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Здоров’я студентів в умовах сучасного довкілля  

та інноваційних технологій
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Анотації:
Розглянуто ряд явищ, які нега-
тивно позначаються не тільки 
на здоров’ї людини, але і його 
професійній працездатності: 
детренованість організму через 
нестачу рухової активності, на-
пружений емоційний стан лю-
дини в процесі його повсякден-
ної праці, несприятливий вплив 
довкілля та інноваційних техно-
логій. Наведено аналіз публіка-
цій які розглядають вплив до-
вкілля та інноваційні технології 
на здоров’я людини. Визначено 
систему організму, схильної до 
негативного впливу довкілля та 
інноваційних технологій. Вста-
новлено, що довкілля нероз-
ривно пов’язане з людиною, яка 
є активним об’єктом природи. 

Лосик Т.Н., Сорокин Ю.С., Долинный Ю.А. 
Здоровье студентов в условиях окружаю-
щей среды и инновационных технологий. 
Рассмотрен ряд явлений, которые негативно 
воздействуют не только на здоровье челове-
ка, но и на его профессиональной работос-
пособности: детренированность организма 
через недостаток двигательной активности, 
напряжённое эмоциональное состояние че-
ловека в процессе его повседневной работы, 
негативное влияние окружающей среды и 
инновационных технологий. Представлен 
анализ публикаций, которые рассматривают 
влияние окружающей среды и инновационных 
технологий на состояние здоровья человека. 
Определена система организма, склонную к 
негативному воздействию окружающей среды 
и инновационных технологий. Установлено, 
что окружающая среда неразрывно связана с 
человеком, которая есть активным объектом 
природы.

Losik T. N., Sorokin U.S., Dolinnyj 
U.A.Health of students in modern 
environmental conditions and 
innovative technologies. It is shown the 
row of the phenomena which negatively 
influence not only on a health man but also 
on his professional capacity: detraining of 
an organism through the lack of motive 
activity, tense emotional state of man in 
the process of his everyday work, negative 
influencing of environment and innovative 
technologies. The analysis of publications 
which examine influence of environment 
and innovative technologies on the state 
of health of man is presented. The system 
of organism is certain, feel like negative 
influence of environment and innovative 
technologies. It is set that an environment 
is indissolubly related to the man, which is 
the active object of nature.
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Вступ.1

Медики звертають особливу увагу на ряд явищ, 
що негативно позначаються не тільки на здоров’ї 
людини, але і його професійної працездатності, а 
саме: детренованість організму через нестачу рухової 
активності, напружений емоційний стан людини в 
процесі його повсякденної праці, несприятливий 
вплив довкілля та інноваційних технологій.

Ця  проблема комплексна, але важкість її вирішення 
потребує спільних зусиль медиків, фізіологів, 
психологів, фахівців фізичної культури, соціологів, 
економістів та ін. фахівців. При цьому повинні бути в 
загалі вжиті можливості всіх форм та методів фізичної 
культури в процесі фізичного виховання.

Тому сьогодні є актуальною розробка активних 
заходів профілактики негативних наслідків, пов’язаних 
з цими факторами, створення ефективних оздоровчих 
програм і вдосконалення програм професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів. 

В умовах ринкової економіки та інноваційних 
технологій особливе місце займає психоемоційне 
напруження, стреси професійних і життєвих ситуацій, 
сучасний життєвий ритм, а також сучасні інноваційні 
технології теле- і радіокомунікацій, мобільного 
зв’язку, впливу довкілля та екології (Агаджанян Н.А., 
Борисов Б.М., Вішаренко В.С., Даценко І.І., Дубініна 
Г. С., Мудрик В.І., Новіков Ю.В., Прохоров Б . Б., 
Толоконцев Н.А., Турзін П.С., Ушаков І.Б.). 

«Цивілізаційні» чинники змінюють характер 
патології сучасника. Це пов’язано з проблемою 
загального зниження ефективності механізмів 
самоорганізації в живій системі сучасної людини 
(Лисичкіна Г.В., Романов В.І., Романова Р.Л., 
Стадницький, Г.В., Тетиор О.М., Чернова М.М., 
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Шапар А. Г.).
Питанню професійно-прикладної фізичної 

підготовки приділяли увагу фахівці Виленский 
М.Я., Габриелян К.Г., Гурвич С.С., Ильинич В.И., 
Локтионова З.И., Раевский Р.Т., Філінков В.І., Сафин 
Р.С. у своїх роботах розкривають поняття ППФП, 
як спеціально направлене та вибране застосування 
засобів фізичної культури та спорту для підготовки 
людини до майбутньої професійної діяльності.

Робота виконана згідно плану науково-
дослідницької роботи (НДР) Донбаської державної 
машинобудівної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – розглянути вплив довкілля та 

інноваційних технологій на організм людини. 
Завдання дослідження.

1. Провести аналіз спеціальної літератури, яка 
розглядає вплив довкілля та інноваційних 
технологій на здоров’я людини. 

2. Визначити системи організму, схильні до негатив-
ного впливу довкілля та інноваційних технологій. 
Результати дослідження.
Довкілля нерозривно пов’язано з людиною, яка є 

активним об’єктом природи. 
Одна з найбільш важливих екологічних проблем – 

це чистота повітряного басейну. Головним джерелом 
забруднення повітря для більшості міст є автомобільний 
транспорт. Постійне зростання кількості автомобілів 
надає певний негативний вплив на довкілля та 
здоров’я людини (Аваліані С.Л., Андріанова М.М., 
Безручко Н.В., Борисов Б.М., Вішаренко В.С., Даценко 
І.І., Келіна Н.Ю., Новіков, Ю.В., Ревич Б.А., Романов 
В.І., Романова Р.Л., Толоконцев Н.А.). 

Найбільш чутливими органами до впливу 
атмосферного забруднення є органи дихальної системи. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

У процесі газообміну токсини надходять в кров. Тверді 
суспензії у вигляді частинок різних розмірів осідають в 
різних ділянках дихальних шляхів [2, 4, 5, 8].

Доброякісна вода – важливий фактор життя 
людини, тварин і їх здоров’я. 

Вода входить до складу клітин будь-якої тварини 
і рослини. Недостатня кількість води в організмі 
людини призводить до порушення виведення 
продуктів обміну травлення, кров збіднюється водою, 
людина лихоманить. 

Сьогодні в усьому світі найбільшу небезпеку 
водам несе забруднення: часте і тривале її помутніння, 
підвищення температури, гниють органічні речовини, 
присутність у воді отруйних речовин [1; 7]. 

Серед забруднюючих речовин від промислових 
підприємств найбільш помітно забруднення 
вуглеводнями. Виробництво і широке застосування 
синтетичних поверхнево-активних речовин (ПАР), 
особливо в складі миючих засобів, обумовлює їх 
надходження, разом зі стічними водами до багатьох  
водосховищ, у тому числі до джерел господарсько-
питного водопостачання. Неефективність очищення 
води від ПАР є причиною їх появи в питній воді 
водопроводів. ПАР можуть чинити негативний вплив 
на якість води, самоочищення водосховищ, організм 
людини (Аваліані С.Л., Андріанова М.М., Печеннікова 
Є.В., Пономарьова О.В., Кім А.М.).

Першими під удар потрапляють нервова і 
кровоносна системи. 

 Промені сонця забезпечують тепло і світло, які 
покращують загальне самопочуття і стимулюють 
кровообіг. Невелика кількість ультрафіолету потрібна 
організму для вироблення вітаміну D, що грає важливу 
роль в засвоєнні кальцію та фосфору з їжі, а також у 
розвитку скелету, функціонуванні імунної системи і у 
формуванні клітин крові [5]. 

Незважаючи на значну роль у медицині, негативні 
ефекти ультрафіолетового випромінювання зазвичай 
значно переважують позитивні. На додаток до 
добре відомих безпосередніми ефектами надлишку 
ультрафіолетового опромінення, таким як опіки або 
алергічні реакції, довгострокові ефекти становлять 
небезпеку здоров’ю протягом всього життя (Бєліков 
А.С., Гайченко В.А., Залуніна В.Ф., Крикунов Г.Н ., 
Лапін В.М.). 

Дослідження останніх років все більше доводять, 
що вплив ультрафіолетового випромінювання 
довкілля може змінити активність і розподіл деяких 
клітин, відповідальних за імунну відповідь в організмі 
людини. 

Існування людини у будь-якому середовищі 
пов’язано з впливом на нього і середовище проживання 
електромагнітних полів і випромінювань. Поряд з 
природними статичними електричними полями в 
умовах техносфери і в побуті людина піддається 
впливу штучних статичних електричних полів [3].

Дослідження авторів Буравльов Г.М., Желіба Є.Б., 
Завернуха І.М., Коваль Є.П., Русак О.Н. показують, що 
найбільш чутливі до електростатичних полів центральна 
нервова і серцево-судинна системи організму.

До постійних електромагнітних полів та 
випромінювань можна віднести лінії електропередачі, 
електроустаткування, різні електроприлади – всі 
технічні системи, що генерують, передають і 
використовують електромагнітну енергію.

Електромагнітне випромінювання радіочастот ши-
роко використовується у зв’язку, телерадіомовленні, у 
медицині, радіолокації, радіонавігації і т.д.

Електромагнітні поля оказують на організм люди-
ни тепловий і біологічний вплив. Найбільш чутливі до 
біологічного впливу радіохвиль центральна нервова і 
серцево-судинна системи.

Шум став невід'ємною частиною повсякденно-
го життя людини. У роботах Гайченко В.А., Желіба 
Є.Б., Залуніна В.Ф., Коваль Є.П., Лапіна В.М. зазначе-
но, що надмірне шумове навантаження різко знижує 
працездатність, зменшує ефективність відпочинку, 
призводить до хронічної перевтоми, глухоти. Шум 
здатний привести і до фізіологічних змін: до різнома-
нітних розладів серцево-судинної системи, до хвороб 
залоз внутрішньої секреції і дихальних шляхів, що ви-
никають у результаті загальної нервової напруженос-
ті. Шум має здатність «накопичуватись» в організмі і 
викликати різні захворювання і негативні відхилення 
у здоров'ї. Від надмірного шуму знижується імунний 
бар'єр, швидко збільшується частота захворювань; 
підвищується дратівливість. Але перш за все надмір-
ний шум веде до притуплення слуху або повної його 
втрати з часом. Шум розсіює увагу, істотно впливає на 
працездатність і результативність праці [4, 5].

Гун Г.Є., Демірчоглян Г.Г., Жураковська А.Л., Моро-
зов А.О., Степанова М., Ушаков І.Б. досліджували вплив 
комп'ютерних технологій на здоров'я користувачів. 

Працююча за комп'ютером людина тривалий час 
повинна зберігати відносно нерухоме положення, що 
негативно позначається на хребті і циркуляції крові у 
всьому організмі. 

Читання інформації з монітора викликає напру-
ження очей. З часом це може призвести до порушення 
аккомодативної здатності очей, а також, до порушень 
зору [6].

Тривала робота на клавіатурі призводить до пере-
напруження суглобів кисті і м'язів передпліччя. 

 Монітори, забезпечені електронною гарматою, є 
сильним джерелом електромагнітних полів. Постійне 
«бомбардування» організму людини прискореними 
електронами приводить до різних розладів нервової 
системи та очей. 

Робота за комп'ютером передбачає переробку ве-
ликого масиву інформації і постійну концентрацію 
уваги, тому при тривалій роботі за комп'ютером нерід-
ко розвивається розумова втома і порушення уваги. 

Людина, що працює за комп'ютером, змушена весь 
час приймати рішення, від яких залежить ефективність 
його роботи. Тому, тривала робота за комп'ютером, 
часто є причиною хронічного стресу.

Все частіше з'являються повідомлення про виник-
нення комп'ютерної залежності. 

Таким чином, людина, яка тривалий час працює за 
комп'ютером, піддається реальному ризику серцево-
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судинних захворювань, різних захворювань очей, ру-
хового апарату, органів шлунково-кишкового тракту, 
психічних розладів. 

 Мільйони людей щодня користуються мобільними 
телефонами. Всесвітня організація охорони здоров'я 
визнала проблему електромагнітного забруднення се-
редовища проживання людини найважливішою серед 
інших екологічних проблем. Тому все частіше меди-
ків, науковців, так і самих користувачів турбує питан-
ня про безпеку мобільних радіотелефонів (Бецко О.В., 
Віхарєв А. П., Григор'єв Ю. Г., Нікітіна В. Н., Редков-
ская В. Ю., Фуратова Про . Н.).

Тривалий вплив радіохвиль на різні життєві сис-
теми людини мають різноманітні наслідки. Найбільш 
характерними при дії радіохвиль всіх діапазонів є 
відхилення від нормального стану центральної нер-
вової системи та серцево-судинної системи людини. 
Суб'єктивні відчуття – головний біль, сонливість або 
загальне безсоння, стомлюваність, слабкість, підви-
щена пітливість, зниження пам'яті, неуважність, запа-
морочення, потемніння в очах, безпричинне відчуття 
тривоги, страху та ін. Доведено, що цілий ряд хвороб 
сучасної людини пов'язаний з дією радіохвиль на 
мозок, причому наголошується чітка залежність між 
кількістю захворювань та кількістю і потужністю раді-
останцій. Відбиваючись від внутрішніх стінок черепа, 
радіохвилі фокусуються на гіпоталамусі, керуючому 
найважливішими процесами в організмі, порушуючи 
його функцію. Внаслідок чого порушується мікроцир-
куляція крові, забезпечення тканин киснем, знижуєть-
ся імунітет і вироблення гормону окситоцину, який 
володіє потужною протистресовою, протишоковою, 
антисклеротичною дією, накопичується надлишок 
надниркових гормонів у крові. При екрануванні мозку 
під впливом радіохвиль у гіпертоніків спостерігається 
швидке зниження артеріального тиску аж до розвитку 
непритомності [3].

Висновки.
Довкілля та інноваційні технології негативно 

впливають на нервову, серцево-судинну, дихальну, 
ендокринну та імунну системи, органи зору, слуху та 
шлунково-кишкового тракту. 

 З метою профілактики можливих захворювань 
необхідно:
 1. Довести до відома студентів знання про не-

гативний вплив навколишнього середовища та 
інноваційних технологій на організм і можливості 
його мінімізації. 

 2. Цілеспрямовано застосовувати засоби і методи 
фізичного виховання для зміцнення органів і си-
стем організму, найбільш схильних до негативного 
впливу довкілля та інноваційних технологій. 
Подальші дослідження будуть спрямовані на роз-

робку та апробацію оздоровчих програм для студен-
тів.
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