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PECULIARITIES OF TEACHING THE SUBJECT “BASICS OF RATIONAL
NUTRITION” AT THE DEPARTMENT OF PEDIATRIC DISEASES WITH
PEDIATRIC SURGERY
Мета роботи – проаналізувати основні фактори, що визначають важливість вивчення студентами предмета “Основи раціонального харчування”, визначити методи та засоби навчання, направлені на поліпшення викладання предмета, які застосовуються на
кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.
Основна частина. Враховуючи, що харчування є важливим чинником не лише здоров’я людини, а й визначальним фактором
у програмі лікування практично усіх захворювань, вивчення предмета “Основи раціонального харчування” є важливим для
майбутнього медичного фахівця практично будь-якої спеціальності. Для забезпечення покращення медичної освіти виникає
необхідність вдосконалювати викладання навчального матеріалу студентам-медикам на кафедрах вищих навчальних закладів.
Навчальні програми виділяють обмежену кількість годин для оволодіння дисципліною “Основи раціонального харчування”,
тому викладачі проводять постійний пошук сучасних методів викладання дисципліни, які сприятимуть покращенню засвоєння теоретичного і практичного матеріалу. Основна увага під час проведення занять, окрім обговорення теми, розв’язування
ситуаційних задач, дискусій та складання меню, приділяється більшому контакту студентів із пацієнтами. Це дає можливість
розширити комунікативні здібності студентів, на практиці засвоїти особливості збирання харчового анамнезу, під наглядом викладача складати меню та давати рекомендації із раціонального та лікувального харчування пацієнтам різних вікових категорій
із певними захворюваннями. Це дає можливість розширити компетентності майбутніх спеціалістів та покращити підготовку
майбутніх спеціалістів зі спеціальності “Здоров’я людини”.
Висновок. Підвищення зацікавлення студентів-медиків у вивченні дисципліни “Основи раціонального харчування” поліпшить
якість надання медичної допомоги пацієнтам у майбутньому.
Ключові слова: основи раціонального харчування; нутриціологія; методика викладання.
The aim of the work – to analyze the main factors determining the importance of students studying the subject “Basics of rational
nutrition”, to identify methods and means of training aimed at improving teaching of the subject, which are used at the Department of
Children’s Diseases with Pediatric Surgery, I. Horbachevsky Ternopil State Medical University.
The main body. Taking into account that nutrition is an important factor not only in human health, but also a determining factor in
the treatment program for virtually all diseases, the study of the subject “Basics of rational nutrition” is important for the future medical
specialist of practically any specialty. To ensure the improvement of medical education, there is a need to improve the teaching of
scientic materials to medical students at the departments of higher education.
The curriculum allocates a limited number of hours for mastering the discipline “Basics of rational nutrition”, which is why teachers
conduct a constant search for modern methods of teaching discipline that will help improve the mastery of theoretical and practical
material. The main focus during the classes, in addition to discussing the topic, solving situational problems, discussions and drawing
up the menu, is given to the greater contact of students with patients. It enables to broaden the students’ communicative abilities, in
practice, to master the peculiarities of the collection of food history, under the supervision of a teacher to compile a menu and to give
recommendations for rational and therapeutic nutrition for patients of different age groups with certain diseases. This provides an
opportunity to expand the competence of future specialists and improve the training of future specialists in the eld of “Human Health”.
Conclusion. Increasing the interest of medical students in studying the discipline “Basics of rational nutrition” will improve the
quality of providing medical care to patients in the future.
Key words: basics of rational nutrition; nutritiology; teaching methods.
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Вступ. Харчування - один із найвагоміших чинників здоров’я дітей. Існує цілком обґрунтована
наукова думка, що при раціональному харчуванні
тривалість людського життя може досягати 120–
150 років [3]. Їжа забезпечує організм енергією,
необхідною для пересування і трудової діяльності,
служить джерелом “пластичних” речовин, білків,
жирів і вуглеводів, а також вітамінів і мінеральних
солей, завдяки яким відбувається оновлення клітин
і тканин, вироблення гормонів, ферментів та інших
регуляторів обмінних процесів в організмі також
відбувається завдяки харчовим продуктам. Від характеру і повноцінності харчування залежить обмін речовин в організмі, функціонування органів та
систем, тканин і клітин. При правильному харчуванні забезпечується повноцінне функціонування
імунної системи, підвищується опірність організму,
його можливість протистояти хворобам [3].
Від адекватного забезпечення життєво необхідними харчовими інгредієнтами залежать такі важливі
характеристики дитячого організму, як гармонічність фізичного і психічного розвитку, обмін речовин, стан імунної системи, захворюваність [8, 11].
Академік О. Ф. Тур писав з цього приводу: “Правильне харчування є суттєвим моментом в житті
дитини і разом з тим одним з найважливіших факторів у системі суспільних та індивідуальних профілактичних заходів, які зберігають здоров’я і життя
дітей” [6]. У наші дні харчування дітей шкільного
віку характеризується зниженням споживання найбільш цінних у біологічному відношенні харчових
продуктів, таких, як м’ясо і м’ясопродукти, молоко
і молочні продукти, риба і рибні продукти, яйця,
олія, фрукти й овочі. Разом з тим, істотно збільшується споживання хліба і хлібопродуктів, а також
картоплі. Нині в Україні, внаслідок нераціонального харчування, 3 % дітей мають дефіцит маси тіла,
а 15 % – відставання росту [6, 7].
Найважливішим чинником росту та розвитку
дитячого організму є адекватне харчування дітей
першого року життя [4, 12]. За даними офіційної статистики, з тими чи іншими порушеннями
харчування пов’язано 35 % хвороб дітей віком
<5 років. За оцінками ВООЗ, у всьому світі 30 %
(186 млн) дітей віком <5 років відстають у зрості,
18 % (115 млн) мають низьке співвідношення маси
тіла до зросту внаслідок неналежного годування
чи повторних інфекцій, у той час як 43 млн мають надмірну масу тіла [4, 12]. У багатьох країнах
лише 30 % дітей віком 6–23 міс., які перебувають
на грудному вигодовуванні, одержують прикорм,
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який відповідає належним для їх віку критеріям
дієтичної різноманітності й частоти годування [4].
Враховуючи важливість харчування дитини
в ранньому віці, в Україні набуває актуальності
розвиток концепції “Харчування нового життя
1000 днів”, відповідно до якої харчування дитини
від зачаття і протягом перших двох років життя
має вирішальне значення для її росту та розвитку
і забезпечує довготривалий вплив протягом усього
подальшого життя [4, 5, 12].
Майбутньому лікарю в сучасних умовах необхідно вміти аналізувати середовище, в якому перебуває пацієнт, та виокремлювати фактори, що впливають на його здоров’я. Одним із таких факторів
є харчування [2]. Нутриціологія (від лат. Nutritio –
харчування та грец. Logos – вчення) – це наука про
їжу і харчування, про продукти харчування, про
харчові речовини й інші компоненти, що містяться в цих продуктах, про їх дію і взаємодії, про їх
споживання, засвоєння, витрачання й виведення
з організму, про їх роль у підтримці здоров’я або
виникненні захворювань [9, 10]. Дитяча нутриціологія – невід’ємна, хоча і специфічна частина загальної науки про харчування, і її вихідні принципи базуються на фундаментальних уявленнях про
фізіологічні потреби людини в енергії та харчових
речовинах. Останнім часом наші уявлення про ці
потреби істотно змінилися. Значно розширився
перелік харчових речовин, віднесених до життєво необхідних, сформовано уявлення про важливу
роль про- і пребіотиків, мікроелементів та інших
компонентів їжі у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини [8].
Не менш важливим є використання їжі як компонента лікувальної програми при багатьох захворюваннях дитячого віку. Правильне харчування хворої
дитини є однією з основних ланок у загальному
комплексі терапевтичних заходів. Лікувальне харчування, побудоване з урахуванням патогенезу захворювання, віку дитини, особливостей його розвитку, нормалізує порушені обмінні процеси в організмі, компенсує необхідні енергетичні витрати,
поставляючи відповідні харчові компоненти, сприяє
підвищенню імунітету, ліквідації патологічного
процесу, відновленню здоров’я [10].
Однак при різних захворюваннях роль лікувального харчування неоднозначна. В одних випадках
лікувальне харчування є єдиним методом лікування, без якого ніяка інша терапія не дасть бажаного
результату. До цієї групи захворювань відносяться
вроджені порушення обміну речовин та фермент-
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них систем. В інших випадках лікувальне харчування є одним з основних методів лікування,
без якого інші терапевтичні заходи виявляються
малоефективними. До цієї групи захворювань
відноситься алергійна патологія, у першу чергу –
харчова алергія, а також ожиріння, цукровий діабет, хронічні захворювання шлунково-кишкового
тракту, печінки, нирок тощо. І, нарешті, при ряді
патологічних станів лікувальне харчування, не будучи вирішальним фактором у лікуванні хвороби,
в основному визначає загальний хід метаболізму,
сприяє посиленню захисних реакцій, забезпечуючи тим самим ефективність проведеної терапії. До
останньої групи захворювань відноситься патологія серцево-судинної системи, органів дихання,
опорно-рухового апарату. Дієтотерапія є одним з
основних патогенетичних методів лікування практично усіх захворювань [10].
На сучасному етапі надання медичної допомоги
особливо важливим для практичного лікаря є володіння навичками, які необхідні для діагностики
аліментарних розладів в організмі, метаболічних
зрушень, обмінних патологій, вивчення їх причин
у зв’язку із зовнішніми факторами, призначення
адекватного харчування, що є дієвим чинником
комплексної системи первинної, вторинної і третинної профілактики захворювань і їх ускладнень.
Важливим є набуття спеціальних фахових знань
щодо виявлення причин розвитку та ознак полінутрієнтних дефіцитів, вміння призначити дієтичне
лікування з метою подолання означеної проблеми,
призначення корегуючих харчових рекомендацій з
метою поліпшення здоров’я та запобігання розвитку рецидивів [2].
Мета роботи – проаналізувати основні фактори,
що визначають важливість вивчення студентами
предмета “Основи раціонального харчування”,
визначити методи та засоби навчання, направлені
на поліпшення викладання предмета, які застосовуються на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного
університету імені І. Я. Горбачевського.
Основна частина. На кафедрі дитячих хвороб
з дитячою хірургією ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” студентам 3 курсу медичного
факультету із напрямком підготовки “Здоров’я людини” пропонується елективний курс “Основи раціонального харчування”, метою якого є поглиблення і
узагальнення студентами знань про основні харчові
продукти, їх енергетичну цінність, режим харчу-

вання, визначення особливостей раціонального і
лікувального харчування. Предмет складає 90 год,
із яких 16 год – лекції, 32 год – практичні заняття
та 42 год займає самостійна робота студентів.
Програма дисципліни структурована на три розділи.
– І розділ вивчає функцію та біологічну дію їжі,
різновиди харчування і принципи збалансованого
харчування, потреби в основних харчових інгредієнтах, характеристику основних продуктів дитячого харчування.
– ІІ розділ вивчає вигодовування дитини першого року життя. Студенти при цьому навчаються
збирати харчовий анамнез у дітей та батьків, навчаються правильно складати меню дітям, що перебувають на природному, штучному і змішаному
вигодовуванні, вчаться оцінювати добовий раціон
немовляти, проводять корекції харчування, оволодівають технікою приготування молочної суміші і
годування немовлят з пляшечки і ложечки.
– ІІІ розділ вивчає організацію харчування хворої
дитини. Студенти навчаються основних принципів
лікувального харчування дітей при рахіті, гіпотрофії, залізодефіцитній анемії, ожирінні, лактозній
недостатності, целіакії, муковісцидозі, зі спадковими порушеннями, при цукровому діабеті, галактоземії, фенілкетонурії, інфекційних захворюваннях,
хронічних захворюваннях органів травлення, синдромі мальабсорбції, захворюваннях сечовивідної
системи, серцево-судинній патології.
Видами навчальних занять згідно з навчальним
планом є: лекції, практичні заняття, самостійна
робота студентів. Лекції охоплюють основний
теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідних розділів дисципліни.
Практичні заняття передбачають детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень
навчальної дисципліни з викладачем і формування вміння та навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом
сформульованих завдань та вирішення ситуаційних
задач. Під керівництвом викладача студенти вивчають особливості збору харчового анамнезу у здорових дітей та при різних захворюваннях. Розраховують індивідуальні потреби організму в основних
нутрієнтах в нормі та при хронічних патологічних
станах. Під керівництвом викладача студенти вивчають різновиди харчування і принципи збалансованого харчування. Складають меню окремому
пацієнту, розв’язують ситуаційні задачі. При цьому
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кожен із студентів має змогу відчути себе практичним лікарем, який дає рекомендації хворим. Згодом
разом із викладачем студенти обговорюють раціони
та обирають найбільш оптимальний. У разі помилки обговорюються можливі наслідки надлишку або
недостачі певного продукту в обраного пацієнта.
У результаті проведеного заняття студенти швидше засвоюють матеріал та усвідомлюють повною
мірою важливість ретельно підібраного раціону та
можливі шкідливі наслідки у випадку нераціонального харчування [1, 2].
Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом навчальним матеріалом, а саме
самостійне опрацювання окремих тем навчальної
дисципліни у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, а також передбачає підготовку до
усіх видів контролю.
У результаті вивчення дисципліни “Основи раціонального харчування” студент повинен оволодіти
навичками: організації харчування здорових дітей
першого року життя та раннього віку, а також харчування хворих дітей, збирання харчового анамнезу у здорових дітей та при різних захворюваннях, розрахунку індивідуальних потреб організму
в основних нутрієнтах в нормі та при хронічних
патологічних станах, складання одноденного меню
дитині (оцінити значення білків, жирів, вуглеводів
у дитячому харчуванні).
Висновки. 1. Після закінчення елективного курсу з “Основ раціонального харчування” на кафедрі
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дитячих хвороб з дитячою хірургією студент здатен
повною мірою оцінити харчовий статус людини:
він може розрахувати енерговитрати здорової та
хворої дитини і, відповідно, необхідну для нього
калорійність харчування, його потребу в певних
вітамінах, мікроелементах та біологічно активних
добавках. Студенти здатні визначити, які продукти
харчування є рекомендованими, а які є надзвичайно
шкідливими у здорових дітей та при певних патологічних станах.
2. Під час вивчення дисципліни студент має можливість оволодіти як основними загальними, так
і спеціальними компетентностями, які необхідні майбутньому фахівцеві. Студент стає здатним
здійснювати індивідуальний підхід до кожного
окремого пацієнта та, діючи за певним алгоритмом, ухвалювати обґрунтоване рішення і давати
дієві рекомендації. При вивченні предмета “Основи раціонального харчування” стає зрозумілим,
що у багатьох випадках саме раціональний режим
харчування здатен запобігти розвитку багатьох
захворювань та значно пришвидшити процес одужання хворих. Слід також відмітити, що робота із
пацієнтами, розв’язання тематичних ситуаційних
задач у команді та обговорення із викладачем усіх
допущених помилок та можливих негативних наслідків для здоров’я під час заняття сприяє тому,
що отримана інформація засвоюється набагато
швидше та на триваліший період часу.
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