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ційну захворюваність серед дитячого населення. 
Так, населення північної частини області спожи-
ває хлоровану водопровідну питну воду та дещо 
підвищеним вмістом органічних речовин (азоту, 
аміаку, нітритів, нітратів, окиснюваності і рН), 
як свідчать результати наших попередніх дослід-
жень [12, 13, 14]. 

Відомо, що нітрати, а також підвищений вміст 
хлорорганічних сполук є канцерогенами [4]. От-
же, на півночі Дніпропетровської області навіть 
у екологічно сприятливих умовах, де мешкають 
діти у сільської місцевості, спостерігається більш 
високий рівень захворюваності на вроджені ано-
малії (57,57±3,37), аномалії системи кровообі-
гу (10,83±0,81), новоутворення(19,48±1,73), що 
пояснюється нами канцерогенним, мутагенним і 
ембріотоксичним ефектом хлорорганічних спо-
лук, які знаходяться у водопровідній питній воді, 
взятій з централізованих систем водопостачання 
[5, 6, 7, 8].

На нашу думку, тенденція до зростання рівня 
неінфекційних хвороб – крові та органів крово-
творення, анемії, системи органів кровообігу, ор-
ганів травлення, сечостатевої системи серед дітей 
до 14 років пов’язана з підвищеним вмістом мак-
ро- і мікроелементів (Ca, Mg, Fe, F, Zn) і сольовим 
складом (загальною жорсткістю, сухим залишком, 
вмістом хлоридів і сульфатів) у питній воді кри-
ниць і свердловин на півдні Дніпропетровської 
області. Зокрема, підвищений вміст заліза у воді 
централізованих систем окремих свердловин сіль-
ських районів: абсолютні показники (мінімаль-

ний – максимальний вміст) Васильківський 0,45-
0,80 мг/дм3 (2,25-4 ГДК); Верхньодніпровський 
0,21 – 0,56 мг/дм3 (1,05-3 ГДК); Дніпропетровсь-
кий 0,24-0,53 мг/дм3 (1,2-2,6 ГДК); Павлоградсь-
кий 0,54-0,67 мг/дм3 (2,7-3,3 ГДК); Юр’ївський 
0,85-0,90 мг/дм3 (4,2-4,5 ГДК); П’ятихатський 
0,36-0,76 мг/дм3 (2-4 ГДК) спричиняв високий 
відносний ризик виникнення захворювань систе-
ми кровообігу у дітей (RR=2,50, p<0,05), а міді – 
високий відносний ризик анемії (RR=2,99, p<0,05) 
і хвороб органів травлення (RR=4,03, p<0,05). 

Окрім того встановлено, що загальна про-
гностична здатність моделі розвитку хронічних 
захворювань системи кровообігу серед дітей ві-
ком до 14 років становить 72%, моделі розвитку 
хронічних захворювань системи органів травлен-
ня – 81 % та моделі розвитку розповсюдження 
вроджених аномалій – 66 %. Так, ймовірний роз-
виток хронічних захворювань системи кровообігу 
вірогідно спричиняє (F=6,26; p<0,001) надлишок 
нітритів, Fe, F, Mn, Cu і хлоридів у воді децен-
тралізованих джерел сільського водопостачання; 
хронічних захворювань системи органів травлен-
ня – надлишковий вміст F, Fe, pH, Mn (F=10,14; 
p<0,001); ймовірність розповсюдження вродже-
них аномалій серед дітей – надлишковий вміст 
Fe, pH, сухого залишку (F=9,71; p<0,001).

У табл. 1, 2 представлені загальні дані щодо 
розподілу дітей за групами фізичної культури 
протягом 2016-2019 років у південній частині 
Дніпропетровської області та рівні захворюва-
ності серед контингенту дитячого населення. 

Таблиця 1
Розподіл	дітей	за	групами	фізичної	культури	у	північній	частині	Дніпропетровської	області

Групи	дітей 2016 2017 2018 2019
Основна (віднесені діти і в ДДЗ) 85% 83% 82% 80%
Школярі 55% 52% 51% 49%
Підготовча (гр. в ДДЗ) 22% 25% 26% 27%
Школярі 47% 48% 49% 48%
Спеціальна (гр. в ДДЗ) 2,3% 2,5% 2,6% 2,7%
Школярі 7,8% 8,4% 8,5% 8,8%
Звільнені від фізпідготовки школярі 6% 19% 13% 16%

Примітка: ДДЗ – дитячі дошкільні заклади

Таблиця 2
Рівень	захворюваності	школярів,	підлітків	та	дітей,	які	відвідують	дитячі	дошкільні	заклади	освіти	(ДДЗ)	у	північній	
частині	Дніпропетровської	області

Контингент 2016 т.	пр. 2017 т.	пр 2018 т.	пр 2019 т.	пр.
Школярі 1898,7 +4,3 2000,1 +5,3 1335 -33,2 1432,1 +7,2
Підлітки 2219 +6,3 2647,4 +19,3 2568,6 -2,9 2622,6 +2,1
Діти в ДДЗ 1466,6 +4 1673,5 +14,1 1250,4 -33,2 1285,1 +2,7


