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ЩО ТАКЕ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ? 

Здоровий спосіб життя - 

спосіб життя людини, спря-

мований на профілактику 

хвороб і зміцнення здоров'я. 

 Поняття «здоровий спосіб 

життя» однозначно поки ще 

не визначено. Представники 

філософсько-соціологічного 

напряму розглядають здоро-

вий спосіб життя 

як глобальну со-

ціальну пробле-

му, складову час-

тину життя сус-

пільства в ціло-

му. 

    У психоло-

го-педагогічному 

напрямку здоро-

вий спосіб життя 

розглядається з 

точки зору свідо-

мості, психології 

людини, мотива-

ції. Є й інші точки зору 

(наприклад, медикобіологіна), 

однак різкої межі між ними 

немає, так як вони націлені на 

вирішення однієї проблеми - 

зміцнення здоров'я індивідуу-

ма . 

 Заняття фізкультурою - 

одна з основних складових 

здорового способу життя 

 Здоровий спосіб життя є 

передумовою для розвитку 

різних сторін життєдіяльності 

людини, досягнення нею ак-

тивного довголіття та повно-

цінного виконання соціальних 

функцій, для активної участі 

у трудовій, громадській, сі-

мейно-побутової, дозвільної 

формах життєдіяльності. 

 Актуальність здорового 

способу життя викликана зро-

станням і зміною характеру 

навантажень на організм лю-

дини у зв'язку з ускладненням 

суспільного життя, збільшен-

ням ризиків техногенного, 

екологічного, психологічного, 

політичного і військового ха-

рактеру, що провокують нега-

тивні зрушення в стані здоро-

в'я. 

 У вузько-біологічному се-

нсі мова йде про фізіологічні 

адаптаційних можливостях 

людини до впливів зовніш-

нього середовища і змін ста-

нів внутрішнього середовища. 

Автори, які пишуть на цю те-

му, включають в «здоровий 

спосіб життя» різні складові, 

але більшість з них вважають 

базовими: 

 • виховання з раннього ди-

тинства здорових звичок і на-

вичок; 

 • навколишнє середу: без-

печна і сприятлива для про-

живання, знання про вплив 

навколишніх предметів на 

здоров'я; 

 • відмова від куріння, вжи-

вання наркотиків, вживання 

алкоголю. 

 • харчування: помірне, від-

повідне фізіологічним 

особливостям конкретної 

людини, інформованість 

про якість вживаних про-

дуктів; 

 • руху: фізично актив-

не життя, включаючи спе-

ціальні фізичні вправи, з 

урахуванням вікових та 

фізіологічних осо-

бливостей; 

 • гігієна організ-

му: дотримання 

правил особистої 

та громадської гі-

гієни, володіння 

навичками першої 

допомоги; 

 • загартовування. 

   На фізіологічний 

стан людини вели-

кий вплив робить 

його психоемоцій-

ний стан. Тому 

деякі автори також виділя-

ють додатково наступні 

аспекти здорового спосо-

бу життя: 

 • емоційне самопочут-

тя: психогігієна, вміння 

справлятися з власними 

емоціями, проблемами; 

 • інтелектуальне само-

почуття: здатність людини 

пізнавати і використовува-

ти нову інформацію для 

оптимальних дій в нових 

обставинах. Позитивне 

мислення. 

 • духовне самопочуття: 

здатність встановлювати 

дійсно значимі, конструк-

тивні життєві цілі, прагну-

ти до них і досягати їх. 

Оптимізм. 
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Водний туризм є одним з найбільш складних видів туризму та підготовка до водних подоро-

жей має ряд характерних особливостей. Навіть в самому простому поході турист-водник пови-

нен володіти багатьма знаннями, вміннями та навичками, а також володіти питаннями безпе-

ки: вміти добре плавати; збирати і ремонтувати туристське судно; правильно упаковувати, ро-

зміщувати і захищати від намокання продовольство, спорядження; правильно сідати на тури-

стське судно і сходити з нього; гребти і керувати судном; підходити, причалювати до берега і 

відвалюватися (відходити) від берега. 

Район походу Сіверський Донець - річка ідеальна для по-

чатківців і для родинного відпочинку. Тим, хто в першу 

чергу оцінює річку по спортивних достоїнствах, там особ-

ливо робити нічого. Проте краса Дінця, зручні для відпо-

чинку береги, пам'ятки - природні і історичні роблять річ-

ку надзвичайно привабливою. Сіверський Донець прокла-

дає дорогу в піщаному руслі. Ширина річки від 30 до 100 

м. Спокійні плеса чергуються з швидкими ділянками, на 

яких Донець сильно петляє, розмиває береги і утворює 

пляжі. 

Маршрут походу: с. Геївка-Червоний Донець-Мелова-Балаклея-Савинці 

Довжина подорожі: 70 км  Час подорожі: 7 днів 

Туристсько-краєзнавчий водний похід ІІІ ступеню складності  в 

районі Харківської області по річці Севірський Донець наших учнів з 

18.06 по 24.06.2015  

              Н@ші події 
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День Здоров’я  

"Шкіряний м'яч" 
13 - 16 жовтня 2015 року у місті Первомайський проходив турнір змагань з футболу на призи 

Клубу "Шкіряний м'яч" серед команд шкіл міста. Переможцями турніру в нелегкій боротьбі 

проти команди учнів ЗОШ №4 стали учні ЗОШ №5. Фінальна гра декілька раз змінювала на-

прямок гри щодо перемоги. Під час гри біля штучного майданчику зібралось декілька десят-

ків вболівальників з числа батьків, родичів, друзів тощо. Капітан команди Сафонов Данііл 

отримав від головного судді змагань Є.І. Понамаренко перехідний Кубок турніру. Вітаємо 

переможців змагань з перемогою та бажаємо успіхів у спорті!  

18 вересня учні і вчителі, майже повним складом, вирушили в ліс для 

святкування вже традиційного свята спорту та активного відпочинку - 

«Дня здоров'я».  

Безпосередньо на місці учні поділилися на два табори.  

Для початкової школи проводилися веселі естафети та конкурс на кра-

щу фруктово-овочеву композицію.  

Для старшої та середньої школи були підготовлені та проведені наступ-

ні конкурси: «Смуга перешкод», «Орієнтування», 

«Кострові», «Кашовари», «Туристична пісня».  

 Діти та вчителі ві-

дпочили на славу. 

Кожен клас був на-

городжений грамо-

тою за участь у 

змаганнях. 
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«Турнір 1000 команд» почав свою історію з 2001 року. Це був перший в Україні проект, 

метою якого стало відродження масового дитячо-юнацького спорту. Більше 1 млн. дівчаток 

та хлопчиків у віці 10-12 років взяли участь у «Турнірі». ФФУ внесла «Турнір 1000 команд» 

в офіційний календар ігор, а УЄФА визнав «Турнір» найбільшими дитячими футбольними 

змаганнями в Європі, надавши Україні п'ятизірковий статус у рамках Хартії масового футбо-

лу. Структура проведення турніру проста, але охоплює велику кількість команд-учасниць. 

Цієї осінні 2015 у першому етапі в шкільних паралелях дівчатка і хлопчики 2003-2005 ро-

ку народження грають між собою на першість школи. Потім переможці шкільних змагань 

виходять на етап міських змагань, та згодом на першості міста. 

За здобуття першого місця на міському етапі серед юнаків боролися команда нашої шко-

ли та команда ЗОШ №4. До останніх секунд гри було не ясно, хто буде переможцем. На ра-

дість вболівальників вирішальний гол забили гравці нашої школи.  

Володарі призових місць отримали свої нагороди. 

«Турнір 1000 команд»  
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Фото сторінка 
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Фото сторінка 
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Канаєв Дмитро 

Осокін Семен  

Випускник 2014 року. Чемпіон 

України з боксу. Багаторазовий 

призер спортивних змагань. 

Чемпіон України з пляжного во-

лейболу. У 2014 році у складі націо-

нальної збірної з волейболу взяв 

участь у міжнародному юнацькому 

турнірі в Греції і завоював золоту ме-

даль. 
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Ільїнська 

Марія  
    Закінчила школу в 2013 році. Сту-

дентка Харківської державної акаде-

мії культури, майбутній репортер. З 

юних років займається спортом. В 

2013 році стала чемпіонкою світу з 

пауерліфтингу. 

   Випускниця 2014 року. Учасниця че-

мпіонату Світу з гірського бігу в Поль-

щі, марафону (42195 метрів) в Мадриді. 

Встановила рекорд Галактики за пресу 

-10501 раз. Багаторазовий призер зма-

гань з дуатлоні. 

Випускники 2014 року. Гравці юнацької во-

лейбольної команди. Призери багатьох змагань, 

Всеукраїнських турнірів. Чемпіони України з 

волейболу. 

Приходько Микита, 

Катасонов Олексій  

      Барбинова Євгения  
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7 правил здорового способу життя 

Не можна не відзначити все 

зростаючий останнім часом 

інтерес до здорового способу 

життя. Рано чи пізно почина-

єш замислюватися, що спосіб 

життя, який зараз ведеш, не 

кращим чином позначається 

на здоров'ї. І добре, якщо це 

станеться рано ...  

Найчастіше людина почи-

нає замислюватися про свій 

спосіб життя і здоров'я, коли 

наздоганяє якась проблема, 

з'являється хвороба чи незду-

жання. Турбота про своє здо-

ров'я не має бути проблемою, 

турбота про своє здоров'я по-

винна бути образом життя. 

Здоровим способом життя. 

Пропонуємо Вашій увазі 7 

найважливіших правил здоро-

вого способу життя.  

 

Здоровий спосіб життя: 

правило № 1  

Найважливіше при здоровому 

способі життя - це харчуван-

ня. Правильне харчування! 

Більше фруктів і овочів, про-

дуктів, наповнених корисни-

ми для нашого організму ре-

човинами. Ніяких гамбурге-

рів, коли, чіпсів та іншої гидо-

ти. 

Як говорив сам товариш Гіп-

пократ, їжа повинна бути на-

шим ліками, а не ліки їжею. В 

ідеалі, звичайно, потрібно від-

мовитися від шкідливої їжі 

назавжди, але ... Але як відмо-

витися від улюбленої їжі, на-

віть не найкориснішою, але 

коханої? Це як будь-яка шкід-

лива звичка, розумієш, що 

шкідливо, але відмовитися не 

можеш. Іноді можна побалу-

вати свій шлунок, але без фа-

натизму. 

 

Здоровий спосіб життя: 

правило № 2  

Активність, активність і ще 

раз активність! 

Будьте актив-

ними, життєра-

дісними і відк-

ритими до сві-

ту. В умовах 

постійної за-

йнятості важко 

знайти час на 

походи в спорт-

зал, заняття 

спортом ... А 

даремно!  

І все-таки, на-

віть якщо на 

спорт часу не-

має, то піші 

прогулянки на 

свіжому повіт-

рі, ранкову про-

біжку, зарядки 

вранці ніхто не відміняв. Хо-

діть більше пішки, гуляйте у 

парках та лісах, будьте рухли-

вими.  

Від серцево-судинних та ін-

ших серйозних захворювань 

потрібно йти або навіть тіка-

ти. У прямому сенсі слова. 

Рухайтеся назустріч міцному 

здоров'ю і довголіттю!  
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Здоровий спосіб життя: 

правило № 3  

Здоровий спосіб життя жод-

ним чином не сумісний з шкі-

дливими звичками: куріння, 

вживання алкоголю і тим біль-

ше наркоманія. І якщо алко-

голь по святах при здоровому 

способі життя ще можна зро-

зуміти, то куріння і наркома-

нія скасовуються повністю.  

 

Здоровий спосіб життя: 

правило № 4  

Основа здорового способу 

життя - правильний розпоря-

док дня. Правильне харчуван-

ня, фізична активність і відсу-

тність шкідливих звичок при 

здоровому способі життя - це 

вже багато чого, але ще не 

все. При здоровому способі 

життя обов'язково повинен 

бути правильний розпорядок 

дня.  

Що значить правильний роз-

порядок дня? Це, перш за все, 

8-ми годинний здоровий сон. 

Потрібно привчити свій орга-

нізм лягає і прокидатися в 

один і той же час, не залежно 

від того, який день тижня: бу-

дній чи вихідний. В ідеалі, 

звичайно, прокидатися треба 

без будильника - це означає, 

що виспалися.  

Чому важливо висипатися? 

Хоча б, тому що існує прямий 

зв'язок між недосипанням і 

появою надмірної ваги.  

 

Здоровий спосіб життя: 

правило № 5  

Одне з найважливіших правил 

здорового способу життя - це 

позитивний настрій! Не зацик-

люйтеся на невдачах і прома-

хи. Не вийшло встояти перед 

тортиком або тістечком, ну і 

Бог з ним! Не варто через це 

засмучуватися!  

І навіть, якщо постійні трену-

вання і дієти не допомагають 

скинути зайву вагу, це не при-

від для відчаю! Значить, дієта 

не та - варто спробувати ін-

шу!  

 

Здоровий спосіб життя: 

правило № 6  

Здоровий спосіб життя - це 

так само дбайливе ставлення 

до себе! Себе треба любити, 

про себе потрібно піклувати-

ся. Наприклад, під час занять 

у спортзалі, потрібно думати 

не про те, щоб швидше піти і 

рахувати хвилини, а займати-

ся із задоволенням, з думками 

про те, що кожну вправу під-

тягує ваші м'язи .... Кожна 

вправа наближає Вас до ідеа-

лу!  

Навряд чи вийде схуднути, 

якщо постійно лаяти себе: «Я 

товста!», «Я нічого не можу!». 

Треба говорити собі: «Я силь-

на, я впораюся!», «У мене все 

вийде.». 

Здоровий спосіб життя: 

правило № 7  

Вести здоровий спосіб жит-

тя легше не поодинці, а в 

компанії. В ідеалі, звичайно, 

потрібно, щоб усі навколо 

дотримувалися такої ж жит-

тєвої позиції - разом веселі-

ше і є дух суперництва, на-

приклад, в позбавленні від 

зайвої ваги. 

Уявіть, що всі навколо ве-

дуть здоровий спосіб життя, 

все в прекрасному настрої, 

бажають один одному тіль-

ки добра. З ранку всі домо-

чадці не за ванну лаються, а 

бажають один одному чуде-

сного дня. Ех, не життя, а 

казка!  

Турбота про своє здоров'я не 

має бути проблемою, це має 

бути способом життя! Здо-

ровим способом життя. Кра-

ще вже бігати на свіжому 

повітрі, ніж по лікарях!  
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 Що таке кей-поп? 

    Музичний жанр, який охоп-

лює безліч стилів поп-музики 

Південної Кореї, включаючи 

різноманітнi напрями танцюва-

льної музики, електропоп, хіп-

хоп і сучасний ритм-енд-блюз. 

Зараз кей-поп дуже популяр-

ний стиль у музиці, його навіть 

вже використовують в україн-

ському телебачені. Також тан-

ці, які ми копіюємо, є невід'єм-

ливою часткою майже будь 

якої-пісні, і вони також різних 

стилів. 

Звідки у вас з’явився інте-

рес до культури Південної Ко-

реї?  

   У кожного була своя історія: 

хтось після перегляду музичного кліпа, хтось почув музику а хтось вже після того, як ми ста-

нцювали кілька танців.  

Як ви знайшли один одного та вірішили займатися каверами? * кавер – це переспів чи 

перетанцьовка пісні чи танцю на власний мотив.   

    Спочатку наш лідер став слухати кей-поп, потім до неї долучилася Іра, а згодом вже Ліля 

та Катя. Так як ми вчимося в одному класі, то довго ми не шукали одна одну. А сама ідея 

зняття каверів виникла майже відразу.  

Чи вважаєте ви, що танцюючи кавери популярних Південнокорейських груп, ви прит-

римуєтесь здоровому способу життя?  

   Так, адже танці потребують багато зусиль і тому наше здоров’я на першому місці, і ми по-

винні завжди бути у формі.  

Чи дотримуєтеся ви правила та вислову «в здоровому тілі здоровий дух?» 

   Так, адже, як ми вже казали, наші танці потребують того, щоб ми були завжди у формі.  

Які плани ви маєте на майбутнє у сфері роботи вашого колективу WOTS? *WOTS – 

We Own The Sky! WOTS | We Own The Sky | K-pop cover dance 

    Ми плануємо дуже багато, навіть після випуску зi школи, ми не будемо розходитись, а бу-

демо продовжувати танцюва-

ти вже в Харкові. Зараз наша 

найближча мета, це участь i 

навіть перемога у головному 

фестивалі кавер команд K-

POP World Festival, адже пере-

можці мають можливість пої-

хати до країни мрії. Ну і зви-

чайно розвиток у танцях та 

інших сферах діяльності, адже 

ми хочемо бути трішки більше 

нiж звичайна кавер команда, 

ми хочемо займатися своїм 

розвитком не тільки у танцях, 

а й інших напрямах. 
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Н@ші таланти 



PSY – прорыв в кей-поп 

музыке 2015 года! 
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СКЛЯНКА ЗВИЧАЙНОЇ ВОДИ МОЖЕ ВИЛІКУВАТИ  

ПОГАНИЙ  НАСТРІЙ. 

20 УНІКАЛЬНИХ ФАКТІВ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА, ПРО ЯКІ НЕ 

СКАЗАЛИ В ШКОЛІ 

1. Наш ніс може запам'ятати близько 50 

тисяч різних ароматів.  

2. Фокусуючі м'язи в твоїх очах пересува-

ються приблизно 100 тисяч разів в день. Це 

дорівнює щоденній прогулянці довжиною в 

80 км.  

3. У дітей на 60 кісток більше, ніж у до-

рослої людини.  

4. Ми здатні прочитати до 1000 слів на 

хвилину.  

5. Людський пупок - будинок для сотень 

тисяч бактерій, що утворюють там екосис-

тему розміром з цілий тропічний ліс. 

 6. Ми скидаємо близько 19 кілограмів 

шкіри за все своє життя. 

 7. Протягом життя ти виробляєш близь-

ко 25 тисяч літрів слини. Цієї кількості дос-

татньо, щоб заповнити два плавальних ба-

сейни.  

8. 10% безсонного життя ми проводимо з 

закритими очима. Це тому що ми часто мо-

ргаємо.  

9. Еритроцити з легкістю можуть викона-

ти 20-секундну подорож по всьому нашому 

тілу.  

10. У період закоханості людський мозок 

виробляє нейротрансмітери і гормони, які 

виділяються при вживанні амфетамінів.  

11. Очі людини настільки чутливі, що як-

би Земля була плоскою, ми могли б поміти-

ти мерехтливу свічку на відстані 50 км.  

12. Близько 90% наших клітин мають не 

людське походження. Більшість з них похо-

дять від грибків і бактерій. 13. Самий поту-

жний м'яз в людському організмі – жуваль-

ний м'яз. 

 14. Наші тіла насправді світяться в тем-

ряві, але світло, яке ми виробляємо, в 1000 

разів слабкіше, ніж те, що наші очі здатні 

сприйняти.  

15. Твоє тіло кожну секунду виробляє 25 

мільйонів нових клітин.  

16. Наші очі можуть відрізняти до 10 мі-

льйонів різних кольорів і обробити в багато 

разів більше інформації, ніж будь-який те-

лескоп.  

17. Наш мозок здатний виробити необ-

хідну кількість електроенергії для живлен-

ня лампочки.  

18. Ми найкращі бігуни на далекі дистан-

ції на планеті. Тисячі років тому ми могли 

заганяти нашу здобич до тих пір, поки вона 

не вмирала від виснаження.  

19. Наша ДНК на 50% збігається з ДНК 

бананів.  

20. Наші м'язи набагато потужніші, ніж 

нам здається. Їх сила обмежена природою, 

щоб уникнути пошкодження м'язів і сухо-

жиль. Це обмеження знімається, коли в 

кров потрапляє адреналін. Відомі випадки, 

коли в екстремальних умовах людям вдава-

лося піднімати валуни і навіть автомобілі.  

     Фізіологи з США зробили висновок, що навіть помірне 

або як його ще часто називають на практиці «м’яке» зневод-

нення організму може стати причиною поганого настрою, 

запальності і підвищеної дратівливості. 

     Фізіолог на ім’я Лоуренс Армстронг, який представляє 

Університет Коннектикуту, підкреслює, що в результаті 

проведеної роботи було з’ясовано, що зневоднення однако-

во впливає на тих людей, які беруть участь в марафонсько-

му забігу і тих, які весь день сидять перед комп’ютером. 

 Відпочиньмо  
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