
 

 

Життя. Здоров’я. Довголіття 
 

 
 

 

 7 квітня – Всесвітній день здоров’я. З цієї нагоди на сайті бібліотеки 

університету можна переглянути виставку літератури на тему «Життя. Здоров’я. 

Довголіття». Дані книги знаходяться у фондах бібліотеки. 

 

 
 

613 

Г 82 

 Грибан В. Г. Валеологія / В. Г. Грибан. – К. : Центр учбової літератури, 

2008. – 214 с. 

 Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та історія 

розвитку науки, діагностика і прогноз здоров’я індивіда, спосіб життя, вплив 

екологічних факторів, особливості впливу на організм людини фізичних 

навантажень. Висвітлюється роль харчування, дихання, серцево-судинної 

системи у збереженні здоров’я та довголіття. Описуються основні засоби 



зміцнення здоров’я та профілактики професійних захворювань. Викладено 

погляди на насильство, його природу та профілактику. 

 Для курсантів, студентів, викладачів, науковців і всіх, хто займається 

проблемами здоров’я та виховання молоді. 

 

 

 
 

613 

Н 20 

 Найдін В. Л. Десять тисяч кроків до здоров’я / В. Л. Найдін. – К. : 

Здоров’я, 1981. – 120 с.   

 Книга, автор якої є також літератором, розповідає про значення для 

здоров’я людини такого звичайного і всім доступного виду фізичних вправ, 

яким є ходьба. Як з допомогою ходьби позбутися задишки, підвищити 

працездатність, які при цьому застосовувати навантаження в тому чи іншому 

віці, дізнається читач цієї книги. 

 

 
 

641 

С 47 

 Сімейно-побутова культура та домашня економіка : навчальний посібник  

/ За ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. – К. : Вища освіта, 2004. 



– 480 с. 

 Матеріали навчального посібника дібрано так, що вони відповідають 

реаліям сучасного суспільного становлення молоді, тому спрямовують студентів 

на переоцінку стереотипного ставлення до сім’ї та шлюбу. Розділ  «Сім’я та 

здоровий спосіб життя» розкриває психологію взаємовідносин в сім’ї, культуру 

спілкування, шкоду, яку приносить байдуже ставлення до здоров’я, вчить 

надавати першу допомогу при потребі. 

 Для студентів вищих навчальних закладів. 

 

 
 

75 

М 91 

 Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я / В. П. Мурза. – К. : Здоров’я, 1991. 

– 256 с. 

 У книзі розглянуто актуальні питання використання фізичних вправ 

людьми різних вікових і професійних груп з оздоровчою метою, при 

захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем, у профілактиці і корекції 

порушень постави і плоскостопості у дітей. Описано способи і зміст 

аутогенного тренування, методи психотерапії під час занять фізичними 

вправами, показано вплив складових способу життя на здоров’я людей. 

 Для широкого кола читачів.  

 

 



 
 

74 

П 64 

 Потьомкін І. Формула здоров’я : художньо-документальний нарис / Іван 

Потьомкін. – К. Молодь, 1988. – 112 с. 

 «Невелике мистецтво стати старим, мистецтво старість подолати», – 

писав великий Гете. Про те, як старість подолати, і йдеться у книзі українського 

журналіста І. Потьомкіна, який багато зустрічався з видатними людьми тоді ще 

Радянської України, що своїми успіхами на виробництві, в науці, літературі й 

мистецтві завдячують дружбі з фізкультурою й спортом. 

 Книга адресована широкому колу читачів. 

 

 

 

 

613 

К 64 

 Кононський О. І. Здоров’я, загартування і зимове купання  

/ О. І. Кононський. – Біла Церква : Мустанг, 2000. – 200 с. 

    У книзі коротко подається аналіз демографічної ситуації в світі і причини 

смертності, накреслюються шляхи зміцнення здоров’я і продовження життя 

людини, розглядаються методи загартування її організму повітряними, 



сонячними і водними процедурами. Особливу увагу приділено зимовому 

купанню, як одному із найбільш ефективних засобів загартування організму 

людини. Подано також матеріали з нетрадиційних методів зимового купання – 

вчення П. К. Іванова і досвіду діяльності «Білих ведмедів». 

  Для широкого кола читачів. 

 

 
 

664 

Б-40 

 Безпека харчування : сучасні проблеми / Укл. А. В. Баб’юк,  

О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова. – Чернівці : 

Книги-ХХІ, 2005. – 456 с. 

 У посібнику-довіднику викладене широке коло питань, які висвітлюють 

різні аспекти безпеки харчування: раціонального, збалансованого харчування 

для різних груп населення в залежності від віку, статі і характеру трудової 

діяльності, значення окремих поживних речовин і загальні правила харчування. 

 Розглянуті шляхи забруднення продуктів харчування шкідливими 

речовинами в процесі технології виготовлення (нітратами, радіонуклідами, 

пестицидами та ін.), їхній вплив на здоров’я людей, а також заходи щодо 

зменшення вмісту цих речовин у продовольчій сировині і продуктах 

харчування. Приділена увага і харчовим добавкам, які все частіше 

застосовуються на Україні. Окремо наведені особливості та принципи 

раціонального харчування дітей. 

 Для студентів вищих немедичних навчальних закладів, широкого кола 

читачів.  

 

 



 
 

613 

Ч-44 

 Чепига М.П. Стимуляція здоров’я та інтелекту / М. П. Чепига,  

С. М. Чепига. – К. : Знання, 2006. – 347 с. 

 У пропонованій книзі вперше комплексно висвітлюється проблема 

оздоровлення людини, стимулюючого впливу на навчання і працездатність 

енергетики музики, запахів, кольорів, довкілля. Матеріали книги можуть 

використовуватись  при вивченні курсів «Основи валеології», «Основи безпеки 

життєдіяльності», «Людина та її здоров’я», «Загальна гігієна людини», Основи 

загальної екології», «Екологія людини» та «Стимулятори інтелекту». 

 Для педагогів, учнів, студентів і всіх, хто хоче підвищити свою 

працездатність та активізувати життєві сили організму. 

 

 

 
 

613 

З-14 

 Бардов В.Г. Загальна гігієна та екологія людини : навчальний посібник 

/ В. Г.  Бардов, І. В. Сергета. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 214 с.  

 В даний посібник включені матеріали практичних занять з різних розділів 

навчальної дисципліни, що охоплюють широке коло сучасних актуальних 



питань підготовки студентів з фундаментальних гігієнічних проблем, 

розглядаються питання пропедевтики, гігієни, гігієни навколишнього 

середовища, екології людини, гігієни праці, виробничої токсикології, 

радіаційної гігієни, гігієни дітей і підлітків, психогігієни, гігієни надзвичайних 

ситуацій та військової гігієни. 

 Для студентів-стоматологів та фахівців в галузі профілактичної медицини. 

 

 
 

613 

Д 215 

 Даценко І. І.  Гігієна та екологія людини : навчальний посібник 

 / І. І. Даценко. – Львів : Афіша, 2000. – 248 с. 

 У навчальному посібнику розглядаються: значення гігієни для здоров’я 

людини і шляхи його забезпечення; процес урбанізації та його соціальні та 

екологічні наслідки; гігієна житла; основи особистої гігієни; гігієна праці і 

відпочинку; харчування людей розумової праці; гігієнічна характеристика умов 

праці користувачів комп’ютерів; гігієна дітей і підлітків. 

 Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних 

закладів. Він може бути корисним викладачам, лікарям, фахівцям санітарно-

гігієнічного профілю, екологам, спеціалістам з охорони праці інших об’єктів 

господарювання. 

 

 



 

664 

В 80 

 Вплив харчування на здоров’я людини : підручник / За ред. М. М. Редька. 

– Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 500 с.  

     Підручник створений у відповідності до робочих програм кафедр 

медичної підготовки, безпеки життєдіяльності, цивільної оборони, екології. 

Розкриваються питання раціонального харчування та його впливу на стан 

здоров’я. Розглянуто питання, пов’язані із забрудненням продуктів харчування, 

харчових отруєнь та їхньої профілактики, а також деякі методи лабораторних 

досліджень харчових продуктів. 

 Для студентів, курсантів, слухачів вищих навчальних закладів. Буде 

корисним для працівників митної служби. 

 

 

  
614 

З 88 

 Зощук С. Який харч – таке здоров’я / Степан Зощук ; з передм.  

М. Грушкевича, Р. Біхера. – Торонто : НТШ, 1995. – 344 с. 

    В цій книзі читач знайде все, що треба знати про правильне харчування, 

згідно з сьогоднішнім станом науки. Книга повинна стати дороговказом для 

молодих людей, які створюють сім’ї, для майбутніх матерів, які несуть 

відповідальність за здоров’я майбутніх поколінь. 

 

 



 
 

613.2 

М 59 

 Малигіна В. Д. Мікробіологія та фізіологія харчування : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Малигіна,  

О. А. Ракша-Слюсарева, В. П. Ракова, Л. І. Оконєчнікова, Т. Р. Багуліна. – К. : 

Кондор, 2009. – 242 с. 

 В навчальному посібнику наведені морфологічні та фізіологічні 

особливості мікроорганізмів, їх роль у переробці продуктів харчування. 

Визначено основні принципи фізіології харчування. 

 

 

 
 

88.6 

Г 18  

 Гамільтон Б. Початок в АА. Життя у тверезості / Б. Гамільтон. – Львів : 

Свічадо, 2005. – 222 с. 

 Алкоголізм – це хвороба тіла, розуму й душі. Від неї страждають не лише 

самі алкозалежні, а й цілі їхні родини. Книжка про АА – Спільноту Анонімних 

Алкоголіків – можливо, єдина й остання надія для Вас чи для когось із Ваших 

рідних або близьких. Спільнота АА виникла в Америці 1935 року. Осередки АА 

діють у всьому світі, не так давно й в Україні. АА – це не секта, не релігійний 



рух, але надія на Бога займає в Програмі оздоровлення АА важливе місце. 

 Книжка написана цікаво, навіть захоплююче, але головне в ній – 

практичні, реальні методи порятунку від смертельного ворога – алкоголю. 

 

 

 
 

 

613.3 

М 35 

 Матюхина З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии : 

учебник для проф. образования / З. П. Матюхина. – М. : ПрофОбрИздат, 2001. – 

184 с. 

     Учебник «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» составлен 

в соответствии с действующими стандартами начального профессионального 

образования. В учебник включены новые научные данные в области 

физиологии питания, разработанные Институтом питания АМН. Весь материал 

по гигиене питания и санитарии построен на данных, рекомендованных 

Государственной санитарно-эпидемиологической службой и продиктованных 

законом РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

утверждённым 19.04.91.  

 

 

 



 
 

614.3 

Т 46 

 Тихонова А. Я. Оздоровительные диеты / А. Я. Тихонова. – Х. : Фоліо, 

1998. – 382 с. 

 В книге кандидата медицинских наук, ректора Лицея здоровья при 

Украинском государственном университете физического воспитания и спорта 

описаны различные системы питания от древности до наших дней. Приведено 

множество рецептов блюд традиционной и натуропатической кухни, доступных 

для каждого, даже в наше беспокойное и, увы, небогатое время.   

 

 

 
 

613.99 

Т 65 

 Трча С. Искусство вести здоровый образ жизни / Станислав Трча. – М. : 

Медицина, 1985. – 231 с. 

 Данная книга посвящена различным вопросам поддержания и укрепления 

здоровья современной женщины. В книге приводятся краткие данные по 

анатомо-физиологическим особенностям женского организма, даются 

практические советы поведения женщин при беременности, родах, в 

послеродовой период. Большое место в книге уделяется правильному режиму 



дня, проведению закаливающих процедур, занятиям физкультурой и спортом, а 

также основам женской косметики. 

 

 

 
 

61 

Р 65 

 Рецепты здоровья и долголетия / Составители : Р. И. Даласюк,  

Л. П. Камрат, Т. Ф. Шевчук. – Днепропетровск : Росток. – 432 с. 

 

 Предлагаемая читателям книга по здоровому образу жизни разработана 

группой врачей и исследователей Стенфордского университета (США) и в своё 

время прошла апробацию во Всесоюзном научно-исследовательском центре 

профилактической медицины Минздрава СССР. 

 Сторонники нетрадиционной медицины смогут воспользоваться советами 

народных целителей – истинных знатоков свойств лечебных трав, веществ, а 

также способов приготовления из них целительных отваров, настоев и т.п. В 

книге продолжается рассказ о секретах здоровья и долголетия, почерпнутых из 

Аюрведы – индийской науки самооздоровления. 

 Кроме того, читателям предлагаются рецепты экономного приготовления 

вкусных и полезных блюд. 

 

 

 



 
 

613.2 

С 51 

 Смоляр В. И. Рациональное питание / В. И. Смоляр. – К. : Наукова думка, 

1991. – 362 с. 

 

 Изложены сведения о пищевой и биологической ценности продуктов 

питания, их сбалансированности в пищевом рационе, энергетических 

потребностях различных возрастных групп населения, а также о наиболее часто 

встречающихся нарушениях в питании и их влиянии на состояние здоровья.  

В приложении приведены примерные меню для работников умственного и 

физического труда. 

 Для врачей, биологов, специалистов пищевой промышленности, а также 

для широкого круга читателей. 

 

 


