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Словник-довідник містить основні валеологічні поняття і терміни, 
які сприяють кращому вивченню та засвоєнню питань з охорони здоров’я. 

Рекомендовано для студентів природничих  спеціальностей 
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Передмова 

Головним скарбом 
життя є не землі, що ти їх 

завоював, не багатства, що 
їх маєш у скринях. 

…Головним скарбом життя 
є здоров’я, і, щоб його 

зберегти, потрібно багато 
що знати. 

  
Авіценна 

 
Обов’язковим компонентом національної освіти мають бути 

знання про формування, збереження і зміцнення здоров’я людини, 
гігієнічне виховання молоді, розвиток валеологічної свідомості та 
культури здоров’я особистості. 

У фаховій підготовці вчителів біології викладання курсу 
’’ Валеологія’’ посідає важливе місце, оскільки сприяє формуванню у 
студентів свідомого ставлення до власного здоров’я. Проблема 
збереження здоров’я, формування свідомого вибору здорового 
способу життя є сьогодні однією з найактуальніших. 

Основні напрями реформи освіти визначають як 
найважливіше, обов’язкове завдання вищої школи – давати студентам 
глибокі й міцні знання основ наук. Цьому сприяє застосування в 
навчальному процесі термінів і понять, використання яких є 
необхідною передумовою ефективності навчання. 

Призначення словника-довідника – сприяння кращому 
вивченню, систематизації та закріпленню знань студентів про 
найважливіші проблеми здорового способу життя. 
             Словник-довідник поліпшить засвоєння студентами 
теоретичного матеріалу з валеології, допоможе поглибити їхні знання 
з питань охорони здоров’я. 


