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У статті розглядається вплив якості питної води 
Полтавської області на стан здоров'я населення, а 
також представлені результати даного досліджен-
ня. Отримані результати подані у вигляді наведених 
графіків і обрахованих коефіцієнтів кореляції. Графі-
ки наведені як для загальної захворюваності по обла-
сті, так і для двох найбільш розповсюджених груп 
захворювань (хвороби систем кровообігу, хвороби 
кістково-м’язової системи і сполучної тканини). До-
ведено, що якість питної води в області суттєво 
впливає на стан здоров'я людей. Зроблені відповідні 
висновки загального характеру. 

Ключові слова: питна вода, здоров’я населен-
ня. 

Постановка проблеми. Вода є одним із голов-
них ресурсів, без якого неможливе життя на  
Землі. І людина – не виняток. Оскільки наше ті-
ло складається на 80 % із води. Закономірно, що, 
коли в процесі виробництва благ забруднюються 
водні ресурси, то здоров’я тих людей, які спожи-
вають цю воду, починає погіршуватися. Особли-
во гострою ця проблема є для країн із недостат-
нім поверхневим водозабезпеченням. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв'язання проблеми. 
В останні роки на Полтавщині спостерігається 
тенденція до збільшення використання води  
[3, 6]. Так, у 2012 році було піднято 248,4 млн м3 

води, з яких 77,06 млн м3 підземної [6]. Водно-
час кількість населення в області поступово змен-
шується [1].  
Разом із тим якість води у річках та водотоках 

є незадовільною (вода у 53 % відібраних пробах 
характеризувалася як «дуже брудна» [8]), погір-
шується також якість ґрунтових і підземних вод, 
які, в основному, використовують для водопоста-
чання та питних цілей [3, 8], і не лише сільське 
населення, а й підприємства у містах, хоча 
останні добувають глибинну воду, яка є доволі 
чистою. Так, 50 % населення області для питних 
потреб використовує ґрунтові води, якість якої 
дуже різниться в залежності від місця і глибини 
свердловини. Основними забруднювачами поверх-

невих вод є БСК5 та біогенні елементи, а ґрунто-
вих та підземних (залежно від району) – загальне 
залізо, фтор, азот амонійний та нітрати, загальна 
жорсткість [2, 3]. Динаміка забруднення ґрунто-
вих вод нітрат-іонами є вкрай актуальною те-
мою, оскільки в Полтавській області коефіцієнт 
розораності земель становить 0,75, і в гонитві за 
прибутком аграрії часто з надлишком викорис-
товують мінеральні добрива. Наявність нітрат-
іонів у воді питного призначення – вкрай нега-
тивний фактор, оскільки наявність цих іонів у 
воді питного призначення викликає розлади в 
роботі кишково-шлункового тракту, серцевої та 
нервової систем й особливо небезпечним є для 
дітей віком до одного року, в яких викликає  
метгемоглобінемію. Ця проблема досліджувала-
ся різними авторами [4, 5, 7]. 
Метою даного дослідження було дослідити 

вплив якості питної води на стан здоров’я населен-
ня Полтавської області. 
Завданням було обрахувати коефіцієнти кореля-

ції та побудувати графіки впливу якості питної води 
на стан здоров’я населення Полтавщини. 
Матеріали і методи досліджень. Матеріали для 

даного дослідження були взяті в обласному управ-
лінні статистики в області та обласній санітарно-
епідеміологічній станції [1, 2]. Для вирішення по-
ставленої задачі були використані систематичні, ана-
літичні, статистичні методи дослідження. 
Результати досліджень. Проблема здоров’я на-

селення є вкрай важливою, оскільки кількість насе-
лення в області за досліджуваний період (з 2001 по 
2012 рр.) скоротилася на 152,9 тис. і має спадну ди-
наміку. Але водночас зменшується і загальна кіль-
кість захворювань. Динаміка наведена на рисунку 
1. Як бачимо, кількість населення в області посту-
пово зменшується і має яскраво виражену тенден-
цію до подальшого скорочення.  
Водночас зменшується й загальна кількість за-

хворювань, що є позитивним фактором. Тому для 
більш правильного проведення розрахунків вико-
ристовувалася відносна величина – кількість ви-
падків на 100 тисяч жителів. 
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Рис. 1. Динаміка кількості населення області та первинної захворюваності 
(за даними обласного статичного управління області) з 2001 по 2012 роки 

Матеріалами досліджень були дані взяті в 
Полтавській обласній санепідемстанції [2] та в 
управлінні статистики в області [1]. На основі 
цих даних проведений аналіз впливу стану пит-
ної води на стан здоров’я населення області, бу-
ли побудовані відповідні графіки й розраховані 
коефіцієнти кореляції Пірсона за відомою фор-
мулою: 
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або вбудованою функцією пакету Microsoft Of-
fice Excel = КОРРЕЛ (масив 1; масив 2) або = 
PEARSON (масив 1; масив 2).  
Для спрощення оцінювання якості води вико-

ристовувався інтеґральний показник, що є серед-
нім арифметичним між невідповідністю проб 
щодо чинного законодавства, відібраних у ме-
режах централізованого водопостачання (за са-
нітарно-хімічним і бактеріологічним показника-
ми) та децентралізованого (за санітарно-хіміч-
ним і бактеріологічним показниками) за 12 років [2].  
Отриманні результати наведені нижче.  
На рисунку 2 наведена динаміка невідповід-

ності якості води чинному (державні санітарні 
правила і норми) законодавству (середнє по  
області). 
Як бачимо, спостерігається тенденція до по-

кращання якості води децентралізованого водо-
постачання й певне незначне погіршення центра-
лізованого (останнє пов’язане зі зношенням во-
допровідних мереж).  
На наступному графіку (рис. 3) наведено порів-

няння інтеґрального показника якості води в облас-
ті та первинної захворюваності. 
Як бачимо на графіку, криві досить різні,  

залежність не спостерігається; також це підтвер-
джує і низьке значення коефіцієнта кореляції 
(r = 0,29). Це легко пояснити: 44 % (4808,5 тис. із 
10952,7 тис. випадків за весь досліджуваний період) 
від загальної кількості захворювань становлять 
хвороби органів дихання, що не пов’язані з якістю 
питної води. 
Тому вони були нами виключені, як такі, що за-

важають дослідженню; разом із тим була виклю-
чена і друга група – травми, отруєння та деякі інші 
наслідки зовнішніх причин. Після цього був заново 
порахований коефіцієнт кореляції та побудований 
графік, який представлений на рисунку 4. 
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Рис. 2. Динаміка якості води в області 

 
Рис. 3. Порівняння інтеґрального показника якості питної води 

 та первинної захворюваності 
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Рис. 4. Порівняння інтеґрального показника якості питної води і первинної захворюваності  

(без хвороб органів дихання, травм, отруєнь та інших наслідків зовнішніх причин) 

 

 
Рис. 5. Порівняння інтеґрального показника якості питної води та деяких груп захворювань 
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Як бачимо з даного графіка, після того як хво-
роби органів дихання і травми не враховувалися, 
криві стали досить подібними; крім того підтве-
рджується високе значення коефіцієнта кореля-
ції (r = 0,86), що вказує на високий рівень коре-
ляції. Це свідчить про те, що якість питної води 
суттєво впливає на стан здоров’я населення об-
ласті. Позитивним є той факт, що спостерігаєть-
ся тенденція щодо покращання якості води ра-
зом зі зменшенням кількості захворювань.  
Підраховані також і коефіцієнти кореляції для 

окремих груп захворювань. Далі наведені хворо-
би, для яких дані коефіцієнти набули досить ви-
соких значень: хвороби систем кровообігу, хво-
роби кістково-м’язової системи і сполучної тка-
нини – r = 0,76 і r = 0,66 відповідно. Особливу 
увагу слід звернути на захворювання систем 
кровообігу, оскільки це за чисельністю стано-
вить другу групу захворювань – 8 % (990,7 тис. 
із 10952,7 тис. випадків за весь досліджуваний 
період). Інша група захворювань також займає 
високе третє місце – 482,3 тисяч випадків. 
Отримані графіки наведені вище (рис. 5). 
Як бачимо, криві доволі схожі, що підтвер-

джує досить високе значення коефіцієнта коре-
ляції. 
Висновки: 
1. Кількість населення Полтавської області 

поступово зменшується і має спадну динаміку. 
2. Первинна захворюваність населення змен-

шується, як абсолютна, так і відносна (у перера-
хунку на 100 тис. жителів). 

3. Якість питної води в області також посту-
пово покращується, особливо це стосується де-
централізованого водопостачання. 

4. Спостерігається суттєва кореляція між якіс-
тю питної води та первинною захворюваністю в 
області, на що вказує коефіцієнт кореляції  
(r = 0,86). 

5. Основними хворобами в області є хвороби 
органів дихання, на другому місці – хвороби си-
стем кровообігу, а на третьому – хвороби кістково-
м’язової системи і сполучної тканини. 

6. Існує залежність між якістю питної води й 
окремими групами хвороб – це хвороби систем 
кровообігу, хвороби кістково-м’язової системи і 
сполучної тканини r = 0,76 і r = 0,66 відповідно. 
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