
Як зберегти своє 

здоров’я !!! 



«Перша і найкраща перемога людини – підкорити самого себе» (Платон). 

). 



,  

Міхеєнко, О. І.   Загальна теорія здоров'я [Текст] : навч. 

посіб. / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 

2020. – 155, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 148–155. 

.  

Здоров’я – це одна з фундаментальних 

категорій людського буття, яка є 

найважливішим пріоритетом усіх 

розвинених країн світу, а ставлення до 

здоров’я, усвідомлення його значущості 

вважається атрибутом національної 

культури, критерієм і запорукою 

благополуччя суспільства. 



Міхеєнко, О. І.   Щоденник здоров'я [Текст] : навч.-

метод. посіб. / О. І. Міхеєнко, В. І. Котелевський. – Суми : 
Університетська книга, 2020. – 156, [1] c. : табл. – 

Бібліогр.: с. 152–156. 

Щоденник здоров’я є ефективним засобом 

навчання , самовиховання культури здоров’я 

особистості. 



Карпухіна, Ю. В.   Основи фізичної реабілітації 

[Текст] : навч. посібник / Ю. В. Карпухіна ; [уклад. Ю. 

В. Карпухіна] ; МОН України, Херсонський держ. ун-

т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 307, [1] c. : іл., 

табл. – Бібліогр.: с. 305–306. 



Даценко, І. І.   Гігієна і екологія людини 

[Текст] : навч. посібник : рек. МОН України як 

навч. посібник для студ. ВНЗ / І. І. Даценко ; 

МОН України, Наук.-методичний центр вищої 

освіти, Львівський ДМУ імені Данила 

Галицького. – Львів : Афіша, 2000. – 246, [2] с. : 
іл. – Бібліогр.: с. 243–244. 

Осіпова, Н. Л.   Гігієна дітей та підлітків 

[Текст] : навч. посіб. / Наталія Осіпова ; 

МОН України, Кам'янець-Подільський 

нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам'янець-

Подільський : [Друк-Сервіс], 2011. – 

152 с. – Бібліогр.: с. 137–138. 



Здорове харчування - це харчування, яке забезпечує ріст, нормальний 

розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню її здоров'я та 

профілактиці захворювань. Дотримання правил здорового харчування в 

поєднанні з регулярними фізичними вправами скорочує ризик хронічних 

захворювань і розладів, таких як ожиріння, серцево-судинні 

захворювання, діабет, підвищений тиск і рак. 



Долікарська допомога та основи захисту населення 

в надзвичайних ситуаціях [Текст] : підручник 

/ Плахтій П. Д., Гутарєва Н. В., Макаренко А. В., 

Соколенко Л. С. ; МОН України, Донбаський держ. пед. 

ун-т, Кам'янець-Подільський НУ імені Івана Огієнка, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – 

Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. – 339, [1] с. : іл., 

табл. – Бібліогр.: с. 336–339. 

. 

Основи медичних знань [Текст] : підручник : [рек. 
МОН України як підручник для студентів ВНЗ] 
/ П. Д. Плахтій, С. П. Польова, Л. С. Соколенко, 
Н. В. Гутарєва ; [за ред. С. П. Польової] ; МОН України, 
Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 
Вінницький нац. мед. ун-т імені М. І. Пирогова, 
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та 
ін.]. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 
327, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326–327 



Домедична допомога – це 
невідкладні дії та організаційні 

заходи, спрямовані на врятування та 
збереження життя людини у 

невідкладному стані та мінімізацію 
наслідків впливу такого стану на її 

здоров’я , що здійснюються на місці 
події особами, які не мають медичної 

освіти, але за своїми службовими 
обов’язками повинні володіти 

основними практичними навичками 
з рятування та збереження життя 

людини, яка перебуває у 
невідкладному стані, та відповідно 
до закону зобов’язані здійснювати 

такі дії та заходи. 

Антонов, А. Г.   Основи домедичної допомоги [Текст] : 
підручник : доп. МВС України / А. Г. Антонов, 

А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова ; МВС України, 

Донецький юридичний ін-т МВС України, Каф. судових 

екпертиз. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : КНТ, 

2014. – 336, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 330–335. 



Невідкладна медична допомога у загальній 

лікарській практиці [Текст] : навч. посібник 

для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів 

(факультетів) післядипломної освіти та 

сімейних лікарів / МОЗ України, НМА 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 

Буковинський ДМУ ; за ред. І, С. Зозулі, Л. Ф. 

Матюхи, С. В. Білецького. – Київ : Наша родина 

плюс, 2015. – 485, [1] c. : іл, схеми, табл. – 

Бібліогр.: с. 472–490. 





Професійна педагогічна позиція вчителя як 

організатора та вихователя здорового способу 

життя та профілактика ВІЛ/СНІДУ [Текст] : 
колективна монографія / Ю. С. Бойко, 

Л. С. Соколенко, А. А. Соколенко [та ін.] ; [за заг. 

ред. Соколенко Л. С. ; рец.: Кочубей Т. Д., Голяр О. 

І., Казанцева Т. В.] ; Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 

204, [1] c. : рис. – Бібліогр.: після кожного розділу. – 

Авт. зазначено на звороті тит. арк. 



Соціально-просвітницькі тренінги з 

формування мотивації до здорового способу 

життя та профілактики ВІЛ/СНІДу [Текст] : 
навч.-метод. посіб. / С. В. Страшко, 

Л. А. Животовська, О. Д. Гречишкіна [та ін.] ; 
за ред. Страшка С. В. ; МОН України. – 2-ге 

вид, переробл. і допов. – Київ : Освіта України, 

2006. – 260 с. – Режим доступу: 

http://udpu.org.ua/library_files/413625.pdf. 



Курорти та санаторії України [Текст] : науково-

практичний довідник / Б. І. Аксентейчук, 

Ю. І. Андріяшек, К. Д. Бабов [та ін.] ; [автори-

упоряд.: О. П. Тарасенко, В. С. Соколов ; за ред. 

К. Д. Бабова, В. В. Єжова, О. М. Торохтіна]. – 

Київ : Фолігрант, 2009. – 428, [1] с. : іл. + 1 

електрон. опт. диск. 

Заваріка, Г. М.   Курортна справа 

[Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України 

як навч. посіб. для студ. ВНЗ 

/ Г. М. Заваріка ; МОН України. – Київ : 
Центр учбової літератури, 2017. – 263, [1] 

c. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 206–210. 



Фостер, В.   Новый старт [Текст] : [новое 

здоровье, новая энергия, новая радость !] : 

[пер. с англ.] / Вернон Фостер. – [п. 

Заокский, Тульской обл.] : Источник жизни, 

2003. – 315, [4] c. : ил. 



Охорона здоров'я в Україні [Текст] : навч. 
посібник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь 
[та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова ; 
МОНмолодьспорту України. – Київ : Скіф, 2013. – 
287, [1] c. – Бібліогр.: с. 262–287. – Авт. зазначено 
на зворті тит. арк. 

Охорона здоров’я населення є 
важливою сферою суспільного життя, 

внутрішньою функцією і частиною 
соціальної політики держави.  



Санітарно-епідеміологічна безпека [Текст] : 
навч. посіб. : [рек. МОНмолодьспорту України як 

навч. посіб.] / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, 

Є. Ю. Соболь [та ін.] ; під заг. ред. д-ра юрид. наук 

проф. С. В. Пєткова ; МОНмолодьспорту 

України. – Київ : Скіф, 2013. – 127, [1] с. – 

Бібліогр.: с. 117–127 та підряд. приміт. 



Нековаль, І. В.   Фармакологія [Текст] : 

підручник : затв. МОЗ України як підруч. для 

студ. вищих мед. (фармацевтичних) навч. 

закладів І-ІІІ рівнів акредитації / І. В. Нековаль, 

Т. В. Казанюк. – 8-ме вид. – Київ : Медицина, 

2018. – 551, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 551. 



Якобчук, А. В.   Основи медичної 
валеології [Текст] : навч. посіб. : [рек. 
МОНмолодьспорту України як навч. 
посіб. для студ. ВНЗ] / А. В. Якобчук, 
О. Г. Курик ; МОН України. – Вид. 2-
ге. – Київ : Ліра-К, 2019. – 243, [1] c. : 
рис., табл. – Бібліогр.: с. 237–243 


