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Шифр книги в ННМБУ : Б – 97689 

Гагара В. Ф. Раціональне харчування різних категорій 

населення : навч. посіб. / В. Ф Гагара. – Запоріжжя : ЗНТУ, 

2016. – 184 с. 

У посібнику викладено інформацію про організацію 

раціонального харчування різних категорій населення : дітей та 

підлітків, вагітних, спортсменів, туристів та людей похилого віку. 

Термін «раціональне харчування» означає фізіологічно 

повноцінне харчування, побудоване на наукових основах, здатне 

повністю забезпечити потребу організму в їжі. Автор підкреслює 

роль харчування у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я 

людини, регуляції фізіологічних функцій організму. 

Повноцінність харчового раціону визначає стан здоров’я 

населення, впливає на фізичний розвиток, працездатність, 

захворюваність і тривалість життя. Окремо розглянуті поняття 

про нетрадиційні та дієтичні форми харчування людини, 

генетично модифіковані продукти харчування, харчові отруєння. 

Рекомендовано викладачам та студентам вузів. 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : В – 8269 

Давудов Д. Слагаемое здорового и счастливого образа 

жизни. Книга первая / Д. Давудов. – Винница : Новая Книга, 

2011. – 392 с. 

У рамках книги автор доносить до читача думку про те, що 

здоров’я людини знаходиться тільки у її власних руках. 

Запропонована ним теорія здорового способу життя 

максимально наближена до реальних можливостей людини. 

Автор акцентує увагу на законах духовного розвитку, які дають 

розуміння того, що спочатку неохідно привести до ладу свою 

душу, а тоді зайнятися тілом. Надає поглиблені поняття того, що 

називається здоров’ям та розкриває механізми його здобування 

шляхом самореалізації. Книга дає відповіді на багато запитань, 

рекомендує переглянути життєві цінності та підводить до 

висновку : щоб мати міцне здоров’я, за нього треба боротися. 

Книга розрахована на широке коло читачів, студентів вузів – 

майбутніх лікарів, психологів, на всіх тих, кому небайдуже власне 

здоров’я та благополуччя. 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 85722 

Исаев Ю. Путь к здоровому образу жизни / Ю. Исаев. – 

Берлин, 2002. – 195 с. 

Книга присвячена валеології – науці, яка сприяє 

збереженню та відновленню здоров’я людини, її працездатності 

та соціальної активності. Автор, лікар за фахом, надає власні, 

перевірені на великій кількості пацієнтів, рекомендації щодо 

організації здорового способу життя та створення індивідуальних 

оздоровчих програм. У книзі описано вплив занять спортом, на 

організм людини, методики очищення організму, нормалізації 

ваги, самомасажу, посилення біоенергетики. Велика увага 

приділена збалансованому харчуванню, руховій активності, 

формуванню здорового психологічного клімату оточуючого 

середовища. Автор використвує методики відомих учених : В. В. 

Фролькіса, А. М. Вейна, Л. Я. Іващенка, Л. Стопарда, К. Купера 

та досвід народних целителів.  Книга розрахована на лікарів, 

інструкторів зі здорового способу життя, спортивних тренерів та 

на широке коло читачів.  

 

  





Шифр книги в ННМБУ : Б – 84195 

Живите долго и с наслаждением. Как всегда оставаться 

здоровым, активным и привлекательным. Медицинские 

советы : пер. с нем. / Р. Клатт. – Либідь, 2004. – 244с. 

Автор книги – успішний німецький вчений та авторитетний 

лікар, доктор медицини, який має численну приватну практику. 

Свій власний досвід, спостереження та рекомендації він 

узагальнив у книзі, яка користується популярністю у західному 

світі. Лікар Ріхард Клатт дає доступні поради : як харчуватися, як 

тренувати свій мозок та імунну систему, як підтримувати фізичну 

активність та гормональну рівновагу, як планувати своє життя, 

щоб надовго залишатись здоровим. У книзі можна дізнатися про 

те, що таке функціональна їжа, чому так важливо підтримувати 

водний баланс організму, наскільки корисне вегетаріанство. 

Автором надана критична оцінка різноманітних дієт. Книга 

розрахована на широкий загал читачів, викладачів медичних 

університетів, сімейних лікарів. 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 92327 

Лебеда А. П. Здоров’я ділової людини. Практичний 

посібник з фітотерапії і гомеопатії / А. П. Лебеда, В. Д. 

Осетров. – К. : Академперіодика, 2002. – 173 с. 

Посібник розрахований на ділових людей, які працюють у 

напруженому ритмі сьогодення. Розлади здоров’я офісних 

працівників обумовлені перевантаженням, ненормованим 

робочим днем, занедбанням основ здорового способу життя, які 

погіршуються надмірним споживанням кави, сигарет, 

мерехтінням дисплею, постійними стресами через прагнення до 

успіху та необхідність вижити в умовах конкуренції. Автори 

пропонують читачеві цікавий матеріал, який дозволить 

зорієнтуватися у стані власного здоров’я та покращити його з 

допомогою натуральних засобів оздоровлення. Посібник містить 

480 рецептів на основі рослинної сировини, переважно 

європейської флори. Значна кількість порад і рецептів 

стосується збереження не тільки здоров’я, а й краси та 

молодості, що є актуальним для іміджу успішної людини. Автори 

сподіваються, що книга буде корисною і стане в нагоді діловим 

людям, які приймають участь у русі за здоровий спосіб життя. 

Рекомендована лікарям, що цікавляться альтернативною 

медициною. 

  



 



Шифр книги в ННМБУ : Б – 96606 

Павлова Ю. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість 

життя людини : монографія / Ю. Павлова. – Львів : ЛДУФК, 

2016. – 356 с.  

У монографії окреслено теоретичну модель структури 

здорового способу життя, що визначає базові компоненти 

благополуччя людини. Охарактеризовано окремі складові  

способу життя ( освітній рівень, наявність шкідливих звичок, тип 

харчування, рухову активність ) та встановлено їх вплив на 

формування якості життя осіб різного віку. Оцінено вплив 

комплексних оздоровчих та рекреаційних програм на стан 

здоров’я різних груп населення. Описано чинники, що 

зумовлюють поліпшення якості життя. Окремий розділ 

присвячений інноваційним фізкультурно-оздоровчим 

технологіям та їх реалізації. Для науковців, викладачів вищих 

навчальних закладів, студентів, лікарів та інтернів.   

  



 



Шифр книги в ННМБУ : Б – 98479 

Психологія здоров’я людини : навч. посіб. / І. В. 

Толкунова, О. Р. Гринь, І. І. Смоляр, О. В. Голець ; за ред. І. 

В. Толкунової. – К. : ТАЛКОМ, 2019. – 183 с.  

У посібнику подано системне узагальнення матеріалів про 

психологічне здоров'я людини як передумову здорового способу 

життя. Розглянуто концептуальні уявлення про здорову 

особистість. Окремий розділ присвячено різним підходам до 

визначення здоров’я, описано його основні стани, зазначено 

критерії, умови, а також принципи роботи з покращення 

психологічного здоров’я особистості. Розглянуто інноваційні 

підходи до розробки дієвих психологічних стратегій, 

спрямованих на збереження, зміцнення здоров’я і розвиток 

життєвих ресурсів. Визначено вплив на психологічне здоров’я 

різних соціальних зв’язків : сім’ї, друзів, колег, знайомих, питання 

стресів та шляхи їх подолання. Посібник розрахований на 

студентів, магістрів, аспірантів, фахівців сфери забезпечення 

здоров’я людини. 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 94114 

Солдатенко В. А. Здоровий спосіб життя – основа 

довголіття / В. А. Солдатенко, В. П. Лютов. – Глухів, 2012. – 

52 с.  

Пропаганда здорового способу життя є основою 

відродження нації. З цією метою автори в доступній формі дають 

рекомендації для широкого кола читачів стосовно раціональних 

основ здорового способу життя, наводять дані наукових 

досягнень у напрямку подовження життя людини, випадки 

практичного досвіду довголіття. Автори використовують дані з 

наукових праць відомих учених, таких як І. Мечніков, М. Амосов,  

О. Богомолець, В. Бєхтєрєв, В. Фролькіс та ін. Велика увага 

приділяється техніці правильного дихання, фізичним вправам, 

методам релаксації та загартуванню організму. Автори 

доводять, що здорова психіка є запорукою гарного фізичного 

стану та настрою. Рекомендують відмову від шкідливих звичок, 

здоровий сон, контроль над свідомістю та емоціями, пропагують 

засоби і методи досягнення активного довголіття, доводять 

залежність між харчовим раціоном і станом здоров’я. Книга 

рекомендована для широкого кола читачів. 

 

  



  



Шифр книги в ННМБУ : Б – 98006 

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : збірник 

праць XI міждисциплінарної наук.- практ. конф. / За ред. 

проф. Т. М. Ганича. – Ужгород : ДВНЗ « УЖНУ», 2018. – 400 с.  

Збірник праць конференції охоплює нові дані про 

підтримання здоров’я людини в сучасних умовах. Розглянуто 

актуальні питання адекватного харчування, якісної питної води, 

подолання йододефіциту, дефіциту макро-і мікроелементів. 

Здорове харчування розглядається як основа збереження 

здоров’я нації. Матеріали конференції містять новітні 

напрацювання у збереженні та підтримці здорового стану 

організму людини у складних екологічних умовах. Велике 

значення приділено методам оздоровлення природними 

засобами, зокрема лікувальними травами, мінеральними 

водами, фітопрепаратами та ін.. Розглянута проблема безпеки 

харчових продуктів. Книга рекомендована лікарям загальної 

практики, сімейним лікарям, викладачам та студентам медичних 

вузів. 

 

  



 



Шифр книги в ННМБУ : Б – 98505 

Науково-методична конференція «Шляхи збереження і 

зміцнення здоров’я». Збірник праць від 15 березня 2018 р. – 

Рівне, 2018. – 196 с. 

У збірнику зібрані матеріали, в яких досліджується стан 

здоров’я нації, сучасні досягнення у збереженні та зміцненні 

здоров’я, чинники, які впливають на самопочуття людини, засоби 

корекції фізичного стану, інноваційні методи організації 

здорового способу життя. Велика увага приділена філософським 

аспектам здорового способу буття людини. Здоров’я 

розглядається як головна складова життя людства. Розглянуто 

такі важливі теми: валеологічна освіта дітей та молоді ; 

психологічні особливості взаємозв’язку емоційних переживань 

та фізичного стану людини ; роль загартування та лікувальної 

фізкультури ; оздоровлення умов життя ( праці, відпочинку, 

побуту ). Книга буде цікава викладачам та студентам медичних 

закладів освіти. 

 

 

 


