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ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬСТВА НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Практика зцілення і надбання людиною перших гігієнічних навичок 

мала місце ще на зорі становлення людського суспільства. 
У середньовіччі ж наукові знання переслідувались і викорінювались. 

Люди, котрі мали слабке здоров’я, не витримували виснажливих умов 
життя (голод, холод, антисанітарні умови, війни), хворіли і вмирали, 
оскільки, не вміючи запобігати хворобам і не маючи на те змоги, не могли 
протистояти їм. Так, у XIV столітті від епідемії чуми в Європі з 
населенням 100 млн. чоловік загинула його четверта частина. 

Хвороби, прагнення їх уникнути, щоб вижити, змушували людей 
шукати способи їх лікування та запобігання їм. Значну роль серед 
запобіжних заходів відіграло використання природних сил (води, повітря, 
сонця), а також фітотерапевтичних засобів. 

Життєвий досвід із формування, збереження, зміцнення і 
відновлення здоров’я стає цінним набутком поколінь. Самовіддана праця 
вчених, лікарів і науково-технічний прогрес дозволили розробити науково 
обґрунтовану й ефективну систему заходів боротьби з епідеміями. 

Досягнення науково-технічного прогресу в усіх галузях діяльності 
людини зумовили зміни і в її житті, характері праці й, безперечно, 
відобразились на ній самій. 

Дослідженнями вченого І. В. Муравова встановлено, що з розвитком 
технічного прогресу скорочується частка м’язової діяльності в 
енергетичному балансі людства. Рухова активність людини в процесі 
сучасного виробництва істотно зменшується, що призводить до гіпокінезії. 

Гіпокінезія (hypo – малий, внизу і kynesis – рух) – це вимушене 
зменшення обсягу довільних рухів людини (мала рухливість) внаслідок 
характеру її трудової діяльності. Гіпокінезія негативно впливає на організм 
і зумовлює його виснаження. 

Сучасні умови трудової діяльності людини несуть значні психічні 
навантаження на її організм. Темп праці, монотонність, соціальна ізоляція, 
збільшення навантажень на зоровий, слуховий та інші аналізатори – все це 
є причиною погіршення здоров’я. 

Хоча побутові умови людей покращилися, проте поспіх, брак часу, 
великий потік інформації (потрібної і непотрібної) негативно 
позначаються на стані здоров’я сучасної людини. 

Негативний вплив на організм людини чинять шкідливі відходи 
виробництва, що потрапили у навколишнє середовище. Природа 
неспроможна утилізувати їхню велику кількість. Тому разом із їжею, 
водою, повітрям до організму надходять і шкідливі речовини. А скільки 
шкідливих звичок (паління, зловживання спиртними напоями, пристрасть 



до наркотиків та ін.) набуло людство, і всі вони згубно впливають на 
здоров’я людини. 

Залишається актуальною й сьогодні думка Гіппократа, яка полягає в 
тому, що єдина причина всіх хвороб – невідповідність між можливостями 
організму і вимогами, котрі висувають йому умови і спосіб життя. 

Досягнення науково-технічного прогресу, розвиток суспільства, 
соціальна сутність людини все більше деформують її біологічну природу. 
Одне із завдань суспільства – запобігти несприятливому впливові на все 
живе на планеті, у тому числі на здоров’я і довголіття людей. 
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