
Чинники, що позитивно впливають на здоров’я 

 

1. Мета в житті. 

2. Формування менталітету здоров’я. 

3. Рівень загальної, моральної, духовної, фізичної культури, виховання 

культури здоров’я. 

4. Формування здорового способу життя. 

5. Найвище (перше) місце здоров’я в ієрархії потреби людини. 

6. Орієнтація на збереження, відновлення та зміцнення здоров’я. 

7.  Упровадження моди на здоров’я. 

8. Пріоритет здоров’я як головне завдання науки та практики у здійсненні 

прямого шляху до здоров’я. 

9. Орієнтація медицини на збільшення резервів здоров’я, а не тільки на 

лікування хвороб. 

10. Розвиток інтелекту. 

11. Перемикання свідомості на «позитивний канал». 

12. Настанова суспільства, окремої людини на пріоритетне значення 

здоров’я. 

13. Настрій на тривале життя — універсальні внутрішні ліки. 

14. Усвідомлення здоровою людиною свого здоров’я. 

15. Генетика людини, відсутність спадкових хвороб. 

16. Уміння переборювати лінощі стосовно зміцнення свого здоров’я. 

17. Соціально корисна активна діяльність, високий рівень професіоналізму. 

18. Екологічно сприятливі умови, умови життя та праці (екологія людини). 

19. Визначення та використання суттєвих характеристик здоров’я — 

не захворюваність. 

20. Оздоровча активність — активне самозбереження, саморозвиток та 

самовдосконалення. 

21. Самозабезпечення здоров’я. 

22. Фізична активність, оптимальні тренувальні навантаження та обсяг 

рухової активності. 

23. Якісне та збалансоване харчування. 

24. Емоційне здоров’я. 

25. Визначення часу відпочинку та сну. 

26. Застосування відновлювальних засобів. 

27. Перспективна роль фармакології. 

28. Здорові звички щодо збереження та зміцнення здоров’я. 

29. Приклад батьків, викладачів та медичних працівників стосовно здорового 

способу життя. 



30. Шлюбні, родинні відносини, народження та виховання дітей — настанова 

на здоров’я. 

31. Приємне коло спілкування, здорова компанія. 

32. Соціальна та індивідуальна оцінка діяльності, творчості та 

підприємницької діяльності. 

33. Задоволення життя (щастя, добробут). 

34. Творчість як основа здорового способу життя. 

35. Соціально-економічні та політичні умови життя. 

36. Достатні матеріальні ресурси на соціальному та індивідуальному рівнях. 

37. Акцентована оздоровча позиція засобів масової інформації. 

38. Приведення до рівноваги енергетичне поле людини. 

39. Наявність достатніх адаптаційних можливостей організму. 

40. Основні положення акмеології як комплексної науки про досягнення 

найвищого рівня розвитку людини й становлення професіоналізму. 

41. Навчання збереженню, зміцненню та вдосконаленню здоров’я всіх 

категорій населення, валеологічна освіта. 

42. Розробка та використання інтегрального засобу оцінки стану організму 

для прийняття рішення щодо профілактики захворюваності. 

43. Інструментальні засоби оцінки стану здоров’я згідно із сучасними 

інформаційно-технологічними засобами діагностики різних органів та 

систем. 

44. Масова донозологічна діагностика та розподіл обстежених на групи за 

станом здоров’я. 

45. Методика розподілу людей на здорових та хворих і тих, які перебувають в 

проміжному стані, прийняття управлінських рішень. 

46. Володіння знаннями та умінням визначення свого біологічного віку. 

47. Відповідність показникам оптимального і нормального здоров’я. 

48. Ефективна служба охорони здоров’я. 

49. Роль валеології як науки про здоров’я здорової людини. 

50. Новий науковий напрямок – валеотехнологія – як прогресивний шлях до 

вивчення складного явища «здоров’я» на основі інтелектуальної 

комп’ютерної технології та інформаційного підходу. 

51. Підготовка фахівців до здійснення служби здоров’я на основі настанов 

валеології у науково-практичному аспекті. 

 


