Брат-студент захворів 
на грип.  

Як поводитись родині, якщо 
ви живете разом? 

2. Бабуся продає гарні сливи і дуже 
припрошує їх скуштувати. 
Звичайно ж, вони не миті. 

Як вчинити? 

3. Ви їдете в приміському 
електропоїзді й чоловік 

на сусідньому сидінні дуже 
кашляє. 

Як вам повестися? 

4. Мама дуже поспішала після 
роботи і вирішили купити 

на стихійному ринку курку. 
Що ви їй порекомендуєте? 

Чому? 
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§ 3. БЕЗПЕЧНА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 

У цьому параграфі ви:  
 дізнаєтеся про різновиди, рівні й джерела ризику 

   в щоденних ситуаціях; 

 навчитесь керуватись основними принципами 

   безпечної життєдіяльності в природі, 

   серед людей і при техногенних небезпеках 
 

Життєдіяльність та джерела ризику для неї  

Кожна людина в процесі життя здійснює різні види діяльності: ха-
рчується, дихає, спить, працює, навчається чи відпочиває. Усі ці дії 
здійснюються для забезпечення її життєдіяльності.  

Життєдіяльність — це складний біологічний процес, що 

відбувається в організмі людини і забезпечує збережен-

ня її здоров’я та працездатність. 

Будь-яка діяльність людини потребує взаємодії з навколишнім се-
редовищем. 

Що називають навколишнім середовищем? 

Яке буває навколишнє середовище? 

Як навколишнє середовище може впливати на організм 

і життєдіяльність людини? 
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Джерелом ризику може стати будь-що у нашому житті. Проте не-
безпека настає, якщо складаються певні умови. Так, річка сама по собі 
не є небезпекою, але може стати нею, якщо йдуть сильні дощі — зливи, 
коли відбувається різке танення снігу тоді може настати повінь. За не-
дотримання правил поведінки на воді, також настає небезпека втопи-
тися. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) може статись через наяв-
ність кількох джерел небезпеки: поганий технічний стан машини, недо-
тримання правил дорожнього руху, стан здоров’я водія тощо.  

Види ризику 

За впливом на людину ризик поділяють на фізичний, психологіч-
ний та соціальний. Організм людини може пристосовуватись до середо-
вища існування, але є певні межі, індивідуальні для різних людей і на-
родів. У разі значних відхилень від звичних умов існування, стихійних 
лихах, надзвичайних ситуацій або коли людина потрапляє в автономну 
ситуацію, виникає небезпека для організму, тому що людина може тра-
вмуватись чи захворіти. Крадіжка, сварка, стрес порушують психологі-
чну рівновагу.  

 

Фейк — від англ. fake — це підробка, дослівний пере-

клад «підроблений, фальшивий, липовий». 

Засоби масової інформації стають ризиком для фізичного здо-
ров’я, коли людина під впливом реклами купує неякісні продукти чи 
одяг. Також може постраждати психіка, наприклад, якщо вірити псев-
доновинам чи фейкам, повідомленням про жахіття, насильницькі репо-
ртажі. Соціальний ризик від ЗМІ полягає у тому, що певні заклики 
підбурюють населення до масових безпорядків, через протилежні 
нав’язані погляди руйнуються родинні зв’язки.  

Дуже прикро, що у наш час здавалося б у цивілізованих країнах 
йдуть війни. Війна — це збройна боротьба між державами чи частина-
ми країн, соціальними, етнічними чи іншими спільнотами. Війна це, в 
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першу чергу, політична боротьба, боротьба за територіальний вплив, за 
ресурси земельних надр. Війна це величезна небезпека – це вищий рі-
вень ризику для цивілізації, країни і кожної людини окремо. 

 

Сучасний світ дуже вразливий і малий для війни та збройних 

конфліктів, особливо якщо згадати ядерні вибухи. Як на вашу 

думку, можна врятувати і зберегти його від насилля? 

Рівні ризику 

Небезпеки призводять до травм, погіршення самопочуття, мате-
ріальних втрат, тобто завдають людям шкоди. Визначають високий та 
помірний рівні ризику. Якщо ймовірність настання небезпеки висока і 
наслідки масштабні – говорять про високий рівень ризику.  

 

Попрацюйте у групах як об’єднав вас учитель. 

Оцініть рівень ризику: високий чи помірний, у ситуаціях ни-

жче за показниками:  

 ситуація: надзвичайна чи екстремальна; 

 ймовірність виникнення: висока, незначна; 

 масштаби наслідків: постраждає велика кількість людей, 

значні території чи невеликі тощо; 

 прорив води штучних водосховищ, несправність літака, 

крадіжки особистого майна, пограбування на вулиці, участь у 

вуличних масових заходах, відвідування закладів швидкого 

харчування, непорозуміння з батьками.  

Принципи безпечної життєдіяльності 

Людина не може відчути радіаційне випромінювання, але про 
інші небезпеки можуть попередити органи чуття: зір, слух, нюх. Так, 
людина бачить полум’я пожежі, чує гуркіт машин, відчуває поштовхи 
землетрусів чи від вибухів снарядів, відчуває запах газу. Якщо знати 
про певну небезпеку то, у більшості випадків, можна себе захистити. 
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Проаналізуйте схему. Чим слід керуватися, щоб убезпечити 

своє життя та діяльність? 

 

 

Небезпеки потрібно вивчати для того, щоб знати, як їх уникати 
та діяти, якщо вони все ж таки сталися.  

 Будь самостійним. 
 Намагайся передбачати небезпеку. 
 Контролюй свої емоції та поведінку. 
 Думай і передбачай. 
 Приймай швидкі обдумані рішення. 
 Будь наполегливим і завзятим, коли це необхідно. 
 Умій підкоритися, якщо це потрібно. 
 Не зневіряйся, навіть у найскладнішій ситуації. 
 Шукай інші шляхи вирішення проблеми, не здаватися. 
Проаналізуйте правила у рубриці «Допоможи собі». Поясніть, 

як не можна діяти при небезпеці і чому.  
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Не можна завдавати шкоди природі та тваринам у ній. Зустрічі з 
дикими тваринами, комахами, невідомими або маловідомими рослина-
ми можуть бути дуже небезпечними у першу чергу для мандрівників та 
туристів.  

Флора і фауна нашої планети настільки різноманітні, що охопи-
ти усі небезпеки уроками з основ здоров'я чи біології дуже важко. То-
му, якщо ви збираєтесь мандрувати разом із батьками, обов'язково по-
цікавтесь інформацією про небезпеки, які можуть очікувати на вас під 
час подорожі. 

Убезпеч своє життя. Проаналізуйте свій день. Назвіть прик-

лади ризиків  повсякденного життя учня 7 класу.  Оцініть їх 

рівень та вкажіть як його знизити. 
 

Принципи безпечної життєдіяльності складаються з пра-

вил здорового способу життя та формули безпеки. 

За будь-яких умов потрібно дотримуватись основної фор-

мули безпеки. 

Ризики поділяють на фізичний, психологічний та соціа-

льний.  

Рівень ризику обумовлюється ймовірність настання небез-

пеки та масштабами наслідків  

У більшості випадків можна себе захистити, якщо дотри-

муватись принципів безпечної життєдіяльності. 
 

 

Запитання і завдання 

1. Схарактеризуйте види ризиків за впливом на людину. 

2. Доповніть таблицю прикладами  небезпек, джерел та  оцініть рі-
вень ризику у кожному випадку особисто для себе.  
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Небезпека   Рівень ризику Як знизити ризик 

ДТП   
Отруєння чадним газом   
Опік   
Ураження електричним струмом   
Насилля у сім'ї.    
Повінь   
Землетрус   
Заблукав у лісі   
Промислова аварія   
Натовп   
Крадіжка   

 

3. Складіть, скориставшись Додатком 2, питання до вікторини про 
безпеку у природі, наприклад: 

 Чому не можна чіпати диких тварин чи бездомних собак і котів? 
 Чому не можна торкатись і пробувати на смак ягоди, плоди та сте-
бла невідомих рослин? 
 Чи підходять гриби для харчування маленьких дітей? 

4. Розгляньте та доповніть ланцюжок про вогонь. Прокоментуйте 
виникнення пожежі та її наслідки для людини. Зазначте прик-
лади низького та високого рівня ризику від пожежі. 

 

 

Вогонь 

Неправильне 

поводження 

з вогнем 
 

позитив 
 

пожежа 

! 

Висока темпе-

ратура, нестача 

кисню, отруйні 

речовини 

людина 



32 

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ 

      Створення соціальної реклами про здоровий спосіб життя 

Реклама (від лат. — «вигукую, кличу») — популяриза-

ція товарів, видовищ, послуг за допомогою ЗМІ, пла-

катів, світлових стендів 
 

Реклама використовує методи та прийоми, що впливають на лю-
дину і змінюють її свідомість. На сучасну людину за допомогою пропа-
ганди й реклами спрямовується величезний потік інформації з усіх ас-
пектів життя. 
Види реклами 

 
 

Примітка: комерційний, комерція (від лат. — «торгівля») — пов’язаний  
                 з реалізацією товарів. 

Рекламу поширюють через усі ЗМІ, а також у вигляді плакатів, 
світлових табло, бігбордів. Для створення соціальної реклами потрібно 
усвідомлювати її мету та дотримуватися певному алгоритму.  

 
 
 

Мета 

реклами



33 

 

 

 

 

Об’єднайтесь у групи, як пропонує вчитель. 

Обговоріть можливий алгоритм створення соціальної реклами: 

1. Визначте форми представлення реклами: плакат, відеоролик, бук-
лет, презентація, інформаційна листівка тощо. 

2. Придумайте назву та салоган рекламного продукту відповідно до 
теми. 

3. Розподіліть ролі та обов’язки у групі. 

4. Складіть план підготовки та список необхідних ресурсів. 

5. Створіть рекламу за планом. 

6. Проведіть самооцінку створеної реклами за критеріями та зробіть 
корективи: 

 Зміст рекламного продукту актуальний, відповідає темі реклами 

 Слоган влучний та коректний 

 Подані факти законні, достовірні та цікаві, відповідають темі  

 Рекламний продукт корисний не тільки для тих учнів, які його створили 

 Проведено опитування щодо ставлення учнів, вчителів, батьків до відпо-
відної тематики  

 Висновки підкріплено відповідними діаграмами, графіками, таблицями, 
що допомагають сприйняттю результатів  

 Малюнки і фотографії ретельно підібрані з різних джерел і посилюють 
важливість поданої інформації  

 Використані методи соціального впливу  

 Є посилання на використані джерела  

 Рекламний продукт якісно оформлений  

 При оформленні використано інформаційно-комунікаційні технології  
 

7. Презентуйте свій рекламний продукт у 7 класі. Перегляньте  та 
оцініть роботу інших груп 

Примітка. Добре підготовлена доповідь: доповідач не читає з екрану, 
                  а розповідає голосно й чітко. Доповідь оцінюють після 
                  презентації у класі. 
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§ 4. БЕЗПЕКА НА ДОРОГАХ 

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:  
 засоби безпеки легкового автомобіля; 

 правила поведінки пасажирів легкового і вантажного автомобілів; 

 небезпечні вантажі; 

 різновиди ДТП; 

 як знизити ризики;  

 травмування під час ДТП; 

 як слід діяти, якщо ви стали свідком ДТП 
 

 

Засоби безпеки легкового автомобіля  

Чимало громадян мають власні легкові автомобілі. Від вправного 
управління транспортним засобом залежить безпека на дорозі. 

Легковий автомобіль — автомобіль, що за своєю конс-

трукцією та обладнанням призначений для перевезення 

пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхід-

ного комфорту та безпеки. Кількість місць для сидін-

ня — до дев’яти, ураховуючи місце водія. 

Сучасні автомобілі постійно вдосконалюються. Найсучасніші з них 
мають протиударний корпус і безпечний салон. Автомобілі обладнують 
подушками та ременями безпеки, підголівниками тощо. Ці додаткові 
засоби безпеки допомагають під час аварії.  

 

 

 

 

 

 

Засоби 

безпеки 

легкового 

автомобіля 
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Подушка безпеки захищає від удару та розбитого скла. Цей пристрій 
ось уже кілька десятиліть рятує людські життя, але за умови, що пасажир 
пристебнув ремені безпеки. Якщо він забув або полінувався зробити це, 
то подушка може сильно травмувати. Під час аварії навіть за невеликої 
швидкості автомобіля тіло за інерцією рухається вперед, подушка, що 
розкрилася, його зупинить, зате голову з великою швидкістю відкине на-
зад. І тут допоможуть підголівники, які підтримають голову. 

Ремені безпеки з'явилися набагато раніше за подушку і також пос-
тійно удосконалювались. Зараз ними обладнані всі автомобілі вітчиз-
няного й іноземного виробництва. Їх обов’язково потрібно використо-
вувати за будь-яких обставин і будь-якої швидкості. 

Але навіть усі описані вище системи не можуть гарантувати безпе-
ку. Насамперед водії мають бути свідомі й дотримувати належну шви-
дкість,  правила дорожнього руху, культуру на дорогах. 

Цікаво знати, що... перші подушки були як бронебійний сна-

ряд — розкривалися під впливом датчиків удару і вистрілюва-

ли назустріч тілу із швидкістю 300 км/год. Людина в момент 

удару відчувала жах. Тепер подушки розкривються з різною 

швидкістю залежно від сили зіткнення. 

Ідея прив’язати людину до сидіння, щоб врятувати її у випадку 

аварії, з’явилася ще в 1907 р. Водія та пасажирів пристібали 

тільки на рівні талії. На серійних автомобілях першою ремені 

безпеки встановила шведська компанія Volvo в 1959 році.  

Із загиблих в аваріях ста осіб, що були не пристебнуті, 75 (!) 

залишилися б живі, якщо б пристебнули ремінь безпеки! 

Як відрегулювати підголовник 

Правильне 

положення 

підголовника 
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Правила поведінки пасажирів легкового автомобіля 

 Визначальне значення для безпеки пасажира має його поведінка 
в транспортному засобі. 

 На передньому місці легкового автомобіля, мікроавтобуса та на 
задньому сидінні мотоцикла заборонено перевозити дітей, зріст яких 
менше 145 см або тих, які не досягли 12-рiчного віку. Не можна зава-
жати водію керувати транспортним засобом i обмежувати оглядовість. 
Під час руху водій має бути уважним, стежити за ситуацією на дорозі 
та іншими транспортними засобами, тому не можна відволікати його 
різкими вигуками, проханнями чи запитаннями. Рух автомобіля нерів-
номірний, отож не можна під час руху пити, їсти, користуватися гост-
рими, колючими та ріжучими предметами. 

Чому не можна перевозити на передньому сидіння автомобіля 

дітей, зріст яких менше від 145 см?  

Правила поведінки пасажирів вантажного автомобіля 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вимоги до перевезення людей у вантажному автомобілі 
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Для перевезення пасажирів іноді використовуються також і ванта-
жні автомобілі. Але дітей до 16-рiчного віку забороняється перевозити 
в кузові будь-якого вантажного автомобіля, у тому числі й в автомобі-
лях спеціального призначення (самоскид, трактор), а також у кузові 
вантажного мотоцикла. Кількість пасажирів, яких перевозять у кузові 
вантажного автомобіля, не має перевищувати кількості обладнаних для 
сидіння місць. Найбезпечнішими є місця біля кабіни й далі від бортів. 

Розгляньте малюнок. Які порушення правил перевезення лю-

дей на транспорті ви зауважили на ньому? Чим загрожують ці 

порушення кожному з пасажирів? 

 

Небезпечні вантажі 

Як слід діяти під час ДТП із вантажним автомобілем, що 

перевозить вибухонебезпечні, легкозаймисті чи отруйні речо-

вини? Навколо чимало людей, які спостерігають за подіями. 

Як ви вчините: приєднаєтеся до них чи якнайшвидше залишите 

місце події? Чому? 

Автомобілі, які перевозять небезпечні вантажі, позначають спеціа-
льними знаками небезпеки. 
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Небезпечні вантажі — це речовини, вироби або матері-

али, які можуть під час перевезення спричинити вибух, 

пожежу тощо, заподіяти матеріальні збитки та шкоду 

довкіллю, призвести до загибелі, травмування, отруєн-

ня людей та тварин. 
Транспортний засіб, що перевозить небезпечні вантажі, має руха-

тися з увімкненими проблисковими маячками оранжевого кольору, 
ближнім світлом фар, задніми габаритними фарами. На автомобілі ма-
ють бути  встановлені розпізнавальні знаки — «Небезпечний вантаж». 

 

Ліквідацією аварій з автомобілем, що перевозить небезпечний ван-
таж, займаються спеціальні загони. Стороннім людям слід якнайшвид-
ше покинути місце аварії. Залишатися там дуже небезпечно! Адже в 
разі ДТП можливе розсипання чи розливання небезпечних речовин, 
загоряння чи навіть вибух. 

Види дорожньо-транспортних пригод. Як слід діяти, якщо 

     ви стали їх свідком 
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Як слід діяти пасажиру при падінні транспортного засобу у воду? 

При ДТП часто бувають постраждалі. Якщо небезпеки вибуху не-
має, то краще не чіпати постраждалих, тому що під час ДТП найчасті-
ше ушкоджується хребет. Якщо неправильно зрушити потерпілого, це 
може призвести до травми спинного мозку і викликати ще гірші нас-
лідки. 

Запам’ятайте: що менше ми зрушуємо потерпілого, то менше стра-
ждань йому завдаємо. 

Краще поговоріть з пораненим, заспокойте та підтримайте його. У 
більшості випадків це найкраще, що можна зробити до приїзду медич-
них працівників. 

 
Обговоріть послідовність дій свідка ДТП. 
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Розгляньте малюнки, обговоріть зображені ситуації.  Визначте 

вид ДТП та спрогнозуйте дії свідка.  

  

  

  

  

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Обов’язково користуйтесь ременями безпеки в легкових 

автомобілях. 

Водії мають  дотримуватися режиму швидкості, правил 

дорожнього руху та культури поведінки на дорогах.  

Правильна поведінка пасажира в транспортному засобі — 

запорука його безпеки. 

До 16-рiчного віку забороняється їздити в кузові будь-

якого вантажного автомобіля та вантажного мотоцикла. 

Транспортний засіб, що здійснює перевезення небезпеч-

них вантажів, має спеціальний розпізнавальний знак — 

«Небезпечний вантаж». Якщо сталась ДТП з таким транс-

портним засобом, потрібно якнайшвидше покинути місце 

аварії. 

Про аварію, перш за все, потрібно сповістити служби за-

хисту населення. 

 

Запитання і завдання 

1. Назвіть засоби безпеки легкового автомобіля. 

2. Що є визначальним щодо безпеки дорожнього руху?  

3. Які вантажі є небезпечними?  

4. Назвіть види можливих ДТП. 
5. Чому забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 

145 см або тих, які не досягли 12-рiчного віку, на перед-
ньому місці легкового автомобіля, мікроавтобуса i на зад-
ньому сидiннi мотоцикла? 

6. Сформулюйте правила перевезення пасажирів вантажни-
ми автомобілями.  

7. Поясніть, чим можуть бути небезпечні для свідків ДТП 
такі ситуації: 
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 автомобіль збив стовп електромережі; 

 аварія сталася на багатосмуговій дорозі з інтенсивним рухом; 
 автомобілем зламано дерево і великі гілки ледь тримаються; 
 на місці аварії розлилось пальне; 
 перевернувся великий вантажний автомобіль із цистерною, що мі-

стить небезпечну їдку речовину; 
 розірвалися кріплення вантажу. 

7. Розгляньте малюнки. Поясніть, що означають ці знаки та 
яких учасників руху вони стосуються: водіїв, пасажирів чи 
пішоходів. 

 

 
 

 

МОДЕЛЮВАННЯ 

Поведінка пасажира при ДТП 
 

Якщо ви подорожуєте у автомобілі з батьками чи знайомими, пе-
ред початком руху обов’язково відрегулюйте підголівник, пристебніть-
ся ременями безпеки. Це допоможе зменшити важкість травм при мо-
жливих ДТП. 

Якщо є висока ймовірність зіткнення, сильно напружте всі м’язи 
тіла, втягніть голову в плечі. Згрупуйтесь та прийміть безпечну позу. 
Потренуйтесь групуватись так, щоб руками захистити голову. Як пра-
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вило час між загрозою зіткнення і власне ДТП дуже малий — кілька 
секунд, чи навіть менше секунди. За цей час можна й не встигнути зре-
агувати, тому краще, якщо водії коректні на дорозі і не допускають на-
стання ДТП. 

                    

                                  
    

Не варто вистрибувати з автомобіля при його зіткненні чи переве-
ртанні. Слід залишатись  усередині до його повної зупинки, адже шан-
сів уціліти так більше.  

 
1. Обговоріть алгоритм поведінки пасажира при ДТП — зіт-
кненні авто. 
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2. Складіть алгоритм поведінки пасажирів автомобіля, що 
впав у воду. 

3. Вдома з батьками, якщо є машина, потренуйтесь пристеб-
нутись ременем безпеки та відрегулювати підголівник для 
себе. Також попробуйте групуватись та приймати безпечну 
позу при ДТП. 

 

§ 5. ПОБУТОВА БЕЗПЕКА 

У цьому параграфі ви:  
 повторите правила безпечної оселі; 

 вивчите привила використання засобів побутової хімії; 

 вивчите привила безпечного користування газовими приладами; 

 вивчите привила безпечного користування пічним опаленням. 
 

Безпечна оселя  

Як кажуть, наш будинок — наша фортеця. Кожен будинок чи квар-
тира оснащені великою кількістю побутових приладів, сантехнікою, тут 
є й певні запаси засобів побутової хімії. Дуже важливо правильно ко-
ристуватися цими приладами й утримувати їх у справності, вчасно ла-
годити, перевіряти технічний стан. Але таку роботу мають виконувати 
дорослі та відповідні фахівці. А що потрібно знати вам, щоб ваша оселя 
була безпечною? Адже вдома можуть виникати певні проблеми, якщо 
ми порушуємо відповідні правила. 

Розгляньте малюнки. Які порушення ви зауважили на ньому? 

Чим вони загрожують житлу? 
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Є правила безпечного користування побутовими електроприлада-
ми, електроплитами, водогоном, газовими плитами, системою пічного 
опалення тощо.  

Електричний струм може вбити людину, вражаючи життєво важ-
ливі органи. Якщо випадково триматись одночасно за ввімкнену елект-
роплиту та батарею, металеву мийку чи кран, може вразити струмом. 
Тому на кухні електроплита та система водопостачання мають бути 
розташовані на відстані не менше 1 м. Також не можна на кухні ходити 
босоніж по мокрій підлозі. 

Які правила безпечного користування електроприладами 

вам відомі? 
\ 

Пам’ятайте і про звичайний кран-змішувач води. Намагайтесь не 
торкатись тієї частини труби, що подає гарячу воду. У ванній кімнаті, 
на кухні, у душі басейну чи спортивного комплексу завжди вмикайте 
спочатку холодну воду, а потім гарячу. 

Домашня аптечка 

Підліткам і дітям дорослі зазвичай не дозволяють вільно користу-
ватись домашньою аптечкою. Адже навіть такі звичні ліки як аспірин у 
разі безконтрольного вживання спричиняють зміну формули крові. 
Тому потрібно завжди дослухатись до порад лікаря. Уживайте ліки, 
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тільки якщо їх вам дають батьки чи знайомі вам лікарі. Аптечки, як 
правило, мають певний набір компонентів: розчин йоду, зеленку, сер-
цеві та заспокійливі препарати, перев’язочні матеріали тощо. Дуже не-
безпечним предметом в аптечці є ртутний термометр. Він скляний, а 
отже, може розбитись і поранити. Ще небезпечніше, якщо ртуть (рід-
кий метал) «розбіжиться» малесенькими кульками по різним шпарин-
кам і випаровуватиметься (за температури понад 20 оС) з них. Пари 
ртуті, потрапивши в організм людини через органи дихання, виводять-
ся дуже повільно, руйнуючи зуби, нігті, волосся.  

 

Як слід вчинити, якщо розбився термометр у кімнаті? 

 

Фахівці зазвичай рекомендують провести демеркуризацію примі-
щення — знешкодити небезпечну хімічну речовину. Через високу небе-
зпечність ртутні термометри зараз замінюють на сучасні електронні чи 
сенсорні прилади для вимірювання температури тіла. 

Які засоби побутової хімії і для яких господарських пот-

реб  використовуються сім'єю вдома? 

Правила безпеки при використанні засобів побутової хімії 

1. Перед використанням будь-якого засобу потрібно 
уважно прочитайте інструкцію. 

2. Не слід перевищувати рекомендовану кількість 
засобу побутової хімії, використовуючи його. 

3. Не можна змішувати різні засоби побутової хімії. 
4. Слід щільно закривати засіб побутової хімії після 

його використання.  
5. Зберігати й використовувати хімічні засоби пот-

рібно в провітрюваних приміщеннях, подалі від 
дітей та окремо від харчових продуктів. 

6. Усі хімікати мають бути підписані. У жодному 
разі не можна використовувати невідомі або не 

 
Вибухонебезпечно 

 
Сильний окисник 
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підписані хімікати. 
7. Лаки, фарби та їх розчинники, ацетон і бензин 

мають бути щільно закриті.  
8. Не можна зберігати засоби побутової хімії у ве-

ликій кількості, слід складати їх у щільно зачине-
ні шафи. 

9. По можливості, слід заміняти засоби побутової 
хімії на безпечніші, наприклад питну соду, гідро-
ген пероксид (стара назва — перекис водню), гос-
подарське мило. 

10. Не варто користуватися хімічними речовинами 
з позначкою «Отрута». 

Подразнює 

 
Їдка речовина 

 
Вогненебезпечно 

 
Отрута 

 

 Чому пральний порошок краще зав’язувати у поліетилено-

вий пакет? 

 Чому фарби, лаки, розчинники та засоби в аерозольних ба-

лонах потрібно тримати подалі від відкритого вогню та від 

нагрівальних приладів? 

 Чому не можна змішувати засоби побутової хімії? 

Засобами по догляду за меблями, для миття вікон, знищення тар-
ганів тощо в аерозольних балончиках дуже зручно користуватися. Але 
вони небезпечні, бо до їх складу можуть входити горючі й отруйні гази. 
Крім того, аерозолі негативно впливають на довкілля. 

Перша вимога до сучасної побутової хімії — екологічна безпека. 

5.4. Комп’ютер та телевізор 

Комп’ютери є у багатьох родинах. Вони стали звичними домашні-
ми приладами, і ними користуються навіть молодші діти. Але слід 
пам’ятати, що комп’ютер негативно впливає на організм людини, особ-
ливо  дитини та підлітка. Небезпека загрожує, коли ви тривалий час 
проводите за комп’ютером. Через непомітне миготіння монітора та йо-
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го випромінювання втомлюються очі, спричиняється почервоніння, 
сльозотеча, погіршення гостроти зору. Від надмірного сидіння перев-
томлюється і спина, що може призвести до викривлення хребта. 

 Як називаються захворювання, пов’язані з викривленням 

хребта?  

 Що потрібно робити для профілактики цих захворювань? 

 Якщо ви користуєтесь комп’ютером для роботи, потрібно на-

магатися зменшити негативний вплив — зробити робоче місце 

зручним і безпечним.  
  

Яким має бути робоче місце за комп’ютером? 

 

 Сидіть перед монітором, а не збоку. Відстань від очей до екрана 
монітора має бути приблизно 50 см. 
 Освітленість монітора та кімнати мають бути приблизно однакові. 
 Через кожні 15–20 хв роботи за комп’ютером робіть активні перер-
ви. Виконуйте вправи для очей. 
 Працюйте за комп’ютером не довше, ніж одну годину на добу. 
 У кімнаті з комп’ютером щоденно виконуйте вологе прибирання 
приміщення, частіше провітрюйте кімнату.  
 Комп’ютер не повинен заміняти ігор з друзями, прогулянок на сві-
жому повітрі та спілкування з рідними. 
 Телевізор дивіться, сидячи навпроти на відстані 2,5–3 м. Не заси-
джуйтесь занадто довго за переглядом програм і фільмів.   

 

 Потренуйтесь виконувати вправи для попередження стом-

люваності очей: 

 Міцно замружте очі на 3–5 с, потім відкрийте на 3–5 с. По-

вторіть 6–8 разів. 

 Закрийте очі долонями, щоб не біло просвіту між пальця-

ми. Посидьте так кілька хвилин. 
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Безпека користування газовими приладами 

Деякі багатоповерхівки та сільські будинки оснащені не тільки га-
зовими кухонними плитами, а й колонками для нагрівання води, сис-
темами автономного опалення. Паливний газ, що подається до осель, — 
природний газ метан. У селах можуть використовувати скраплений газ 
у балонах — пропан-бутанові суміші. Ці гази утворюють з повітрям 
вибухонебезпечні суміші. Вони не мають запаху, тому для визначення 
витоку, до них додають речовини, що мають дуже неприємний різкий 
запах навіть у незначних концентраціях.   

  

У який колір пофарбовані газові труби? 

Якого кольору газові балони? 

Що слід робити, якщо у приміщенні відчувається специ-

фічний запах газу? 
 

Сучасні газові плити обладнують спеціальними пристроями запа-
лювання полум’я за допомогою електричної іскри — п’єзопідпалювач 
або електропідпалювач. Такі пристрої забезпечують зручне запалюван-
ня полум’я без допомоги сірників або запальнички.  
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Проаналізуйте алгоритм запалювання газових приладів та 

потренуйтесь разом із батьками вдома робити це безпечно й 

правильно. 

 

У разі появи найменшого запаху не можна вмикати електроприла-
ди, користуватись відкритим вогнем. Потрібно перекрити газові крани, 
провітрити приміщення та повідомити дорослих.  

 

Правила користування пічним опаленням 

Приватні будинки, особливо в сільської місцевості, часто облашто-
вують різноманітними системами опалення: печами, камінами, грубка-
ми, котлами тощо. 

Для них використовують різне паливо: тверде (дрова, вугілля, 
торф) і газ. Якщо газ потрапляє в пристрій для згоряння по трубах, то 
потрібно дотримуватись загальних правил користування газовими 
приладами. А от у разі використання твердого палива потрібно за-
пам’ятати кілька правил безпеки пічного опалення. 
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При нормальному горіння палива утворюється вуглекислий газ. 
Його надлишок не є корисним для людини, але він не такий шкідли-
вий, як чадний газ, що утворюється при неповному згорянні палива. Це 
частіше за все відбувається коли до печі, каміну чи іншого пічного 
пристрою не потрапляє повітря у достатній кількості. 

Чадний газ дуже небезпечний. Він утворює хімічну сполуку із ге-
моглобіном крові людини й організм відчуває дефіцит кисню. Вдихан-
ня чадного газу протягом кількох годин призводить до смерті. Проте 
людину можна в якийсь момент урятувати, якщо винести її на свіже 
повітря, зігріти. 

Перевіряйте справність 

дверцят та заслонок 

Розмістіть перед пічним 

отвором металевий лист 

завбільшки  50×70 см 

Не залишайте дрова чи 

інші горючі матеріали 

перед пічним отвором 

Не  закривайте 

заслонку до закінчення 

горіння палива, щоб не 

отруїтись чадним газом 

Меблі, штори 

не розміщуйте 

біля печі ближче 

ніж півметра 

Регулярно вичищайте попіл, 

перекладаючи його в металеві 

ємності та викидайте подалі 

від легкозаймистих матеріалів 

Перевіряйте піч 

на наявність тяги 

Не залишайте піч, камін 

чи інший пристрій пічного  

опалення без нагляду 

й доступним для дітей 
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Обов’язково користуйтесь ременями безпеки в легкових 

автомобілях. 

Правильно використовуйте побутові прилади, а батькам 

нагадуйте, щоб вони перевіряли їхній технічний стан. 

Зменшуйте негативний вплив комп’ютера — зробіть своє 

робоче місце зручним і безпечним, дотримуйтесь правил 

роботи за комп’ютером.  

Не приймайте ліки самостійно й за порадою сторонніх 

людей. Будьте обережні зі ртутним термометром. 

Побутові паливні гази — метан і пропан-бутанові суміші є 

вибухонебезпечними.  

Будьте обережні з газовими приладами та пічним опа-

ленням. Не залишайте без нагляду працюючі побутові та 

газові пристрої. 
 

Запитання і завдання 

1. Розгляньте малюнки а, б. Які положення газового крану 
зображені на них? 

а)     б)       в)   

2. Чи можна користуватись такою колонкою, яка зображена 
на малюнку в?  

3. Навіщо перевіряти тягу перед користуванням газовими 
приладами та пічкою? 

4. Складіть алгоритм розпалювання газової колонки. 

5. Навіщо поміщають металевий лист перед пічним отвором? 
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6. Зазначте небезпеки, що можуть виникнути при зловжи-
ванні у використанні комп'ютера. 

7. Розгляньте ситуації. Чим небезпечна кожна з них? Пояс-
ніть, як можна було їх уникнути. Запропонуйте найбезпе-
чніше рішення. 

 

1. Під час прибирання у квар-
тирі знайшлось чимало кон-
тейнерів та пляшечок із різ-
ними засобами без етикеток.  

2. Перебуваючи на дачі, ви поміти-
ли, що молодший братик, бавля-
чись, закрив заслонку каміну, у 

якому ще горять полінця.  

3. В автобусі чужа бабуся по-
чула, як твоя однокласниця 

каже, що в неї болить голова. 
Старенька витягнула з кишені 

пігулку й радить її подрузі. 

4. Оленка прийшла зі школи і ви-
рішила підігріти на обід борщик. 

Увімкнула газову плиту, поставила 
каструлю на вогонь, а сама побігла 

в магазин по хліб.  

 

8. Визначте рівні безпеки (отруйні, вогненебезпечні, відносно 
безпечні, безпечні) із етикеток засобів побутової хімії, що 
зберігаються у вас вдома. Складіть список найнебезпечні-
ших з них.  

9. Обговоріть з батьками правила зберігання та застосування 
засобів побутової хімії. Чи дотримуєте ви їх у своїй роди-
ні?  
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§ 6. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКОМУ ПРИМІЩЕННІ 

У цьому параграфі ви:  

 пригадаєте правила пожежної безпеки; 

 дослідите план евакуації з громадських приміщень; 

 зрозумієте, як евакуюватися з класу та школи 
 

Причини виникнення пожежі 

Прокоментуйте причини виникнення пожежі, відображені 

на малюнках.  

Пожежі виникають з різних причин, але переважно через неправи-
льну поведінку людей. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 8 

9 

10 11 12 
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Пожежній безпеці навчальних закладів, а також усіх інших громад-
ських установ приділяють багато уваги. Розроблені Правила пожежної 
безпеки, у яких наведені вимоги щодо обладнання установ загального 
та спеціального призначення, правил користування цим обладнанням 
та технікою, правил поведінки працівників і відвідувачів.  

 

Правила поведінки при пожежі у громадському приміщенні 

 
 

Перед практичними й лабораторними роботами з хімії та фізики у 
виробничих майстернях і кабінетах трудового навчання вчителі обов'я-
зково мають інструктувати вас щодо основних правил техніки безпеки, 
які містять також і правила пожежної безпеки.  

У який спосіб можна використати первинні засоби поже-

жогасіння? 
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Ви часто буваєте у громадських місцях, тому необхідно знати зна-
ки, що допоможуть орієнтуватись у разі необхідності. 

 

Пожежний 
кран 

 

Телефон 
для сповіщення про 
пожежу 

Звуковий 
оповісник 

пожежної тривоги 
Вогнегасник 

 
Пожежний 

гідрант 

Пожежна 
драбина 

 Складіть перелік громадських приміщень, які ви найчастіше 

відвідуєте. 

 Чи звертали ви увагу на розміщені на кожному поверсі шкіл, 

готелів, бібліотек, театрів та торгових центрів плани евакуації? 

Евакуація — вивезення населення, підприємств, уста-

нов, майна тощо з місцевості чи приміщення при за-

грозі певної небезпеки.  



57 

 

 

 

Розгляньте типовий план евакуації. На ньому обов'яз-

ково вказують поверх, номери кімнат чи кабінетів, роз-

міщення вікон, дверей, вихід на сходи та евакуаційні 

виходи. Знайдіть на плані усі перелічені елементи. 

 
 

 Як засоби пожежної безпеки у громадських приміщеннях перед-
бачено встановлення зелених ламп (ламп аварійної системи). Вказівні 
знаки, виготовлені з люмінесцентних матеріалів, можуть указувати до-
рогу приблизно 30 хв після того, як погасне аварійне освітлення. Цей 
час дозволить вийти до безпечного місця в незнайомій або малознайо-
мій будівлі й допомогти іншим відвідувачам.  

    
Розбити, щоб 

дістатись 

чогось 

Напрямок 

руху 

Напрямок 

руху 

Вказівник 

виходу 
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До виходу 

сходами вниз 

До виходу 

 сходами вгору 

Вказівник 

виходу 

Вказівник запасного 

виходу 

 Найважливіше завдання евакуації — якнайшвидше вивести людей 
з небезпечної зони. Водночас треба намагатись не завдати нікому шкоди. 
Тому в кожному навчальному закладі та різних організаціях проводять 
тренування: дні безпеки та навчання з цивільної оборони. Основним за-
вданням цих тренувань є відпрацювання організованої евакуації великої 
кількості людей. Важливо, щоб вона пройшла швидко і без паніки. 

 

Щоб уникнути пожежі, не порушуйте правил безпеки, 

стежте за справністю побутових і газових приладів, бо за-

звичай причинами пожежі є поведінка людей. 

Будьте обережні з горючими речовинами. 

Громадські приміщення оснащені пожежною сигналізаці-

єю та засобами пожежогасіння — читайте спеціальні зна-

ки — вони підкажуть, як діяти. 

Про пожежу насамперед слід повідомити дорослих і ор-

ганізовано евакуюватися, допомагаючи слабкішим. 

Поцікавтесь завчасно, де в навчальному закладі чи вдома 

розташовані засоби пожежогасіння, потренуйтесь їх вико-

ристовувати. 

 

Запитання і завдання 

1. Які причини виникнення пожеж? 

2. Які горючі речовини можуть бути у класі?  
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3. Наведіть приклади засобів пожежогасіння. 
4. Які знаки пожежної безпеки встановлено у вашому навча-

льному закладі? Що вони означають? 
5. Яким чином сповіщають про пожежу у навчальному за-

кладі? 
 
 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 Відпрацювання алгоритму дій під час пожежі 

у громадському приміщенні 

У громадських приміщеннях, особливо у навчальних закладах, мо-
нтуються спеціальні системи виявлення пожежі та пожежної сигналі-
зації. 

Датчик сигналізації кріпиться на стелі майже у кожному примі-
щенні. 

 
 

Система автоматичної 
пожежної сигналізації 

Датчик 
сигналізації 

1. Яка будова внутрішнього пожежного крану?  У яких ви-
падках він використовується та де розміщений у вашому 
навчальному закладі? 
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2. Проаналізуйте алгоритм дій при пожежі у навчальному 
закладі. 

 

3. Намалюйте в зошиті план-схему класної кімнати та повер-
ху, де ви перебуваєте, укажіть шляхи евакуації. 

4. Під керівництвом учителя здійсніть евакуацію з класу до 
вхідних дверей або евакуаційного виходу. 
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