
      Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день 

охорони навколишнього середовища. Цей день вважається однією з 

найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш 

ніж 100 країнах світу. Охорона навколишнього природного середовища – це 

нова форма у взаємодії людини й природи, породжена в сучасних умовах. Вона 

являє собою систему державних і суспільних заходів (технологічних, 

економічних, адміністративно-правових, просвітницьких, міжнародних), 

спрямованих на гармонічну взаємодію суспільства й природи, збереження й 

відтворення природних ресурсів і діючих екологічних співтовариств в ім'я 

живучих і майбутніх поколінь. Сьогодні екологічні проблеми стоять у ряді 

найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації й, 

зокрема , нашої країни. 

     Так, ще 15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня 

Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Приводом до проведення 

цієї всесвітньої акції послужило звернення, що надійшло 11 травня 1971 року 

генеральному секретареві ООН. Звернення підписали 2200 діячів науки й 

культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну 

небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням навколишнього 

середовища. "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами", - 

так було поставлене питання в цьому зверненні. В 1972 році у Стокгольмі 

відбулася Всесвітня конференція по захисту навколишнього середовища, на 

якій були присутні повноважні представники 113 держав світу. Учасники 

конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня 

охорони навколишнього середовища 5 червня. Відзначення цього дня кожного 

року допомагає привернути увагу суспільства до проблем довкілля і підкреслює 

гостру необхідність у зміні відношення людини до раціонального використання 

та відтворення природних ресурсів. 
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Як відзначається День довкілля 

Всесвітній день охорони навколишнього середовища відзначається по-різному, 

у тому числі вуличними мітингами, парадами велосипедистів, "зеленими" 

концертами, конкурсами творів і плакатів у школах, посадкою дерев, 

кампаніями по утилізації відходів і прибиранням територій, а також безліччю 

інших способів. Та, в будь-якому випадку, цей день є прекрасною нагодою 

зробити хоча б один крок до покращення стану довкілля. Кожен для себе 

повинен знайти його сам. Дехто відмовиться сьогодні від поїздки транспортом, 

хтось посадить дерево, а інший нарешті прибере сміття в своєму дворі. 

Пам’ятаймо, що лише разом ми зможемо зробити довкілля чистішим, адже 

наше майбутнє залежить саме від нас! 

             Навколишнє середовище і здоров’я людини 

Покоління наших предків жили в тісному спілкуванні з природою. Уклад життя 

і праці був синхронним із природними ритмами. Люди вставали зі світанковою 

і засинали з вечірньою зорею. Кожна пора року мала притаманні тільки їй 

трудову налаштованість і ритм життя. Проблема здоров'я людини вирішувалась 

досить ефективно і просто. Це пояснювалось тим, що культура здоров'я 

складалась у індивідуальній свідомості особистості поступово, під впливом 

природних умов життя і була важливим елементом загальної культури людини.  

У даний час вся сукупність факторів діяльності людини, які негативно 

впливають на її здоров'я, вимагає іншого підходу до проблеми формування 

здоров'я.  Сьогодні люди живуть у ритмі виробничого циклу однаково в будь-

яку пору року. Умови життя та праці сучасної людини, безперечно, 

покращились, але наслідки цього далеко не однозначні. Забруднення 

навколишнього середовища, поряд із токсичними ефектами, таїть у собі 

небезпеку генетичних змін. Особливо негативно позначилась на стані здоров'я 

населення нашої країни аварія на Чорнобильській атомній станції. Високий 

рівень механізації й автоматизації виробничих процесів зумовив різке 

зменшення частки фізичної праці та збільшення нервових навантажень.  

Сучасне постійне погіршення стану здоров'я людей і недостатньо ефективне 

медичне забезпечення зумовлене рядом причин (напр., погіршення 

екологічного стану довкілля, соціальні проблеми, наслідки генетичних змін).  

За умов життя, що змінюються й ускладнюються, людині можна 

підтримувати здоров'я, навчившись адаптуватися до тих змін, які вона сама 

вносить у цей світ. Вирішення проблеми здоров'я людини закладено в самій 

людині, у знанні та розумінні нею низки проблем (формування, збереження, 

зміцнення і відновлення свого здоров'я), а також в умінні дотримуватись правил 

здорового способу життя.  

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, виявлених емпірично.  

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.  

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.  

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.  

Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров'я людини 

впливає ряд факторів, згрупованих певним чином. Встановлено, що здоров'я 

людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що у людей, котрі 

проживають в екологічно чистій місцевості, здоров'я може бути кращим, ніж у 

людей, які живуть в екологічно забрудненій місцевості. Наприклад, мешканці 

сільських регіонів дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями, 

котрі вимушені дихати повітрям, забрудненим вихлопними газами машин і 

шкідливими відходами підприємств. Відходи промислових підприємств 

потрапляють до навколишнього середовища, забруднюючи повітря, воду, ґрунт, 

на якому ростуть плодові культури, трав'янисті рослини, що є їжею не тільки 

для людини, але й для тварин, у тому числі й домашніх. Тому часто людина 

споживає екологічно забруднені продукти, що негативно позначається на стані 

її здоров'я.  

Хоча питаннями збереження та зміцнення здоров'я займається система охорони 

здоров'я, учені-спеціалісти стверджують, що здоров'я людини залежить від неї 

лише на 10 %. До функцій системи охорони здоров'я відносять професійну 

діагностику захворювань, висококваліфіковане лікування хворих, ефективність 



лікарських препаратів, профілактичну роботу лікарів щодо попередження 

захворювань.  На 50% здоров'я людини (отже, суспільства в цілому) залежить 

від способу її життя. Умови, в яких перебуває індивід, визначаються рядом 

характеристик місця його проживання (наприклад, сільська чи міська 

місцевість, ступінь озеленення, розташування поблизу промислового 

підприємства чи віддалік нього і т.п.). Спосіб життя визначається, наприклад, 

тим, як людина харчується, чи має шкідливі звички, чи займається фізичними 

вправами і спортом, чи вдосталь часу перебуває на свіжому повітрі, як 

проводить вихідні дні, чи дотримується режиму роботи, навчання і відпочинку.  

Турбота про здоров'я людини передбачає оздоровлення навколишньої 

природи . І тільки ми можемо вирішити в якому середовищі жити нашим 

дітям і онукам.   


