РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ
Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість
Пригадайте, що ви вже вивчили
У підлітковому віці відбуваються фізіологічні, __________________________
і _______________________ зміни. Вони пов’язані з поступовим переходом до періоду ___________________, коли людина здатна створювати сім’ю.
1

Позначте правильну відповідь.
1. Вік, у який вступаєте ви, восьмикласники, називається підлітковим. Цей
період учені ще називають:
А дитинством
   В пубертатом
   Г зрілістю
Б юністю
2. Підлітка вважають соціально незрілим у тому разі, якщо він:
А ще не може прогнозувати і планувати власну поведінку
Б приймає обдумані рішення
В співвідносить свої рішення зі своїми можливостями
Г несе відповідальність за свої рішення
2

Доповніть речення.

Для того щоб стати дорослим, перш за все потрібно досягти
____________________________________________________________.
Психологічна і соціальна зрілість — це наслідок життя
у _________________, результат психологічного й _____________
____________________________________________________________.
3

Доповніть перелік етапів індивідуального розвитку.

Немовлячий вік, грудний вік, ____________, _____________
_________, ___________ зрілість, старість.
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4

Розгляньте світлини. Одна із цих дівчат не вміє навести порядок у своїй
кімнаті й чекає, поки це зробить мама, а інша — самостійно готує різноманітні страви для всієї сім’ї. Хто з них готовий до дорослого життя? Чому?

5

Доповніть перелік ознак фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості.

1) Уміння прогнозувати свою поведінку в будь-яких життєвих
ситуаціях;
2) уміння здобувати потрібну інформацію й аналізувати її, виходячи зі своїх цілей у різних сферах життя;
3) ______________________________________________________
4) ______________________________________________________
5) ______________________________________________________

Соціальні ролі та життєві навички в сучасному світі
Пригадайте, що ви вже вивчили
Кожна людина займає певне _________________ становище в суспільстві,
тобто має соціальний ___________ . Він передбачає певну поведінку людини,
якої від неї очікує суспільство,— соціальну __________________________________ .

2
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Позначте правильну відповідь.
1. До життєвих навичок НЕ належить уміння людини:
А працювати в групі
   В відсмикувати руку від гарячого
   Г бути наполегливим
Б слухати й чути інших людей
2. Соціальні ролі, які виконує людина:
А ніколи не змінюються
Б впливають на поведінку людини
В даються їй від народження
Г ніяк не впливають на спосіб життя

2

Позначте твердження «+» або «–».
Соціальний статус не впливає на поведінку людей.
Є соціальні ролі, які ми отримуємо від самого народження, а є такі, які ми
обираємо самі.
Соціальна роль — це спосіб поведінки людини, який не залежить від її статусу в суспільстві.

3

Розгляньте світлини. Підпишіть соціальні ролі, які виконують зображені на
них люди.

_____________________
4

_____________________

_____________________

Доповніть речення.

У колективі необхідні навички роботи в групі, уміння конструктивно висловлювати свої почуття, _________________________ ,
____________________ . Ваш статус учня передбачає, що ви
________________ , ______________ , дотримуєтеся шкільної
дисципліни, тобто виконуєте _______________________________ .
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НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Класифікація надзвичайних ситуацій
Пригадайте, що ви вже вивчили
Надзвичайні ситуації (НС) можуть бути ___________________ , природного,
____________________ , _________________ характеру. Найбільш тяжкі наслідки приносять _____________________________________ та _______________________________ .

1

Позначте правильну відповідь.
Ознакою надзвичайної ситуації є:
А низький культурний рівень населення
Б наявність або загроза загибелі людей
В пошкодження хуліганами пам’яток культури
Г бійка між учнями в школі

2

Позначте твердження «+» або «–».
НС регіонального рівня — це ситуація, що поширилася на територію двох
або більше районів.
До НС техногенного характеру належать землетруси, виверження вулканів, зсуви, пилові бурі, обвали, осипи.
До НС техногенного характеру належать прориви гребель (дамб, шлюзів та
ін.) з утворенням хвиль прориву і катастрофічним затопленням.
Природні пустелі й напівпустелі займають більш ніж 1/3 земної поверхні.
На цих землях проживає близько 15 % населення світу.

3

Доповніть речення.

Ризик — це _____________________________________________ .
Визначено, що є два рівні ризиків: __________________________
і _________________________________________________________ .
Надзвичайні ситуації, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, класифікуються за характером походження,
_____________________________ , ____________________________ .
4
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Доповніть перелік ознак надзвичайної ситуації.

1) Людські жертви;
2) наявність або загроза загибелі людей;
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________
5) _______________________________________________________
6) _______________________________________________________
5

Розгляньте світлину. Якою є ця надзвичайна ситуація — природною чи
техногенною? Поясніть.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Основні принципи порятунку і захисту людей
у надзвичайних ситуаціях
Пригадайте, що ви вже вивчили
Під час надзвичайних ситуацій захищати треба _________________________ .
Основними способами захисту є: своєчасне сповіщення ___________
_____________________________, укриття ______________________________________ ,
евакуація ____________________________________________________________________ .
1

Позначте правильну відповідь.
Евакуація — це:
А самостійний вихід населення з міст
Б організований вивіз населення з міст
В вихід населення в будь-якому напрямку
Г виселення населення з обжитої території
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