
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Збережи своє здоров’я 

(до Міжнародного дня відмови від куріння)



   

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Паління завдає великої шкоди організму 
людини. Нікотин впливає на стан нервових 
центрів, які формують відчуття 
задоволення у людини. Тривале паління 
призводить до хронічного отруєння, яке 
характеризується зниженням 
працездатності, ураженням дихальної та 
серцево-судинної систем. 
  Нині в нашій країні на тютюнову 
залежність хворіє 41 відсоток населення. 
Особливо гострою є проблема зменшення 
віку курців до 9 – 10 років. Щороку від 
захворювань, спричинених курінням, 
помирає 110 тисяч українців. 
   Тютюновий дим складається з 5 тисяч 
хімічних сполук, які можуть викликати рак, 
а 85 відсотків забруднювачів у димі не 
мають ані кольору, ані запаху. 
  Особливу шкоду завдає тютюновий дим  
дітям, та  вагітним жінкам. 
   В багатьох країнах світу діє заборона 
куріння в громадських місцях. Жорсткіші 
умови для курців ввели і в декількох містах 
нашої держави. В Херсоні, Ужгороді, 
Тернополі, Луцьку, Києві курцям 
заборонено диміти в громадських місцях та 
десятиметровій зоні довкола них. 
   Молодь повинна задуматись над 
величезною шкодою, яку приносить 
куріння. Легше не починати палити, аніж 
потім – кинути!



   

616.008 

Б 30 

Бахур В. Т. Від першої цигарки до раку/. 

Т. Бахур. – К. : Здоров’я, 1988. –  

96 с. 
 

У брошурі розповідається про властивості 
тютюнового диму, численні тяжкі захворювання, 
спричинювані курінням тютюну, а також про 
заходи боротьби проти нього. 
 
 
 

 

 
 
 

641 

С 37 

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. 
 

Подано теоретичний матеріал до тем курсу «Сімейно-побутова культура та домашня 
економіка» для студентів вищих навчальних закладів. Матеріали навчального посібника 
дібрано так, що вони відповідають реаліям  сучасного суспільного становлення молоді. В 
розділі “Сім'я та здоровий спосіб життя” розкривається психологічний аспект профілактики 
шкідливих звичок молоді.Для студентів вищих навчальних закладів. 
 
 

 
 

613.8 

С 71 

     Спасибо, не курю! / Сост. Н. Заикин, А. 

Никитин. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 174 с. 

Авторы сборника заставляют по-новому взглянуть на 
проблему курения, которые стоят того, чтобы о них 

задуматься. Издание рассчитано на массового читателя. 



   

 

 

613.8 

Д 29 

Деларю В. В.  

Губительная сигарета / В. 

В. Деларю. – 2-е изд. 

перераб. и доп. –  М.: 

Медицина, 1987. – 80 с. 

В книге подробно 
рассказывается о вредном 
влиянии табака на здоровье 
человека. Приведены данныеисследований, подтверждающих связь курения с тяжёлыми 
заболеваниями.Книга предназначена для широкого круга читателей. 

 

613 

Л 34 

   Левитский Л. М. Вред алкоголя и 

никотина / Л. М. Левитский,  

В. С. Язловецкий: Пособие для 

учителей. – К.:Радянська школа,1987. 

– 109 с. 
В пособии помещён материал для 
гигиенического воспитания учащихся, 
раскрывающий вредное действие на организм 
человека алкоголя и табачного дыма.  
  Рассчитано на учителей 
общеобразовательной школы. 

 75.1

Х 87 

   Хочу быть здоровым: справочное издание / 

П. Г. Отрощенко,  

В. О. Мовчанюк, И. И. Никберг и др. – 

К.:Лыбидь, 1991. – 336 с. 

Хотите быть здоровым? В таком случае наша 
книга заинтересует Вас, так как в ней собраны 
рекомендации ведущих специалистов по 
профилактической медицине.  
   Для тех, кто уже в молодом возрасте заботится 
о сохранении здоровья. 



   

5 (069) 

Г 65 

   Гончаренко М. С. Екологія людини: 

Навчальний посібник / За ред. Н. В. 

Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська 

книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня 

Ольга», 2005. – 394 с. 
У посібнику викладений холістичний підхід до 
пізнання людини як біоенергоінформаційної системи, 
що є основою спрямованого управління процесами 
життєдіяльності, духовної еволюції людини. 
     Розрахований на студентів спеціальностей, де 
викладаються курси «Екологія людини» та інші 
дисципліни з людинознавства. Буде корисний 
викладачам, аспірантам, вчителям та учням шкіл. 

 

5 (069) 

М 59    

   Микитюк О. М. Екологія 

людини / О. М. Микитюк, О. 

З. Злотін, В. М. Бровдій. – 

Харків : ХДПУ, «ОВС», 2000. 

– 208 с. 
В цьому виданні висвітлено актуальні 
екологічні проблеми, пов’язані з 
практичною діяльністю людини. 
Окреслено завдання щодо оптимізації 
взаємовідносин суспільства і природи. 
   Книга адресована студентам вузів, а 
також може бути корисною 
аспірантам, вчителям середніх шкіл, 
учням старших класів. 

 

613 

П 18 

   Пархотик И. И. Как сохранить 

здоровье / И. И. Пархотик. – К. : Наукова 

думка, 1981. – 176 с. 
В книге рассмотрены основные профилактические 
меры, направленные на сохранение здоровья и 
активное долголетие.  
Для массового читателя, а также специалистов, 
занимающихся вопросами профилактической 
медицины и социальной гигиены.



   

613.8 

Д 58 

    Довженко А. Р. Здоровье – в 

вашей воле / А. Р. Довженко. – К. : 

Общество «Знание» УССР, 1990. – 

48 с. 
Метод лечения алкоголизма, курения, 
наркомании, предложенный психиатром-
гипнологом из г. Феодосии, признан 
изобретением. Брошюра рассчитана на 
лекторов, медицинских работников, 

широкий круг читателей. 
 

  
 

616-006.6 

M35 

Матэ Ж. Досье рака / Ж. Матэ. – М. : 

Мир, 1983. – 268 с. 
Что мы знаем о раке? Что мы можем сделать в 
борьбе с ним? На эти и многие другие вопросы 
отвечает профессор Жорж Матэ. Книга 
рассчитана не только на специалистов, но и на 
читателей, интересующихся достижениями 
современной медицины и биологии. 
 

 

 
 

616.006 

Ч 16 

    Чаклин А. В. Проблема века 

/ А. В. Чаклин. – М. : Знание, 

1990. – 240 с. 
Одной из актуальнейших проблем – 
борьбе со злокачественными 
опухолями посвящены исследования 
учёных многих стран мира. 
В книге широко раскрывается 
состояние проблемы, показаны, 
поиски учёных  в этой области науки. 
Для широкого круга читателей. 



   

Як чоловікові на довгі роки зберегти здоров’я, 
силу, працездатність? Автор відповідає на ці 
запитання, користуючись рекомендаціями 
фахівців. Книга містить відомості широкого 
діапазону: від раціону харчування до атлетичної 
гімнастики і занять спортом. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


