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Тема: Основні чинники, що впливають на здоров'я людини. Тематичне оцінювання № 2 

Мета: визначити основні критерії, що відповідають за здоров'я людини; контроль 

вивченого за темою.  

 

Виникнення хвороб та особливості їх поширення визначаються природно-

екологічними та соціально-економічними чинниками, а саме через спосіб життя, доходи 

населення, житлові умови, структуру харчування та ряд інших чинників. Дослідники по-

різному обґрунтовуються свої схеми класифікації факторів захворюваності та здоров’я 

населення.  

Вважають, що стан здоров’я населення формується під впливом таких основних 

чинників: спадковість і генетичний фонд; рівень розвитку системи охорони здоров’я; 

спосіб та рівень життя населення; рівень розвитку продуктивних сил; стан навколишнього 

середовища; політичні рішення щодо розвитку охорони здоров’я. Найважливішими 

чинниками середовища, які впливають на стан здоров’я населення регіону є просторова 

неоднорідність і нерівномірність розвитку медико-просторових явищ і процесів, їх 

територіальне вирівнювання та територіальна поляризація, зональність та азональність 

передумов і проявів, наявність детермінуючих зв’язків медико-просторових явищ і 

процесів. 

 

 



Існує шість груп факторів впливу на стан здоров’я населення і розвиток медичної 

системи: суспільно - географічні, історичні (звичаї, традиції), економічні (державне 

фінансування галузі, доходи та витрати населення, рівень життя тощо) , демографічні 

(природний рух, міграції населення), соціальні (наявність та рівень соціальної 

інфраструктури, рівень життя, умови праці, можливості оздоровлення) та екологічні. 

Вважають, що на стан здоров’я населення впливають різні групи факторів 

(природні, демографічні, соціально-економічні, соціокультурні, екологічні). 

 
Доцільно виділити такі шість груп чинників захворюваності та здоров’я населення: 

 генетична спадковість населення; 

 природне середовище (лікувальні та рекреаційні властивості ландшафтів, лісових 

масивів, підземних вод тощо (позитивні чинники); забруднення атмосферного повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами, поверхневих та підземних вод, радіаційне 

забруднення, неефективне поводження з відходами тощо (негативні чинники)); 

 демографічна ситуація та демографічна поведінка (очікувана тривалість життя, середній 

вік населення, рівень смертності, статево- вікова структура населення, масштаби та 

інтенсивність міграційних процесів тощо); 

 рівень розвитку та особливості організації системи охорони здоров'я (забезпеченість 

медичною інфраструктурою та фахівцями, якість та фізична і економічна доступність 

надання медичних послуг; рівень вакцинації населення; своєчасність проведення 

медичних реформ, ефективність управління медичною сферою, підготовка кадрів для 

охорони здоров’я, державне фінансування медичної сфери тощо); 

 соціально-культурне середовище та спосіб життя населення (рівень соціальної напруги, 

поширення соціальних хвороб (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії), особливості 

харчування, особливості середовища проживання, праці, відпочинку; поширення 

міського способу життя, рівень релігійності населення тощо); 



 рівень та особливості соціально-економічного розвитку території (спеціалізація 

регіонів, рівень індустріалізації та постіндустріалізації, рівень безробіття, доходів та 

витрат населення, поширення бідності, сформованість середнього класу тощо). 

Кожна група чинників може мати різний ступінь прояву позитивних і негативних ознак 

в певних регіонах. В цілому для України характерні такі негативні чинники 

захворюваності населення, інтенсивний процес старіння населення, значні масштаби 

зовнішньої міграції населення молодших вікових груп, порівняно низький рівень доходів 

населення та поширення бідності, не сформованість середнього класу, порівняно низький 

рівень економічної доступності якісних медичних послуг (насамперед, не лише 

економічної, а й фізичної доступності медичних послуг у сільській місцевості), нестача 

кваліфікованого медичного персоналу, порівняно високий рівень забруднення 

атмосферного повітря, порівняно низька якість питної води. Сукупність дія таких 

чинників негативно позначається на рівні та поширенні різних видів захворюваності серед 

населення регіонів України. Водночас позитивними чинниками здоров'я населення є зміни 

окремих демографічних показників (співвідношення рівня смертності і народжуваності 

населення, збільшення очікуваної тривалості життя), перспективи проведення реформи 

системи охорони здоров’я та модернізації економіки за рахунок використання екологічно 

прийнятних технологій виробництва тощо. 

 

Тема: Тематичне оцінювання № 2 

 

1. Як стан шкіри впливає на загальне здоров'я людини? 

2. Типи шкіри та особливості догляду за шкірою різних типів.  

3. Вплив особистої гігієни на загальний стан здоров'я людини. 

4. Фізична і соціальна складові здоров'я людини. 

5. Психічна і духовна складові здоров'я людини. 

6. Назвіть основні чинники, що впливають на стан здоров'я людини.  

 

Домашнє завдання:  

1. Опрацювати та законспектувати матеріал.  

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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