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Людина за будовою і функціями 
належить до ссавців

Спільні риси:
- план будови;
- процеси фізіології;
- інстинкти і рефлекси;
- біологічні потреби



Людина за будовою і функціями 
належить до ссавців

Відмінності:
- пов’язані з прямоходінням;
- розвинена кисть руки;
- мова;
- абстрактне мислення;



Людина за будовою і функціями 
належить до ссавців

Відмінності:
- пов’язані з прямоходінням;
- розвинена кисть руки;
- мова;
- абстрактне мислення;
- соціальні потреби;
- духовні потреби



Серед людей людина розвивається 
як особистість

Мауглі, персонаж казки Р.Кіплінга Оксана Малая (Україна) до 8 років пробула
у товаристві собак. 

Вона поводилась, як собака, гарчала, 
намагалась вкусити



Здоров’я –
найцінніший

скарб



Науки, що вивчають людину

анатомія
фізіологія

гігієна
психологія



Анатомія – наука про будову організму

Методи вивчення 
будови тіла:

• спостереження

- огляд тіла, розтин

Рембрандт Харменс ван Рейн «Урок анатомії лікаря Пульпа»



Анатомія – наука про будову організму

Методи вивчення 
будови тіла:

• спостереження

- огляд тіла, розтин

• дослідження

- рентгенівське



Методи вивчення процесів 
життєдіяльності:

• спостереження

• експериментальний:

- накладання фістул

- графічна реєстрація АТ

- електрокардіографія

Фізіологія – наука про процеси життєдіяльності



Методи вивчення процесів 
життєдіяльності:

• спостереження

• експериментальний:

- накладання фістул

- графічна реєстрація АТ

- електрокардіографія

- енцефалографія

Фізіологія – наука про процеси життєдіяльності



Методи гігієни:

• клінічні – вивчення причини 
хвороби;

• фізіологічні – вивчення 
можливостей організму 
пристосуватись до певних 
умов

Гігієна – це розділ медицини про створення умов 
для збереження і зміцнення здоров’я 



Методи психології:

• спостереження;

• експеримент

Психологія – це наука про закономірності психічних 
процесів та індивідуальних   властивостях людини



Залежність стану здоров’я від чинників:

спосіб життя

стан довкілля

спадковість

рівень медицини



Цвітіння води 

• це природне явище, що
полягає в зміні забарвлення
води внаслідок масового
розмноження ціанобактерій



Вплив електричних батарейок 

• Електричні батарейки залежно 
від їхнього типу містять важкі 
метали та небезпечні 
елементи. Потрапляючи в 
навколишнє середовище, одна 
батарейка забруднює 400 л 
води. 



харчування



фізична активність



робота мозку



стан емоційної 
сфери



чергування                 
активності та відпочинку



Чи маєте запитання?


