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ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  

 

У статті висвітлено вплив негативних чинників на здоров’я людини, 

котрі позначаються на формуванні здоров’я. Показано, що здоров’я людини 

визначає спосіб життя. Розкрито основні аспекти довголіття. 
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The article highlights the impact of negative factors on human health, which 

affect the formation of health. It is shown that human health determines lifestyle. The 

main aspects of longevity are revealed. 
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Здоров’я людини залежить від багатьох факторів: кліматичних умов, 

стану навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчування та їх 

цінності, соціально-економічних умов, а також станом медицини.  

Доведено, що приблизно 50 % здоров’я людини визначає спосіб життя. 

Спосіб життя людини – це сукупність матеріальних умов, суспільних 

соціальних установок (культура, освіта, традиції тощо), умов поведінки 

(включаючи соціально-психологічну та фізіологічну реактивність) особистості і 

зворотний її вплив на ці умови. Активна участь людини в процесі формування 

умов життя – обов’язковий елемент поняття «спосіб життя», так як спосіб 

життя людини – адекватна реакція на навколишнє її середовище в цілому [1].  

Негативними його чинниками є шкідливі звички, незбалансоване, 

неправильне харчування, несприятливі умови праці, моральне і психічне 

навантаження, малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови, незгода в 

сім’ї, самотність, низький освітній та культурний рівень тощо.  



Негативно позначається на формуванні здоров’я і несприятлива 

екологічна обстановка, зокрема забруднення повітря, води, ґрунту, а також 

складні природно-кліматичні умови. 

Причиною порушення нормальної життєдіяльності організму і 

виникнення патологічного процесу можуть бути абіотичні (властивості неживої 

природи) чинники навколишнього середовища. Очевидний зв’язок 

географічного розподілу низки захворювань, пов’язаних з кліматично-

географічними зонами, висотою місцевості, інтенсивністю випромінювань, 

переміщенням повітря, атмосферним тиском, вологістю повітря тощо. На 

здоров’я людини впливає біотичний (властивості живої природи) компонент 

навколишнього середовища у вигляді продуктів метаболізму рослин та 

мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів (віруси, бактерії, гриби тощо), 

отруйних речовин, комах та небезпечних для людини тварин.  

Патологічні стани людини можуть бути пов’язані з антропогенними 

чинниками забруднення навколишнього середовища: повітря, ґрунт, вода, 

продукти промислового виробництва. Сюди також віднесено патологію, 

пов’язану з біологічними забрудненнями від тваринництва, виробництва 

продуктів мікробіологічного синтезу (кормові дріжджі, амінокислоти, 

ферментні препарати, антибіотики тощо).  

Суттєвий вплив на стан здоров’я населення справляють чинники 

соціального середовища: демографічна та медична ситуації, духовний та 

культурний рівень, матеріальний стан, соціальні відносини, засоби масової 

інформації, урбанізація, конфлікти тощо [2, с. 96].  

Серед факторів, які можуть несприятливо впливати, розрізняють 

етіологічні, тобто причинні фактори, які безпосередньо обумовлюють розвиток 

і вираження патологічного процесу (хвороби), і фактори ризику, які не є 

причиною захворювання, але сприяють, посилюють дію етіологічних факторів. 

Наприклад, збудники інфекційних хвороб, токсичні речовини, вібрація є 

причиною певних захворювань – грипу, туберкульозу, отруєння ртуттю, 

вібраційної хвороби, а зайва маса тіла, паління, малорухливий спосіб життя 



можуть збільшити ймовірність захворювань (гіпертонія, ішемічна хвороба 

серця тощо), тобто впливати на частоту захворювань серцево-судинної 

системи.  

У довгостроковій перспективі здоров’я людини залежить від багатьох 

чинників, і ось ті з них, які залежать від нашої волі:  

Харчування. Ні для кого не секрет, що від повноцінного і збалансованого 

харчування залежить дуже багато що. Їжа може як вилікувати людину, так і 

згубити її.  

Пиття. Людський організм на 60–90 відсотків складається з води 

(залежно від віку людини). Вода бере участь у всіх процесах нашого організму і 

навіть кістки містять певний відсоток рідини. А отже, важливість для здоров’я 

людини якості рідини, що вживається, важко переоцінити. 

Рухова активність. Для оцінки важливості руху в житті кожного з нас 

слід вдуматися в приказку: «фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але 

жодні ліки не можуть замінити фізичних вправ». 

Загартовування. Терморегуляція – є однією з найважливіших захисних 

систем людського організму. Регулярне тренування цієї системи допомагає 

організму безболісно переносити пікові дії зовнішнього середовища 

(переохолодження і перегрів).  

Шкідливі звички. Найбільш популярні з них – це, звичайно ж, паління і 

вживання алкоголю. Кожна з цих звичок відбирає у нас багато років здорового 

життя. І не слухайте прихильників вживання «лікувальних» доз вина. Будь-який 

алкоголь відноситься до сильнодіючих нейротоксинів і людський організм його 

не потребує.  

Повноцінний відпочинок та сон. Для забезпечення нормальної 

життєдіяльності кожній людині необхідний відпочинок. Якщо людина 

систематично не висипаєтеся або працюєте без вихідних, то для здоров’я це має 

вельми вагомі наслідки. Втома має властивість накопичуватися, приводячи, з 

часом, до виникнення хронічних захворювань.  



Психічна врівноваженість. Величезна кількість захворювань, як 

психічних, так і фізичних, залежить від нашого емоційного стану. Постійні 

стреси і депресії можуть приводити до виникнення самих різних недуг, аж до 

ракових пухлин, оскільки людський організм є складною системою, в якій всі 

процеси взаємопов’язані.  

Здоров’я – комплексний показник стану організму, який залежить від 

багатьох показників – стану середовища, умов життя, праці, соціального 

положення людини. Вивчає показники здоров’я валеологія – наука про здоров’я 

людини, як про об’єктивний стан і суб’єктивне почуття духовного, фізичного, 

психічного, репродуктивного і соціального комфорту на різноманітних рівнях 

екосистеми, вікових стадій і умов, що багато в чому збігається з визначення 

здоров’я Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Таке трактування 

важливе тим, що воно показує тісні зв’язки здоров’я людини від якісного стану 

навколишнього середовища.  

До головних чинників здоров’я, або його ознак слід віднести:  

1. Рівень освіченості – виховання, навчання, розвиток людини;  

2. Рівень свідомості – вікового, групового, фахового, національного;  

3. Рівень культури – почуттів, поводження, культури особистості, 

соціальної і санітарної;  

4. Життєва позиція і спосіб життя особи – творча активність і розумний 

спосіб життя (нормальний, безпечний і здоровий), включаючи харчування – 

раціональне, збалансоване, безпечне та творчу діяльність – фізичну, розумову, 

комплексну;  

5. Комплексна безпека – екологічна, соціально-економічна, військово-

політична;  

6. Адаптаційні (тобто пристосувальні) можливості людини до 

інформаційних, психічних, фізичних, хімічних і комплексних впливів. Ці 

можливості залежать від рівня імунітету, інтелекту людини, індивідуальних 

особливостей біохімічних реакцій в організмі, його генетичної стійкості. 



Здоров’я забезпечує активне довголіття, яке включає такі важливі його 

аспекти:  

1. Моніторинг, оптимізація і запобігання виникненню небезпечних 

чинників здоров’я, навколишнього середовища – руйнуючих, що забруднюють 

і заражають.  

2. Діагностика, збереження і відновлення здоров’я при різноманітних 

захворюваннях – спадкових, придбаних і природне старіння.  

3. Профілактика захворювань, дотримання вимог гігієни і продовження 

життя за допомогою адаптаційних можливостей.  

4. Дії людини в надзвичайних обставинах з порятунку і наданню 

долікарняної допомоги постраждалим у небезпечних антропогенних, стихійних, 

аварійних і військових ситуаціях [3]. 

Отже, здоров’я – це не подарунок, а здобуток особи, який вона щоденно 

примножує або втрачає, ведучи відповідний спосіб життя. 
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