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захворювання різних органів, зміну нервової системи, дію на внутрішньо-
утробний розвиток плоду, що призводить до різних відхилень у немовлят. 

Медики встановили прямий зв'язок між ростом числа людей, що 
хворіють алергією, бронхіальною астмою, раком, і погіршенням екологіч-
ної обстановки в даному регіоні. Вірогідно встановлено, що такі відходи 
виробництва, як хром, нікель, берилій, азбест, багато з отрутохімікатів, 
канцерогени провокують ракові захворювання. Ще в першій половині ХХ 
століття рак у дітей був майже невідомий, а зараз він зустрічається все 
частіше й частіше. У результаті забруднення з'являються нові, невідомі ра-
ніше хвороби. Причини їх буває дуже важко установити [4]. 
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Профілактика гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) в дитячих 
колективах є однією з найважливіших проблем охорони здоров’я. Адже 
респіраторна інфекція сприяє формуванню у дітей вогнищ хронічного за-
палення, розвитку алергійних захворювань, загостренню латентних осе-
редків інфекції. Випадки ГРЗ спостерігаються в колективах протягом 

всього року, і число їх значно зростає в холодні місяці.  
Леткі речовини рослин — фітонциди — перспективні для викорис-

товування в профілактиці і боротьбі з вірусними захворюваннями. Можли-
вість практичного використовування летких фітонцидів рослин для поліп-
шення повітряного середовища і сприятливої дії на організм дитини 
пов’язана з наявністю у них широкого спектру біологічної активності [2]. 

Озеленення в дитячих установах може позитивно вплинути на стан 
повітряного середовища приміщень. Фітонциди низки рослин оздоровлю-
ють оточуюче середовище, пригнічуючи поширення патогенних і умовно 
патогенних бактерій, вірусів і грибків або знищуючи їх [4]. Антимікробна 
дія деяких рослин поєднується з їх емоційним впливом. 

Організм людини разом з атмосферним повітрям поглинає за добу 
3-4 мг фітогенних органічних речовин, які, є "атмовітамінами", каталізато-
рами біохімічних процесів людського організму, "еліксиром життя". Вста-
новлено, що під дією летких рослинних виділень спостерігається підви-
щення загальної реактивності організму, працездатності, стимулювання 
діяльності серцево-судинної, дихальної і кровоносної систем [3]. 

У людей, що перебувають в атмосфері летких речовин рослин, під-
вищується тонус, посилюються процеси гальмування в корі великих пів-
куль, підвищується хвилинний об’єм дихання, знижується потреба в кисні, 
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підвищується виділення вуглекислоти [1]. 
Фітонциди можуть впливати на дихання. Залежно від концентрації, 

способів дії і природи летких речовин можуть змінюватися частота, амплі-
туда і форма дихальних рухів. Під впливом летких фітонцидів цибулі, час-
нику і ялиці зростає фагоцитарна активність лейкоцитів крові. Фітонциди 
здатні змінювати функціональні властивості нервових центрів і периферій-
них нервів [4]. 

Відоме застосування фітонцидів при захворюваннях шлунково-ки-
шкового тракту, ниркових і легеневих захворюваннях. Створені препарати 
з ефірними оліями як засоби, що регулюють серцевий тонус, знижуючи 
артеріальний тиск, для профілактики і лікування атеросклерозу, ревмати-
чних, алергійних захворювань, бронхітів тощо. Ефірні олії застосовуються 
в медицині як засоби для діагностики функціональної здатності печінки 
[3]. 

Фітонциди різних рослин мають різну потужність і силу дії. Фітон-
циди у складі ефірних олій м’яти та шавлії позитивно впливають на підви-
щення емоційного тонусу дітей, поліпшення показників неспецефічного 
захисту, гуморального і клітинного імунітету, зниження мікробної осім’яне-
ності дитячих організмів у 3-4 рази. Бактерицидну дію, подібну такому 
впливу антибіотиків на патогенну та умовно патогенну мікрофлору, вияв-
ляють фітонциди часнику, туї західної, сосни звичайної і чорнобривців [5]. 
Отже, в загальному комплексі профілактичних і оздоровчих заходів в ди-
тячих дошкільних установах рекомендується використовувати фітонциди. 
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Сьогодні тема здоров'я здобуває все більшу популярність як серед 
професіоналів, так і серед широкого загалу населення. Цікавить це пи-
тання і психологів — практиків та науковців. Проте, незважаючи на чис-
ленну літературу, публікації в ЗМІ, наявність теле- і радіопрограм з цього 
питання (одних тільки визначень поняття «здоров'я» налічується більше 
80), однозначного розуміння, що таке здоров'я, як його досягати і зміцню-
вати немає не тільки в пересічних громадян, але й у фахівців. Однією з 
причин цього зростання кількості інформації (відомо, що 90% усіх друко-
ваних робіт було створено в минулому столітті) є відсутність у суспільстві 


