
 

Здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і 

харчування, аніж від лікарського мистецтва. 

Джон Леббок 

 
 

Здоров’я - найголовніший скарб людини. Адже саме від нього залежить наше життя. 

При зустрічі ми запитуємо один одного про здоров’я і бажаємо його один одному: 

воно воістину є головною умовою людського щастя… 

 

Хто здоровий, – той сміється, 

Все йому в житті вдається. 

Він долає всі вершини, 

Це ж чудово для людини! 

Хто здоровий, той не плаче, 

Жде його в житті удача. 

Він уміє працювати, 

Вчитись і відпочивати. 

Хто здоровий – не сумує, 

Над загадками мудрує, 

Він сміливо в світ іде 

Й за собою всіх веде! 

Бо здоров’я – це прекрасно, 

Здорово, чудово, ясно! 

І доступні для людини 

Всі дороги і стежини! 

Зрозуміло, всім відомо, 

Як приємно бути здоровим, 

Тільки треба знати, 

Як здоровим стати. 

 

Так що ж таке здоров'я? 



Здоров'я людини - багатопланове поняття. Адже це не лише відсутність хвороб, а 

й високий рівень пристосувальних можливостей, добре психічне самопочуття, добробут, 

хороші соціальні стосунки. 

Сучасна наука налічує близько 300 визначень 

поняття «здоров'я», але, на жаль, більшість із них 

розглядає здоров'я як протилежність хворобі. 

Сьогодні багато вчених і лікарів користуються 

визначенням здоров'я, яке у 1949 

р. затвердила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ): «Здоров'я - це стан 

повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність 

хвороб або фізичних вад» (ВООЗ, 1948). 

Водночас здоров'я є найвищою цінністю людини. Але, на жаль, багато людей 

починають розуміти цінність здоров'я, втративши його. Не випадково в усіх 

вітаннях до свят, дня народження, з приводу інших подій ми один одному бажаємо 

здоров'я і щастя. Ці два поняття нерозривно взаємопов'язані. Адже  без здоров'я не 

може бути щасливого життя. Вже стало звичним, що молоді люди мало 

замислюються про цінність здоров'я, не шанують і не піклуються про нього, оскіль-

ки воно в них є. Тіло і органи безвідмовно працюють, і часто ви навіть не уявляєте, 

як може бути інакше. 

Спорт – це здоров'я. А коли здорова людина займається спортом, це 

похвально подвійно.  

Зараз стало популярно їсти корисну їжу, пити якісну воду та дихати очищеним 

повітрям. Все це вважається модним, але не кожен собі це може дозволити. Ніні 

купити їжу та питво без добавок дуже складно, це практично неможливо. Вона або 

шалено дорога, або недоступна. Але є вихід, вихід вирощувати самому або знайти 

людину, яка вирощує сама і купувати у нього. Ті, хто цього по справжньому хочуть, 

хочуть бути здоровими, не потребуватимуть грошей, все, що потрібно - це бажання. 



    Що б займатися спортом, не обов'язково купувати дорогий абонемент в спортзал, 

досить знайти майданчик, неподалік від будинку та спокійно займатися там. Адже 

вам насправді потрібен спорт, а не комфортний душ або стоянка. Люди часом 

плутають справжні потреби з потребами, які їм нав'язують рекламою. 

    Як говоритися, в здоровому тілі - здоровий дух, і тут не можна не відзначити, що 

людина в хорошій фізичній формі живе куди веселіше, ніж людина з зайвою вагою 

та шкідливими звичками. Бути здоровим запрограмовано нашою природою, а ми 

всіляко намагаємося переписати цю «програму». 

 

 

Будьте Здорові! 
 

 

 

 

 

 


