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Для здоров’я необхідні чотири умови: фізичні 
навантаження, обмеження в харчуванні, 

загартовування, час та вміння відпочивати. 
І ще п’яте – щасливе життя!

М. М. Амосов



Історія охорони здоров’я

Монографія розкриває етапи розвитку охорони здоров’я населення в Харкові за часів
Російської імперії і охоплює значний історичний період від ХVIII ст. до 1917 року. Автор
зосереджує увагу на організації медичної допомоги в боротьбі з найбільш небезпечними
хворобами того часу, знайомить з організацією санітарної діяльності в місті, розповідає про
організацію керування охороною здоров’я та медичним персоналом на рубежі століть.

Робак І. Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської
доби (початок ХVIII ст. – 1916 р.) : монографія / І. Ю. Робак. –
Харків : ХДМУ, 2007. – 346 с.



Дане видання – продовження дослідження з історії охорони
здоров’я в Харкові, викладеного в монографії І. Ю. Робака
«Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби
(початок ХVIII ст. 1916 р.)». Знайомить з історією охорони
здоров’я в першій столиці радянської України не з точки зору
історії медицини, а з позиції соціальної історії, краєзнавства.
Розглядає місцеву політику у сфері охорони здоров’я:
фінансування, соціальне становище та умови праці медичних
працівників, особливості медичного обслуговування населення
тощо.

Робак І. Ю. Охорона здоров’я в першій столиці Радянської України (1919-1934 рр.) / І. Ю. Робак,
Г. Л. Демочко. – Харків : Колегіум, 2012 – 260 с.



Ціборовський О. На варті здоров’я : історія становлення
соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в Україні
/ О. Ціборовський ; МОЗ України, Український інститут
стратегічних досліджень. – Київ : Факт, 2010. – 249 с.

Монографія всебічно представляє історію становлення соціальної медицини і охорони
громадського здоров’я на тлі особливостей епохи, політико-економічної ситуації в Україні у
різні часи. Автор досліджує широке коло питань виникнення і поширення соціально-
медичних ідей, витоків і джерел соціальної медицини, її формування і становлення як
наукової дисципліни і предмета викладання. Особливу увагу приділяє висвітленню ролі
українських лікарів і вчених у становленні та формуванні системи охорони здоров’я.



Бабінець Л. Як зберегти та змінити своє життя на
краще з досвіду тисячоліть / Л. Бабінець, О. Воронцов
// Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. –
2017. – № 6. – С. 32-38.

Представлено історичний досвід профілактичної
медицини. Напрацювання видатних лікарів минулого
у вигляді спостережень та порад, об’єднані за певною
тематикою, відповідають на безліч питань сучасників
щодо особистої гігієни, правильного харчування та
режиму сну. Вислови медичних авторитетів усіх часів
підтверджують головну тезу профілактичної
медицини «хворобу легше попередити, ніж лікувати».



Історична спадщина та сучасні аспекти забезпечення громадського
здоров’я в Україні : матеріали науково-практичної конференції з
нагоди 140-річчя від дня народження С. А. Томіліна (1877–1952),
видатного соціал-гігієніста та демографа, завідувача кефедри
соціальної гігієни Харківського медичного інституту, 25 жовтня
2017 р. / Міністерство охорони здоров’я України ; Харківський
національний медичний Університет. – Харків, 2017. – 160 с.

Збірка присвячена 140-річчю з дня народження видатного харківського вченого, засновника
кафедри соціальної гігієни у Харківському медичному інституті, Сергія Аркадійовича
Томіліна. До книги увійшли різнобічні матеріали з актуальних питань вітчизняної системи
охорони здоров’я, розглянуто правові засади планування та фінансування цієї галузі
медицини. Приділено увагу перспективам впровадження в Україні медичного страхування,
розвитку системи управління охороною здоров’я тощо. Ряд доповідей присвячено організації
медико-санітарної допомоги населенню. Особливий інтерес видання представляє для
фахівців, які цікавляться історією медицини, зокрема організацією системи охорони
громадського здоров’я на Харківщині.



Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні
аспекти розвитку охорони здоров’я : матеріали другої
міжнародної наукової інтернет-конференції, присвяченої 210-
річчю Харківського національного медичного університету
(4–11 листопада 2014 р.) / Харківський національний
медичний університет; Академія соціальних наук України. –
Харків : Колегіум, 2014. – 256 с.

Збірник матеріалів Другої Міжнародної інтернет-конференції, яка відбувалася на базі
Харківського національного медичного університету у листопаді 2014 року містить публікації
з певних напрямків охорони здоров’я. Розглянуто історичні витоки сфери охорони здоров’я,
принципи організації та економічні засади, соціально-філософські аспекти здоров’я, проблеми
медичної освіти тощо.



Довідайтеся про здоров’я

Видання містить тексти науково-популярних книг і статей М. М. Амосова, відомого вченого,
талановитого хірурга, кібернетика, створені протягом сорока років. Це результат досліджень в
різноманітних галузях: фізіологія, психологія, соціологія і навіть політика. Автор представляє
власне цілісне бачення людини – в його біологічних, соціальних, духовних проявах. Говорить не
тільки про здоров`я, але і про людський і штучний інтелект, про відносини між особистістю і
суспільством, і навіть пропонує свій прогноз майбутнього.

Энциклопедия Амосова: Алгоритм здоровья. Человек и 
общество / Н. Н. Амосов – Донецк : Сталкер, 2002 – 464 с.

«Якби не було хвороб, хто б взагалі згадував про здоров'я»

М. М. Амосов



Все о здоровом образе жизни / гл. ред. Дж. Скотт-Макнаб; пер. с англ. –
[б. м.] : Ридерз дайджест, 1998. – 404 с. : цв. ил., фот. цв.

Видання представляє собою ілюстровану енциклопедію
здорового способу життя. Завдяки цій універсальній книзі усі
небайдужі до власного здоров’я отримують змогу мобілізувати
ресурси свого організму для якісного функціонування упродовж
безлічі років. У популярній формі розглянуто питання
правильного харчування, фізичного, психічного та сексуального
здоров’я, гігієни похилого віку, побутової екології. Включено
розділ, присвячений основам первинної долікарської допомоги.
Книга призначена для широкого кола населення.



Сьогодення медицини
Электромагнитные поля и общественное здравоохранение : мобильные телефоны 
// Therapia. Український медичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 61–62.

Розглянуто питання безпеки використання
мобільного зв’язку, з урахуванням положень
Інформаційного бюлетеня ВООЗ, присвяченого даній
проблемі. Наведено основні факти про безпеку
мобільного зв’язку на здоров’я користувача,
представлено управлінські принципи з обмеження
впливу мобільних телефонів на людину.



Мороз Г. З. Впровадження засад здорового способу життя :
теоретичні та практичні аспекти проблеми / Г. З. Мороз, І.
М. Гідзинська, Т. С. Ласиця // Therapia. Український
медичний вісник. – 2017. – № 2. – С. 30–34.

У статті представлено пріоритетні напрями створення
української моделі здорової поведінки. Для прикладу авторка
наводить існуючі у зарубіжних країнах класичні теорії
мотивації, покликані сприяти формуванню певних норм
поведінки у населення. Передбачає, що передусім їх
поширенням займуться медики, використовуючи у своїй
клінічній практиці для профілактичної роботи з
пацієнтами.



Мельничук Л. В. Роль медичного працівника в сучасній
парадигмі / Л. В. Мельничук // Буковинський медичний
вісник, 2018. – № 1. – С. 165–170.

При проведенні профілактики захворювань серед
населення ключова роль віддається медичним
працівникам, які своїми знаннями, досвідом та
власним прикладом допомагають співгромадянам
виробити стратегію збереження здоров’я, як свого,
так і близьких. У статті розповідається про
анкетування, яке проводилось співробітниками
Буковинського державного медичного університету
серед батьків дітей раннього віку, аналізуються його
результати. Чимале значення приділяється
мотивації батьків до щеплень малюків та
популяризації раціонального харчування.



Сибурина Т. А. Стратегии развития здравоохранения,
реализуемые в мире / Т. А. Сибурина, О. С. Мишина // Главный
врач. – 2013. – № 3. – С. 41–48.

У статті наведено порівняльний аналіз існуючих у світі
напрямків розвитку охорони здоров’я. В останній час
світові тенденції демонструють збільшення ролі
державних механізмів в управлінні галуззю всупереч
домінуючій тривалий час ліберальній моделі. У зв’язку з
цим неабияке значення набувають заходи
загальнодержавного рівня, які спрямовані на збереження
здоров’я населення. У світі продовжується інтенсивний
пошук найбільш дієвих стратегій, і це підштовхує
національні медичні керівні структури розробляти
власні моделі управління системою охорони здоров’я.



Таралло В. Л. Здоров’я як код управління його
охороною : теоретичний аналіз / В. Л. Таралло //
Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. –
№ 3. – С. 77–78.

Наведено визначення місця і значення населення в
сучасній українській системі охорони здоров’я.
Перелічено перешкоди, які виникають перед
закладами охорони здоров’я в процесі їх діяльності
та надано шляхи їх подолання. Підкреслюється
невіддільність станів людини і системи охорони
здоров’я, що в свою чергу дає змогу стверджувати про
необхідність створення спільної «системи захисту»
для обох. Автором на основі власних теоретичних
досліджень розроблено практичний системний
аналіз ситуації, яка склалася в галузі охорони
здоров’я.



Москаленко В. Ф. Здоровье и здравоохранение : ключевые
императивы / В. Ф. Москаленко. – Киев : Авіцена, 2011. – 256 с.

Віталій Москаленко, український вчений в галузі організації
громадського здоров’я, спираючись на основоположні документи
провідних міжнародних організацій, статистичні та наукові
дані, визначає найбільш важливі категорії сфери охорони
здоров’я. Викладені у формі імперативів, вони розкривають цілі,
принципи та функції системи охорони здоров’я, завдяки чому
можна вибудовувати подальшу стратегію її розвитку. В
монографії порушені принципові питання медичного
фінансування, моделювання оптимальної системи охорони
здоров’я тощо. Автор пропонує власну формулу фінансування,
яка дає можливість забезпечення доступності та якості
медичних послуг.



Стойка О. Щоденник здоров’я українця, або як зберегти своє
здоров’я / О. Стойка // Журнал головної медичної сестри. – 2017. –
№ 3. – С. 34–45.

Як зберегти своє здоров’я…

О. Стойка, головний лікар Київського міського центру
здоров’я, підіймає тему необхідності ранньої діагностики
складно виліковних хвороб. На прикладі методичних
розробок Київського міського центру здоров’я показано, як
треба проводити інформаційну роботу серед населення для
подальшого обстеження на наявність тих чи інших
захворювань. Представлено таблиці за найбільш
поширеними хворобами, які відображають стислі дані про
процес лікування: наслідки та ризики розвитку хвороби,
необхідні процедури і профілактичні заходи. Надано
об’єктивну інформацію щодо вартості конкретних
лікарських заходів.



Тарілка здорового харчування // Журнал головної медичної сестри. –
2018. – № 1. – С. 18 – 19.

У статті наведено таблицю найнеобхідніших для
здоров’я продуктів харчування із порадами щодо
кількості та періодичності їх споживання. Особливу
увагу приділено овочам та фруктам, як найбільш
сприятливим зниженню ризика небезпечних
захворювань та покращенню якості життя.

«Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також 
хвороба способу життя» Демокріт



Проблеми формування здорового способу життя молоді :
збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених та студентів з міжнародною
участю, 30 вересня – 2 жовтня 2016 р. / Міністерство освіти і
науки України ; Одеська національна академія харчових
технологій. – Одеса, [б. и.], 2016. – 296 с.

До збірника увійшли доповіді студентів та молодих учених-учасників ІХ Всеукраїнської
науково-практичної конференції, що проходила в стінах Одеської академії харчових
технологій у 2016 році. Діапазон тем, які хвилюють майбутніх фахівців в галузі
громадського харчування виявися досить широким. Це насамперед тези з основ здорового
способу життя, правильного харчування та його організації, боротьби з алкоголізмом та
наркоманією серед молоді, впливу соціуму на здоров’я юнаків, екологічні проблеми, безпека
життєдіяльності.



Фомин А. С. Культура здоровья / А. С. Фомин ; ред. Г Н. Топоров ;
Министерство здравоохранения Украины ; Харьковская
медицинская академия последипломного образования. – Харьков :
Коллегиум, 2009. – 168 с.

Монографія українського лікаря-терапевта Олександра Фоміна
присвячена загальним питанням та проблемам культури
здоров’я. Окремо розглянуто такі аспекти як оздоровча фізична
та психофізична культура, проблеми харчування, вплив
природного середовища на здоров’я людини тощо. Маючи
багаторічний клінічний досвід, придбаний в медичних закладах
міста Харкова та області, автор ділиться з читачем власними
напрацюваннями щодо шляхів відтворення та підтримки
працездатності, активного довголіття і омолодження. Видання
буде цікаво як професійним медикам, так і усім, хто цікавиться
питаннями якості життєдіяльності.



10 шагов на пути к здоровью // Приватний лікар. – 2016. –
№ 4. – С . 19–21. 

Стаття звернена до лікарів первинної ланки, до функцій
яких входить моніторинг та запобігання серцево-
судинних захворювань серед населення. Наведено десять
першочергових напрямків роботи для їх профілактики,
основні поради зі здорового способу життя для пацієнтів з
кардіологічними проблемами. Приділено увагу
правильному харчуванню, необхідності помірних фізичних
навантажень, відказу від шкідливих звичок тощо.



Андреєва О. М. Здоров’я молоді – пріоритетне завдання
збереження генофонду народу України / О. М. Андреєва
// Медсестринство. – 2017. – № 2. – С. 44–46.

Основним об’єктом пильної уваги автора статті є так звана
ювенальна молодь, тобто група пост підліткового віку 17 – 21
років. На жаль, спостерігається відсутність у певної частки
студентської молоді усвідомлення необхідності формування
моделі здорової поведінки. У зв’язку з цим виховання культури
здоров’я в молодіжному суспільстві є нагальною потребою для
України. На думку автора статті цю задачу повинна взяти
на себе держава в особі установ та освітніх закладів охорони
здоров’я. Виховання не тільки фізично, а й духовно здорової
молоді, як наполягає автор, – це основоположна умова для
якісного формування майбутнього соціального, духовного та
культурного розвитку суспільства.



Професійна підготовка 
фахівців

Міхеєнко О. І. Підготовка майбутніх фахівців зі здоров’я людини до
застосування здоров’я-зміцнювальних технологій : теоретико-
методичні аспекти : монографія / О. І. Міхеєнко ; Міністерство
освіти і науки України ; Харківський національний педагогічний
університет ім. Г. С. Сковороди. – Суми : Університетська книга,
2017. – 317 с.

Монографія розглядає фундаментальні засади професійної здоров’я-зміцнювальної галузі.
Конкретизується сутність терміну «Здоров’я», аналізуються основні поняття професійної
підготовки фахівців зі здоров’я-зміцнювальної діяльності. Розглядаються філософські, медико-
біологічні, соціально-економічні аспекти здоров’я людини. Представлено модель професійної
підготовки фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’я-зміцнювальних технологій.
Книгу адресовано спеціалістам, які працюють у сфері оздоровлення людини, а також усім,
хто цікавиться оздоровчими технологіями.



ІХ Міжнародний медичний форум – наймасштабніша подія галузі охорони
здоров’я України! // Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 2. – С. 60–66.

Звітна стаття про роботу ІХ Міжнародного медичного форуму «Інновації в
медицині – здоров’я нації», який об’єднав медиків-науковців і представників
медичної галузі. Докладно представлено програму заходів, впроваджених
українськими освітніми, науковими та промисловими закладами, які було
проведено в рамках роботи форуму. Семінари, симпозіуми, школи, круглі
столи та майстер-класи, які відбувались під егідою форуму, покликані
допомогти фахівцям не тільки підвищити рівень кваліфікації, а й
ознайомитися з міжнародними досягненнями в галузі охорони здоров’я для
створення власних інноваційних розробок.

Ткаченко В. І. Системи охорони здоров’я європейських країн очима сімейних
лікарів / В. І. Ткаченко // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 31–34.

На прикладі аналізу сучасних європейських систем охорони здоров’я пропонується розробка
оптимальної моделі для України. Використання європейського досвіду мусить допомогти
українським фахівцям виробити стратегію вітчизняної галузі охорони здоров’я.



«Здоров'я – щастя вже саме по собі»

М. М. Амосов
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