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ВПЛИВ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА СТАН ЗДОРОВ’Я  
НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2001-2012 рр. 
 

У цій статті розглядається якість питної води в Полтавській обла-
сті та стан здоров'я населення. Представлені результати аналізу 
впливу якості води на здоров'я населення і зроблені відповідні ви-
сновків. Показано, що якість питної води істотно впливає на здо-
ров'я людей Полтавської області. 
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Вступ. Вода є одним з головних ресурсів без якого не можливе 

життя на Землі і людина не є виключенням. Людина, приблизно, на 

80% складається із води і тому є закономірним, що коли людство сво-

єю діяльністю забруднює ріки і озера, то здоров’я тих людей, що вжи-

вають її починає погіршуватися. Особливо гострою ця проблема є для 

країн з недостатнім поверхневим водозабезпеченням, до яких і відно-

ситься Україна. 

 Аналіз останніх досліджень. В останні роки в Полтавській області 

спостерігається тенденція до збільшення використання води [1, 2], так 

у 2012 році було піднято 248,4 млн м
3 

води, із них 77,06 підземної [2],  

разом із тим кількість населення в області поступово зменшуються [3], 

що вказує на збільшення інтенсивності використання води, що погір-

шує якість води не лише у річках та водотоках (вода у 53% відібраних 

пробах характеризувалася як «дуже брудна» [4]), погіршується також 

якість ґрунтових та підземних вод, які в основному використовують 

для водопостачання та питних цілей [1, 4], і не лише сільське населен-

ня, а й підприємства у містах, хоча останні добувають глибинну воду, 

яке є досить чистою. Так 50% населення області для питних потреб 

використовує ґрунтові води, якість якої дуже різниться в залежності 

від місця і глибини забору. Основними забруднювачами поверхневих 

вод є БПК5 та біогенні елементи, а ґрунтових та підземних, в залежно-

сті від району загальне залізо, фтор, азот амонійний та нітрати. Дина-

міка забруднення ґрунтових вод нітрат-іонами є дуже актуальною те-

мою, оскільки в Полтавській області коефіцієнт розораності становить 

0,75 і в погоні за прибутком аграрії часто з надлишком використову-

ють мінеральні добрива. Наявність нітрат-іонів у воді питного призна-
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чення є дуже негативним фактором, оскільки наявність цих іонів у воді 

питного призначення викликає розлади у роботі кишково-шлункового 

тракту, серцевої та нервової систем, особливо небезпечним є для дітей 

до одного року життя, в яких викликає метгемоглобінемію, і досліджу-

валася різними авторами [5-7]. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження було дослідити 

вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської об-

ласті. 

Методика досліджень. Для вирішення поставленої задачі були ви-

користані систематичні, аналітичні, статистичні методи дослідження. 

Результати досліджень. Проблема здоров’я населення є дуже важ-

ливою темою, оскільки кількість населення в області, за досліджува-

ний період, з 2001 по 2012 рр. скоротилася на 152,9 тис. має і динаміку 

до подальшого скорочення. Але разом і з тим, зменшується і загальна 

кількість захворювань. Динаміка приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості населення області та первинної захворюваності  

(за даними обласного статичного управління області) 

 

Як видно, кількість населення в області поступово зменшується і 

має яскраво виражену тенденцію до подальшого зменшення. Але ра-

зом із тим зменшується і загальна кількість захворювань і більш інтен-

сивно, що є позитивним фактором. Тому, для більш коректного прове-

дення розрахунків використовувалася відносна величина – кількість 



Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування 

 

 129

випадків на 100 тис. жителів. 

Матеріалами досліджень були дані взяті в Полтавській обласній са-

непідемстанції [8] та в управлінні статистики в області [3]. На основі 

цих даних проведений аналіз впливу стану питної води на стан здо-

ров’я населення області, були побудовані відповідні графіки та розра-

ховані коефіцієнти кореляції Пірсона за відомою формулою: 

( ) ( )
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−⋅−
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або вбудованою функцією пакету Microsoft Office Excel 

= КОРРЕЛ (масив 1; масив 2) або = PEARSON (масив 1; масив 2). Для 

спрощення оцінювання якості води використовувався інтегральний 

показник, що є середнім арифметичним між невідповідністю проб, 

щодо чинного законодавства, відібраних в мережах централізованого 

водопостачання (за санітарно-хімічними та бактеріологічним показни-

ками) та децентралізованого (за санітарно-хімічними та бактеріологіч-

ним показниками) за 12 років. Отриманні результати приведені нижче.  
На рис. 2 приведена динаміка не відповідності якості води чинному 

законодавству (середнє по області). 

 
Рис. 2.  Динаміка якості води в області 

Як видно спостерігається тенденція до покращення якості води, де-
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централізованого водопостачання і деяке незначне погіршення центра-

лізованого, пов’язана з зношенням водопровідних мереж.  

На наступному графіку приведена порівняння інтегрального показ-

ника якості води в області і первинної захворюваності. 

 
Рис. 3. Порівняння інтегрального показника якості питної води і  

первинної захворюваності 

 

Як видно із графіка криві досить різні – залежність не спостерігається, 

також це підтверджує і низьке значення коефіцієнта кореляції r = 0,29. 

Але це легко пояснюється – 44% (4808,5 тис. із 10952,7 тис. випадків 

на за весь досліджуваний період) від загальної кількості захворювань 

складають захворювання органів дихання, які не пов’язані із якістю 

води що вживається. Тому вони були виключені, як такі, що заважають 

дослідженню; разом із тим була виключена і друга група – травми, от-

руєння та деякі інші наслідки зовнішніх причин. Після цього був зано-

во порахований коефіцієнт кореляції та побудований графік, який 

представлений на рис. 4. 
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Рис. 4. Порівняння інтегрального показника якості питної води і  

первинної захворюваності (без захворювань органів дихання та травм,  

отруєнь і інших наслідків зовнішніх причин) 

 

Як видно після того як хвороби органів дихання та травми не вра-

ховувалися, криві стали дуже подібними, також це підтверджується 

високим значення коефіцієнта кореляції – r = 0,86, що вказує на висо-

кий рівень кореляції. Це вказує на те, що якість питної води суттєво 

впливає на стан здоров’я населення області. Позитивним є той факт, 

що спостерігається тенденція щодо покращення якості води разом із 

зменшенням кількості захворювань.  

Також підраховані коефіцієнти кореляції для окремих груп захво-

рювань. Далі приведені хвороби для яких дані коефіцієнти набули до-

сить високих значень: хвороби систем кровообігу, хвороби кістково-

м’язової системи і сполучної тканини r = 0,76 і r = 0,66 відповідно. 

Особливу увагу слід звернути на захворювання систем кровообігу, 

оскільки це, по чисельності, другу група захворювань – 8% (990,7 тис. 

із 10952,7 тис. випадків за весь досліджуваний період). Інша група за-

хворювань, також, займає високе третє місць – 482,3 тис. Отриманий 

графік зображений на рис. 5. 
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Рис. 5. Порівняння інтегрального показника якості питної води  

і деяких груп захворювань 

 

Як видно криві досить схожі, що підтверджує досить високе зна-

чення коефіцієнта кореляції. 

Висновки: 
1. Кількість населення області поступово зменшується, але посту-

пово прямує до сталої величини. 

2. Первинна захворюваність населення зменшується як абсолютна, 

так і відносна (у перерахунку на 100 тис. жителів). 

3.  Якість питної води в області, також, поступово покращується, 

особливо це стосується децентралізованого водопостачання. 

4. Спостерігається суттєва кореляція між якістю питної води та пе-

рвинною захворюваністю в області – коефіцієнт кореляції r = 0,86. 

5. Основними хворобами в області є хвороби органів дихання, на 

другому місці є хвороби систем кровообігу, а на третьому хвороби кіс-

тково-м’язової системи і сполучної тканини. 

6. Існує залежність між якістю питної води і окремими групами 

хвороб – це хвороби систем кровообігу, хвороби кістково-м’язової си-

стеми і сполучної тканини r = 0,76 і r = 0,66 відповідно. 
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В этой статье рассматривается качество питьевой воды в Полтав-
ской области и состояние здоровья населения. Представлены ре-
зультаты анализа влияния качества воды на здоровье населения и 
сделаны соответствующие выводы. Показано, что качество питье-
вой воды существенно влияет на здоровье людей Полтавской об-
ласти.  
Ключевые слова: питьевая вода, здоровье населения. 
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