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Шифр книги в ННМБУ : Б – 95572 
Апанасенко Г. Л. Путь к планете здоровья / Г. Л. 
Апанасенко. – К : Медкнига, 2015. – 152 с. – ( Библиотечка 
практикующего врача) 

Книга відомого українського санолога, доктора медичних 
наук, професора, президента Міжнародної асоціації спеціалістів 
по здоров’ю Апанасенко Г. Л. присвячена новій концепції 
зміцнення здоров’я та можливостям впливу на власний 
організм за допомогою найпростіших методичних прийомів. В 
захоплюючій та доступній формі автор розповідає про основні 
закономірності, що лежать в основі здоров’я людини. Головний 
тезис автора : ефективність оздоровлення залежить від 
дотримання принципів здорового способу життя. Цьому 
сприяють національні інновації та формування у населення 
мотивації  на здоров’я на основі знань про високі технології 
якості життя. Окремий розділ присвячений здоров’ю дітей та 
підлітків. Дана оцінка рівня їхнього фізичного розвитку по 
показниках біоенергетики. Розглянуто важливе питання про 
спорт і здоров’я. Автором створена експрес-система 
оцінювання рівня здоров’я, доступна кожній людині. В додатку 1 
пропонується калькулятор кількості здоров’я ( інструкція до дії). 
Книга розрахована на медичних працівників та на широке коло 
читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



Шифр книги в ННМБУ : Б – 91922 
Ильина С. И. Здоровье на вашем столе : науч.-популяр. 
изд. . /С. И. Ильина. – 6-е изд., испр. – К. : Медицина, 2012. – 
424 с.  (Энциклопедия народной медицины) 

Книга відомого лікаря-дієтолога Світлани Ільїної « Здоровье 
на вашем столе» адресована тим, хто хоче бути здоровим та 
побороти недуги. Автор досліджує засоби збереження та 
відновлення здоров’я з допомогою дієтології – науки , яка 
вивчає склад продуктів харчування, їх дію на організм людини 
та вплив на її здоров’я. Розглядає основні принципи 
раціонального харчування : вживання екологічно чистих 
продуктів, їх сумісність між собою, правильний режим 
харчування тощо. Окрема увага приділена щоденному 
вживанню овочів, фруктів, рослин, тобто того, що дарує людині 
Природа. У книзі є опис та обгрунтування методики лікувальних 
дієт, перевірених практикою, в т. ч. ролі монодієти у відновленні 
роботи ферментативної системи. Книга розрахована на 
сімейних лікарів, лікарів-дієтологів та на широкий загал читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



Шифр книги в ННМБУ : В – 4310 
Куши А. Все о макробиотической кухне / А. Куши, А. Джек 
/под ред. С. Л. Пшеницын. – СПб : Стройлеспечать, 1995. – 
416 с. 

Книга містить рекомендації щодо перших кроків до 
покращення здоров’я через збалансоване харчування. Автор 
знайомить з цілющою дією макробіотичної кухні на організм 
людини, розкриває головний « секрет» макробіотики – творчий 
свідомий підхід до харчування, власного здоров’я, до життя в 
цілому. Макробіотичне харчування розглядається як одна з 
складових здорового способу життя, яка практикується для 
розвитку фізичних, розумових та духовних якостей людини. У 
виданні надані дієтичні рекомендації по використанню 
продуктів, які складають базу повноцінного макробіотичного 
харчування. Це цільні злаки, гриби, водорості, горіхи, бобові, 
риба, овочі та фрукти, морська сіль, зелений чай та сухофрукти. 
Велике значення приділяється якісній воді, краще джерельній. 
Надані рецепти страв з урахуванням відповідності порам року 
та доби для досягнення рівноваги з природою. Рекомендовано 
для широкої читацької аудиторії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 87047 
Лозинський В. Учіться бути здоровим / В. Лозинський. – 2-е 
вид., допов. Та перероб. – К. : 2004. – 148 с. 

У книзі розглянуто результати досліджень провідних 
фахівців з немедикаментозних методів оздоровлення. Автор 
надає інформацію про те, як зберегти молодість, красу та силу, 
досягти активного довголіття, відновити втрачене здоров’я з 
допомогою рухової активності, раціонального харчування, 
загартовування і психофізіобіоенергетичної саморегуляції. 
Розглянуто правила раціонального харчування, а також 
альтернативні системи харчування для вирішення проблем 
зайвої ваги в т. ч. розвантажувальні дієти та розвантажувальні 
дні. Висвітлено основні джерела вітамінів та мінеральних 
речовин та ознаки їхньої недостатності.  Окремі розділи    
присвячені засобам і прийомам оздоровлення та 
психофізіологічної саморегуляції. Рекомендовано системи 
дихальних та фізичних вправ, правила загартовування, рецепти 
здорового харчування. Велику увагу приділено боротьбі зі 
шкідливими звичками. Книга розрахована на лікарів-
пропагандистів здорового способу життя та на всіх, хто 
піклується про своє здоров’я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б - 87941 
Никула Т. Д. Харчування людей ( раціональне і дієтичне) / 
Т. Д. Никула, А. Д. Тодоренко. – К. : Задруга, 2007. – 220 с. 

У книзі надана інформація про вплив харчових продуктів на 
життя і здоров’я людини, їхні профілактичні та лікувальні 
властивості. Книга складається з двох частин. В першій описані 
харчові продукти, їх хімічний склад, значення в житті людини. 
Розглянуто основи раціонального харчування, його особливості 
для певних груп населення : дітей, учнів, студентів, людей 
фізичної та розумової праці, вагітних, військовослужбовців, 
людей, що знаходяться в екстремальних ситуаціях та людей 
похилого віку. У другій частині приділена увага номенклатурі 
дієт та методиці проведення програмної дієтотерапії, розкрито 
значення використання в харчуванні екопродуктів та біологічно 
активних добавок. Книга розрахована на масового читача, 
медичних працівників ( дієтсестер, лікарів, студентів-медиків, 
лікарів-інтернів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Шифр книги в ННМБУ : Б - 96723  
Нутрициология : учебное пособие / Л. В. Подрыгало, Г. Н. 
Даниленко, Ж. В. Сотникова-Мелешкина и др. – Х. : ХНУ им. 
В. Н. Каразина, 2015. – 300 с. 

Посібник спрямований на вивчення основних питань 
нутріциології – науки про харчування здорової і хворої людини. 
У виданні враховані рекомендації Європейських та міжнародних 
співтовариств дієтологів та нутріциологів, надані з метою 
аналізу аліментарного фактора в соціально- медичному 
моніторингу здоров’я населення України з урахуванням 
складності сучасної ситуації. Розглянуто принципи якості та 
безпеки продуктів харчування, а також вплив харчування на 
індивідуальне та суспільне здоров’я, в тому числі особливості 
харчування населення України та країн СНД. Доведений зв’язок 
харчування та здоров’я, надана нутріциологічна характеристика 
основних продуктів харчування та основних напоїв. Окремий 
розділ присвячений харчовим продуктам особливого значення  
(біологічно активним добавкам та генетично модифікованим 
продуктам). Розглянуто елементи фітоергономіки – 
використання дикоростучих їстивних рослин для збереження 
здоров’я та підвищення працездатності людини. Надано тестові 
завдання та список рекомендованої літератури. Для студентів 
та викладачів, які вивчають елективний курс « Нутріциологія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 78850 
Паффенбаргер Р. С. Здоровый образ жизни / Р. С. 
Паффенбаргер, Э. Ольсен. – К. : Олимпийская литература, 
1999. – 319 с. 

У книзі викладено програму відомого американського 
вченого Р. С. Паффенбаргера з питань оздоровлення 
населення. Книга складається з 11 розділів, у яких детально 
описуються механізми оздоровчого впливу рухової активності 
на організм людини. Практичні рекомендації при складанні 
оздоровчих програм, принципи організації здорового способу 
життя сучасної людини мають на меті основну ціль – простоту 
їх реалізації та гарантований оздоровчий успіх. Автори 
звертають увагу на негативні тенденції різкого погіршення стану 
здоров’я людства у зв’язку з обмеженням рухової активності, 
нераціональним харчуванням, шкідливими звичками 
(тютюнопалінням, алкоголізмом, наркоманією), стресами, 
забрудненням навколишнього середовища. Оригінальний 
спосіб викладення матеріалу та рекомендацій в системі 
харчування та правил керування власним здоров’ям можуть 
зацікавити спеціалістів у галузі спортивної медицини, фізичного 
виховання , а також усіх тих, хто хоче бути здоровим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  



Шифр книги в ННМБУ : В – 8005 

Посібник для проведення лекційної пропаганди з питань 
здорового способу життя ( на допомогу лекторові) – К., 
2003. – 131 с. 

В посібнику лікарі санологи Київського міського центру 
здоров’я тезисно та обгрунтовано знайомлять з деякими 
напрацюваннями в галузі формування здорового способу 
життя, надають інформацію про профілактику захворювань та 
допомагають виховувати відповідальне ставлення до власного 
здоров’я. Поняття «здоров’я» розглядається як складова 
частина загальної культури, духовного світу людини, системи її 
світогляду. Лікарі-санологи виділяють основні чинники, які 
сприяють зміцненню здоров’я людини: рухова активність, 
раціональне харчування, загартування, режим праці та 
відпочинку, психогігієна, духовне та сексуальне здоров’я. 
Розглянуто тему «Вплив екологічних факторів на здоров’я 
людини». Окрема увага приділена боротьбі зі шкідливими 
звичками. Розкриті основні положення раціональної дієти, 
правила контролю власної «харчової поведінки».  
Запропоновані ефективні програми профілактики захворювань, 
консультації, лекції, обстеження, використання артистичної 
майстерні, театру, методів «аутріч», «навчання рівних» та ін. 
Збірник призначений для лекторів, педагогів, викладачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 85192 
Тихонова А. Я. Лабиринты здоровья : оздоровительные 
диеты. Правильный выбор питания / А. Я. Тихонова. – К. : 
Тамед,1997. – 382 с. ( Ваше здоровье) 

У книзі кандидата медичних наук, ректора Ліцею здоров’я 
при Українському університеті фізичного виховання і спорту 
Тихонової А. Я. розглянуті різні системи харчування від давнини 
до нашіх днів. Автор пропонує сучасну стратегію здоров’я, 
беручи за основу тісний зв’язок між життям, здоров’ям та 
харчуванням. Давня мудрість провіщає : якщо ти захворів – 
зміни спосіб життя. Якщо це не допомагає – зміни своє 
харчування. Серед причин, які зумовлюють здоровий спосіб 
життя, екологічно чисте, здорове харчування складає 30%. У 
книзі є багато рецептів страв традиційної та натуропатичної 
кухні. Книга призначається для лікарів – дієтологів, 
гастроентерологів, викладачів та студентів ВУЗів, фахівців з 
здорового способу життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б - 82881  
Чебан В. І. Джерела здоров’я людини / В. І. Чебан. – 
Чернівці, 2003. -310 с. 

У книзі розглянуті історичні, соціальні аспекти та сучасне 
уявлення про здоровий спосіб життя та чинники, що його 
формують. Досліджений зв’язок між станом здоров’я та 
способом життя, а також сукупність заходів, які домагають 
людині зберегти добре фізичне і духовне здоров’я. В роботі 
надані матеріали науково-популярного змісту, які містять 
рекомендації та поради для всієї родини. Висвітлені питання 
щодо сучасного уявлення про формування здорового способу 
життя в родині, профілактичні технології запобігання 
захворювань, проблеми репродуктивного здоров’я. Книга 
рекомендована студентам вищих медичних навчальних 
закладів, лікарям, організаторам з охорони здоров’я, науковцям 
та педагогам. Інформація також розрахована на батьків, 
вихователів та на засоби масової інформації. 

  


