
 Здоров`я -  
безцінне 
надбання 
людини 

  



 Що таке здоровя? 
 

Здоров’я – це природний динамічний стан організму, який 

характеризується його самоврівноваженістю і врівноваженістю з 

навколишнім середовищем у духовному, фізичному, а також 

соціальному плані й ефективний протидії захворюванням.  

У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я зазначено, що 

“ здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних вад ”. 

 

Здоров’я складається з таких складових : 

- фізична; 

- психічна; 

- духовна; 

- соціальна. 

 
  

  



  
  



Вашій увазі пропонується підбірка книг, 
яка висвітлює формування здорового 

способу життя 



Професійні захворювання та їхня 
профілактика [Текст] / [упоряд. А. В. 
Фломбойм]. - К. : Шкільний світ, 2011. - 
101, [3] c. : табл., іл. - (Б-ка "Шкільного 
світу"). - Бібліогр.: с. 105. 



Здоров'я дитини - основа майбутнього 
життя людини [Текст] : матеріали 
всеукраїської наукової конференції молодих 
учених та студентів (м. Умань, 17 квітня 2013 
року) / МОН України, Уманський ДПУ імені 
Павла Тичини, Ін-т розвитку дитини ; 
[редкол.: О. В. Чепка, Н. А. П'ясецька, І. А. 
Малишевська [та ін.]. - Умань : Візаві, 2013. - 
150, [1] c. 



Здоров'я чисте джерело [Текст] : 
формування здорового способу 
життя, превентивне виховання, 
екологічне виховання : на 
допомогу педагогічним 
працівникам з/о та позашкільних 
закладів освіти / [упоряд. Л. Л. 
Куприянчик]. - Х. : Ранок - НТ, 
2006. - 144 с. 



Максимова, Н. Ю. 
    Життя та здоров'я. 8(9) клас [Текст] : доп. 
МО України як навчальний посібник для 
учнів загальноосвітніх шкіл / Н. Ю. 
Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун ; 
Міжнародний фонд "Відродження". 
Програма "Трансформація гуманітарної 
освіти в Україні". - К. : Знання, 1998. - 157, [3] 
с. 



Єжова, О. О. 
    Здоровий спосіб життя [Текст] : 
навчальний посібник для учнів професійно-
технічних навчальних закладів / О. О. Єжова 
; МОН України, АПН України, Ін-т проблем 
виховання АПН України. - Суми : 
Університетська книга, 2010. - 125, [2] с. 



 Формування здорового способу життя 
підлітків [Текст] / упоряд. А. Ю. Сирова. - Х. : 
Веста : Ранок, 2008. - 159, [1] с. 



Трофанова, Т. Г. 
    Збірник статей, виступів та публікацій з 
питань репродуктивного здоров'я [Текст] : 
[репродуктивне здоров'я учнівської молоді] 
/ Тамара Григорівна Трофанова. - Кривий Ріг 
: Видавничий дім, 2012. - 72, [4] c. 



Бойко, А. 
    Треугольник здоровья [Текст] / Александр 
Бойко. - М. : Российская газета, 2002. - 268, 
[4] с.  



Формування навичок здорового способу 
життя молоді [Текст] / упор. А. Фломбойм. - 
К. : Шк. світ, 2007. - 112 с. 



Основы здоровья [Текст] : учебник для 
общеобразоват. школы : рек. МОН Украины 
/ Т. Е. Бойченко, И. П. Василашко, Н. С. 
Коваль, В. В. Дывак. - К. : "Генеза", 2007. - 
168 с. 



А також в читальному залі № 1 є 
журнал “Основ здоров’я”  



 Безцінний скарб, що ми 
здоров’ям звемо, із юних 
літ нам треба берегти, 

адже нічого більше нам не 
треба, щоб тільки всі 

були здорові ми 


