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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. За даними ВООЗ стан здоров’я людини лише на 15% 

залежить від генетичної схильності, на стільки ж – від організації охорони 
здоров’я, тоді як на 70 % − від способу життя та харчування (Т. В. Фролова та 
співавт., 2016). Стан здоров’я школярів останніми роками значно погіршується 
(Г. О. Слабкий, Т. М. Бухановська, 2014; М. А. Знаменська, Г. О. Слабкий, 2015). 
У дітей шкільного віку знижуються функціональні можливості організму, зростає 
рівень порушень вегетативної регуляції та захворюваності. Викликає 
занепокоєння вкрай низька рухова активність школярів, поширеність шкідливих 
звичок, зростання частоти ожиріння, що формує низьку толерантність до фізичних 
навантажень, зниження адаптаційних можливостей та резервів системи 
кровообігу, погіршення якості життя дітей загалом (Н. І. Ковтюк та співавт., 2013). 
У кожної сьомої дитини України (вдвічі частіше у хлопчиків) виявляється 
надмірна маса тіла (НМТ) або ожиріння (В. Г. Майданник та співавт., 2013). 

Фізичний розвиток (ФР) школярів є одним з інформативних інтегральних 
показників рівня їхнього здоров’я (Т. В. Чайченко та співавт., 2013; 
В. І. Федоренко та співавт., 2016). Його регулярна оцінка − важлива частина 
соціально-гігієнічного моніторингу та прогнозування ризику різноманітних 
порушень (Р. О. Моісеєнко та співавт., 2013). Динамічний контроль ФР школярів 
необхідний не лише для виявлення індивідуальних особливостей гармонійності 
розвитку, а універсальний «ключ» до визначення оцінки ризику захворюваності 
та своєчасного вивчення показань для поглибленого обстеження і проведення 
необхідної корекції (Е. В. Крукович та співавт., 2004; О. В. Іващук, 2011; 
Л. В. Квашніна, Л. Г. Кузюк, 2012). 

Раціональне харчування дітей шкільного віку має особливе значення через 
особливості росту і розвитку у цьому періоді та інтенсивне навчальне 
навантаження. Адекватне потребам і збалансоване споживання харчових 
продуктів є джерелом енергії та ключовим чинником забезпечення оптимального 
розумового розвитку, формування імунної компетентності й здоров’я дорослого 
населення (Т. М. Бухановська та співавт., 2012; Е. В. Евстафьева та співавт., 2012). 
На сьогодні недостатньо вирішена гостра проблема забезпечення вітамінами та 
мікроелементами (Ю. В. Марушко, М. Г. Грачова, 2013). Дефіцит вітамінів, 
макро- й мікроелементів у раціоні школярів призводить до порушень метаболізму, 
зниження фізичної й розумової працездатності, негативно позначається на рості та 
розвитку дітей, провокує розвиток хронічної патології, алергічних станів 
(Ю. В. Марушко, 2015; P. Di Filippo et al., 2015). Сьогодні у харчуванні школярів 
домінують аномальні стереотипи, які вирізняються незбалансованістю раціону та 
дефіцитом багатьох ессенціальних нутрієнтів, необхідних для гармонійного 
розвитку та зміцнення здоров’я дітей (Н. І. Ковтюк, Ю. М. Нечитайло, 2014). 

В Україні на сьогоднішній день недостатньо досліджень, присвячених 
узагальненню стану харчування дітей шкільного віку з порушеннями фізичного 
розвитку, не визначені основні тенденції змін харчової поведінки (ХП), залежно 
від наявної маси тіла та місцевості проживання, недостатньо досліджена 
поширеність харчового дефіциту або надмірного споживання основних макро- і 
мікронутрієнтів у дітей шкільного віку. 
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Наведені дані дають підставу для поглибленого вивчення впливу 
харчування та харчової поведінки школярів, їх сімей у міській та сільській 
місцевостях на параметри їхнього фізичного розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 
кафедри педіатрії №1 Львівського національного медичного університету 
(ЛНМУ) імені Данила Галицького на тему «Розробка методів ранньої 
профілактики і лікування основних функціональних порушень та соматичної 
патології у дітей різних вікових груп» (реєстраційний номер № 0108U001130).  

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради медичного факультету 
№2 ЛНМУ імені Данила Галицького, протокол №4 від 17 грудня 2013 р. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності профілактики порушень 
фізичного розвитку школярів у міській і сільській місцевостях на основі 
антропометричних досліджень, вивчення особливостей їх нутритивного 
забезпечення, харчової поведінки шляхом розробки диференційованого підходу 
до корекції харчування. 
         Завдання дослідження:  

1. Вивчити тенденції фізичного розвитку школярів м. Львова та Львівської 
області і його вікові особливості залежно від місця їхнього проживання. 

2. Оцінити особливості харчової поведінки школярів у міській та 
сільській місцевостях. 

3. Провести аналіз забезпечення основними нутрієнтами та визначити 
енергетичну цінність продуктів харчування школярів м. Львова та Львівської 
області. 

4. Оцінити забезпечення мікроелементами та вітамінами школярів 
залежно від місця їхнього проживання. 

5. Розробити математичну модель для прогнозування ризику формування 
недостатньої та надмірної маси тіла у школярів й удосконалити харчові 
рекомендації школярам із порушеннями фізичного розвитку. 

Об’єкт дослідження: фізичний розвиток, нутритивне забезпечення та 
харчова поведінка у школярів. 

Предмет дослідження: особливості складу харчового раціону школярів, 
добове споживання білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мікроелементів, 
антропометричні показники школярів, фізичний розвиток та його 
гармонійність, медико-соціальні аспекти сім’ї школярів. 

Методи дослідження: анкетне опитування, антропометричні (оцінка 
фізичного розвитку), оцінка харчового раціону (за допомогою комп’ютерної 
програми Dietplan6), аналітично-статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі результатів 
проведеного дослідження встановлено особливості харчової поведінки та 
нутритивного забезпечення школярів міської та сільської місцевостей. 
Доведено, що раціон харчування більшості обстежених школярів, які навчалися 
у загально-освітніх школах м. Львова та сільських населених пунктів, не 
відповідав показникам збалансованого щодо споживання необхідних для 
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підростаючого організму харчових інгредієнтів, а саме: м`яса, риби, яєць, 
молока, кисло-молочних продуктів, круп, овочів та фруктів. 

Отримано нові наукові дані щодо харчової поведінки школярів у сучасних 
умовах. Зокрема, серед школярів, особливо мешканців міста, були поширені 
«перекуси» протягом дня, а серед учнів усіх вікових груп, незалежно від місця 
проживання з однаковою частотою вживаються «недитячі» продукти харчування, 
в тому числі газовані напої та продукти «швидкого» харчування. 

Уточнено вікові тенденції поширеності порушень фізичного розвитку 
школярів у сучасних умовах, які проживають у сільській та міській 
місцевостях. Визначено основні фактори ризику порушень фізичного розвитку 
школярів у різні вікові періоди та розроблено рекомендації щодо їх корекції. 

Установлено регіональні особливості нутритивного забезпечення та 
харчової поведінки у школярів різного віку з порушеннями фізичного розвитку 
м. Львова та Львівської області за допомогою комп’ютерної програми 
Dietplan6. Отримано нові наукові дані про те, що харчовий раціон більшості 
школярів , залучених у дослідження, не забезпечував потребу в мікроелементах 
та вітамінах. Доведено, що частота харчового дефіциту більшості з них 
вірогідно залежала від віку школярів, а в численних випадках 96,41 % (95 % 
ДІ: 92,78-98,25 %) харчовий дефіцит мікроелементів і вітамінів був поєднаним. 
Уперше розроблена та успішно апробована математична модель, яка дозволяє 
виявити ризик формування недостатньої та надмірної маси тіла у школярів. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати визначення 
нутритивних факторів ризику дозволили розробити адекватні заходи 
нутритивної підтримки, які можна рекомендувати до подальшого включення в 
національні клінічні настанови та протоколи. Уточнення основних факторів 
ризику порушень фізичного розвитку було підставою для розробки 
рекомендацій для батьків, медичних та педагогічних працівників щодо 
мінімізації керованих факторів ризику, покращення стану здоров’я школярів. 

Удосконалена система адаптивного моніторингу здоров’я школярів з 
урахуванням впливу на нього факторів навколишнього середовища та 
особливостей харчування, що відповідає державній політиці щодо формування, 
збереження і зміцнення здоров’я школярів, створення в навчальних закладах 
сприятливих умов для проведення заходів первинної та вторинної 
профілактики найбільш поширених розладів та захворювань. 

Впровадження результатів роботи в практику. Результати роботи 
впроваджені в практичну діяльність дитячих закладів охорони здоров’я 
м. Львова, Львівської та Івано-Франківської областей. Матеріали роботи 
використовуються у навчальному процесі кафедр педіатричного профілю 
ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою 
працею автора. Автором самостійно опрацьовано дані літератури, проведено 
патентний пошук за темою дисертації. Обгрунтовано актуальність обраної 
теми, сформульовано мету; разом із науковим керівником визначено 
завдання, а також обсяг та методи дослідження. Розроблено спеціальні 
анкети для поглибленого вивчення харчової поведінки школярів у міській та 
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сільській місцевостях. Автором визначено особливості порушень фізичного 
розвитку школярів м. Львова та Львівської області залежно від віку. Разом з 
науковим керівником розроблена математична модель для прогнозування 
ризику формування недостатньої та надмірної маси тіла у школярів; 
сформульовані висновки і практичні рекомендації. Дисертантом здійснено 
впровадження результатів у практику охорони здоров’я та навчальний 
процес кафедр педіатричного профілю ЛНМУ імені Данила Галицького. Всі 
розділи дисертації, а також друковані праці написані здобувачем особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 
дисертаційної роботи викладено та обговорено на міжнародних науково-
практичних конференціях «Актуальні проблеми в сферах науки та шляхи їх 
вирішення» (м. Одеса, 2016), «Медична наука та практика в умовах сучасних 
трансформаційних процесів» (м. Львів, 2016), «Медична наука та практика на 
сучасному історичному етапі» (м. Київ, 2016), «Медицина ХХI століття: 
перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (м. Дніпро, 2016), 
«Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес 
медицини майбутнього» (м. Київ, 2017), «Ключові питання наукових 
досліджень у сфері медицини у ХХI ст.» (м. Одеса, 2017), «Innowacyjne 
technologie w medycynie: doświadczenia Polski i Ukrainy» (Lublin, Polskа, 2017), 
«Медична наука та практика: актуальні питання взаємодії» (м. Київ, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 22 наукові праці, з них 8 
статей − у фахових журналах, рекомендованих ДАК України, в тому числі 2 
одноосібні; 5 – у міжнародних журналах (2 одноосібні); 9 тез у матеріалах 
наукових конференцій, з’їздів та симпозіумів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 
194 сторінках комп’ютерним друком українською мовою і складається із 
анотації, вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи дослідження», 
чотирьох розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, 
списку використаних джерел та 14 додатків. Список використаних джерел 
літератури містить 230 найменувань (140 − кирилицею, 90 − латиною). Робота 
ілюстрована 32 таблицями, 17 рисунками. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 Матеріали і методи дослідження. Роботу виконано на базі кафедри 
педіатрії №1 ЛНМУ імені Данила Галицького. Дослідження проводилися в 
декількох напрямках. 
 На першому етапі дослідження для досягнення мети і вирішення 
поставлених завдань проведено скринінгове опитування та оцінка результатів 
анкетування батьків школярів із визначенням індексу маси тіла (ІМТ) для 15112 
школярів 1-11 класів м. Львова і 4 районів Львівської області (Радехівський, 
Кам’янка-Бузький, Бродівський, Буський). Були вивчені параметри фізичного 
розвитку (маса, зріст, ІМТ) та особливості способу життя, такі як фізична 
активність, соціально-побутові умови, шкідливі звички, харчування, дані 
сімейного анамнезу тощо. У ході дослідження нами не було виявлено вірогідної 
різниці між групами школярів у 4-ох районах Львівської області щодо порушень 
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фізичного розвитку порівняно з аналогічними групами школярів м. Львова. Тому, 
на підставі отриманих даних ми прийняли рішення про можливість проведення 
аналізу подальших результатів дослідження на прикладі лише одного з районів 
Львівської області порівняно з учнями м. Львова. 
 Для подальшого поглибленого дослідження проведено анкетне 
опитування батьків школярів м. Львова та Бродівського району Львівської 
області. Загальна кількість обстежуваних школярів становила 398, з яких у 
м. Львові − 193 осіб, у Бродівському районі Львівської області – 205 осіб. Усіх 
їх було поділено на вікові групи: 1-4 класи (вік 6-9 років), 5-8 класи (вік 10-13 
років) і 9-11 класи (вік 14-17 років). 

З метою вивчення вікових особливостей харчової поведінки серед школярів 
м. Львова та Бродівського району Львівської області була розроблена спеціальна 
анкета харчової поведінки, яку заповнювали батьки школярів початкових та 
середніх класів і старшокласники. Анкета складалася з 4-ох розділів, що включали 
в себе питання для батьків про: 1) характер харчування дитини, 2) продукти, які 
вона споживає, 3) поведінку дитини під час годування, 4) ставлення батьків до 
харчування дитини. В загальноосвітніх школах м. Львова та Бродівському районі 
Львівської області було роздано 500 анкет (по 250 відповідно), які містили 
питання щодо щоденної харчової поведінки учнів, а саме – режиму харчування і 
найбільш вживаних продуктів. Отримано відповіді по 398 анкетах (80 % від 
загальної кількості розісланих), відповідно 205 з Бродівського району Львівської 
області та 193 з м. Львова. У 102 анкетах відомості були подані не в повному 
обсязі, відсутні чіткі відповіді на поставлені запитання і вони були виключені з 
дослідження. На підставі аналізу решти заповнених було проаналізовано 
поширеність різних порушень ХП. Результати інтерпретувалися з урахуванням 
вікової категорії дитини. Отримані результати довели необхідність моніторингу 
причин формування порушень ХП у даних школярів. 
 Проведено динамічну оцінку параметрів ФР (зріст, маса тіла, ІМТ) у 
школярів, які проживали у м. Львові та Бродівському районі Львівської 
області. Критерії оцінки ФР школярів наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Критерії оцінки фізичного розвитку школярів 
Порушення 
фізичного 
розвитку 

Показник 
Порогове значення стандарту фізичного 
розвитку ВООЗ 

Затримка росту Зріст для віку < –2 SD від медіани або < 3 перцентиля  

Дефіцит маси 
Маса тіла для 

віку 
< –2 SD від медіани 

Худорлявість ІМТ для віку < –2 SD від медіани або < 5 перцентиля 
Значна 
худорлявість 

ІМТ для віку < –3 SD від медіани 

Надмірна маса 
тіла 

ІМТ для віку 
> + 1 SD від медіани або > 85 перцентиля 
(еквівалент ІМТ 25 кг/м2 у віці 19 років) 

Ожиріння ІМТ для віку 
> + 2 SD від медіани або > 95 перцентиля 
(еквівалент ІМТ 30 кг/м2 у віці 19 років) 

          Примітка. ІМТ – індекс маси тіла; SD – середнє квадратичне відхилення 
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Інтерпретацію результатів проводили згідно даних стандартних 
відхилень показників ФР. Оцінку динаміки ФР здійснювали з використанням 
комп´ютерної програми Eurogrowth, Гепатологів і Нутриціологів (ESPHAN, 
Hasche F., 2000) із розрахунком z-індексів росту, маси тіла та ІМТ). 

З метою вивчення впливу нутритивного забезпечення на ФР школярів 
м. Львова та Бродівського району Львівської області проведено аналіз  3-х 
денного харчового раціону (2 будні та 1 вихідний день) школярів із порушеннями 
ФР. Серед досліджуваних було 90 школярів м. Львова та 105 школярів 
Бродівського району Львівської області з числа анкетованих нами раніше. Для 
детального опису найбільш вживаних страв і продуктів харчування 
використовували спеціально розроблені щоденники, які заповнювали батьки учнів 
молодших та середніх класів або учні старших класів самостійно. У щоденники 
вносились дані щодо кількості кожного продукту в раціоні, яку визначали за 
допомогою електронних ваг для зважування продуктів харчування, які з’їдала 
дитина. Харчову цінність раціону обчислювали за допомогою спеціальної 
компютерної програми Dietplan6 (Forestfield Software Ltd, UK). Були розраховані і 
включені в аналіз наступні показники: добова калорійність харчування, кількість 
спожитих білків, жирів, вуглеводів, макроелементів (кальцій, фосфор, калій, 
натрій, хлор і магній), ессенціальних мікроелементів (залізо, цинк, йод, фтор, мідь, 
селен, хром, молібден, кобальт і марганець), вітамінів A, D, E, H, C, групи B тощо. 
Отримані результати порівнювалися з нормою (підвищене, знижене або 
нормальне споживання) для кожного макро- або мікронутрієнту. Програма 
Dietplan6 дозволила визначити добове споживання всіх основних нутрієнтів з 
урахуванням віку, статі, фізичної активності й інших особливостей дітей, мала 
референтні значення споживання нутрієнтів і калорійності харчових продуктів, 
що рекомендовані Committee of Medical Aspects of Food Policy (1991 р.) та 
адаптовані до норм і стандартів України (Наказ МОЗ України № 272 від 18.11.99  
р. «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних 
харчових речовинах та енергії»). 
 Статистична обробка отриманих результатів дослідження здійснювалась 
на персональному комп’ютері за допомогою електронних таблиць Ecxel 2009 
(Microsoft, USA) та статистичних програм STATISTICA v.8.0 (StatSoft, USA). 

Визначали відносні (інтенсивні й екстенсивні) та середні (середнє 
арифметичне, медіана) показники. Першочергово оцінювали характер 
змінних (кількісні, якісні) та нормальність розподілу варіаційного ряду. Для 
даних із нормальним розподілом отримані результати наведено у вигляді 
середнього значення та величини стандартного відхилення (SD). Дані з 
ненормальним розподілом представлено як медіану з нижнім і верхнім 
квартилями. За умови нормального розподілу даних для порівняння двох 
груп застосовували параметричний t-критерій Стьюдента для незалежних 
вибірок. За умови непараметричного (ненормального) розподілу для 
порівняння двох незалежних груп застосовували критерій Мана-Уітні. 
Наявність асоціацій між показниками, які вивчалися, досліджували за 
допомогою коефіцієнтів кореляції Пірсона (r) і Спірмена (R). 
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Визначали вибіркову сукупність із достатнім числом спостережень за 
формулою Глена. Усі відмінності або показники вважали вірогідними, якщо 
величина α-похибки не перевищувала 5 % (р<0,05). 

Для побудови прогностичної моделі ймовірності виникнення надмірної 
або недостатньої маси у дітей застосовано метод логістичної регресії. Цей 
метод дозволяє виявити залежність певної події, що досліджується (наприклад, 
виникнення надмірної або недостатньої маси у дітей) від одночасного впливу 
декількох чинників, а також прогнозувати ймовірність виникнення 
досліджуваної події залежно від наявності та величини параметрів, які 
включені у регресійну модель. Розрахунки виконували за допомогою програми 
SPSS Statistics 23. 

Дослідження проведено з урахуванням основних принципів Гельсінської 
декларації з біомедичних досліджень та положень GCH ICH, згідно з 
біоетичними нормами (витяг з протоколу №4 засідання комісії з питань 
біоетики ЛНМУ імені Данила Галицького від 20 квітня 2015 року). 

Результати власних досліджень та їх обговорення. Згідно результатів 
нашого дослідження щодо виявлення порушень ФР школярів різного віку у 
міській і сільській місцевостях встановлено дефіцит маси тіла для віку лише у 
4 (11,76 %) із 34 школярів віком до 10 років у м. Львові, тоді як у школярів 
Бродівського району цього віку випадків дефіциту маси тіла не було (р<0,05). 
Ці четверо школярів характеризувались також худорлявістю, у 3 випадках – 
значною. Затримку росту виявлено у 3 (3,33 %) школярів – мешканців 
м. Львова й у 2 (1,9 %) із району області (р>0,05). Худорлявість відповідно 
діагностовано у 5 (5,56 %) учнів м. Львова і в одного учня (0,95 %) з району 
області (р=0,06). Значну худорлявість мали лише 4 (4,44 %) міських школярів 
(р<0,05). У загальній популяції школярів, залучених у дослідження, 
худорлявість у середньому була ознакою кожного двадцятого школяра (5,13 %; 
95 % довірчий інтервал [ДІ]: 2,81-9,18 %). Результати проведених досліджень 
дозволяють стверджувати, що кількість випадків НМТ вірогідно переважала 
серед сільських школярів (відповідно 35 (33,33 %) проти 15 (16,67 %) у 
львів’ян; р<0,05), тоді як на ожиріння страждало більше міських учнів 
(відповідно 12 (13,33 %) проти 8 (7,62 %) учнів у районі області), однак, ця 
відмінність не була достовірною (р>0,05). Загальна поширеність ожиріння 
становила 10,26 % (95 % ДІ: 6,74-15,31 %). У загальній популяції школярів, 
залучених у дослідження, НМТ, включаючи ожиріння, виявлялась більше, ніж у 
третини випадків – 35,90 % (95 % ДІ: 29,5-42,84 %). 

Встановлено, що поширеність відставання у ФР понад 2 стандартних 
відхилення принаймні за одним з антропометричних показників зменшувалась 
з віком: 8 випадків (12,31 %) – у школярів віком 6-9 років; 5 (7,14 %) – у віці 
10-13 років і лише 2 (3,04 %) – у школярів віком 14-17 років (р>0,05). 
Натомість, відсоткова кількість випадків будь-якої НМТ, включаючи 
ожиріння, помірно зростала з віком – 21 учень (32,31 %) віком 6-9 років; 22 
(33,85 %) – віком 10-13 років і 27 (41,54 %) віком 14-17 років (р>0,05). 
Випадків поєднаного дефіциту маси тіла і зросту у школярів, залучених у 
дослідження, не було. 
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Таким чином, порівняльний аналіз особливостей фізичного розвитку двох 
груп школярів залежно від місця їхнього проживання засвідчив, що, 
незважаючи на фактично однакові кількості дітей з нормальними показниками 
фізичного розвитку (56 %; 95 % ДІ: 49,39-63,18 %), структури його порушень 
відрізнялись з одночасним переважанням відсоткової кількості випадків 
худорлявості й ожиріння у міських дітей і вищою частотою НМТ без ожиріння 
в популяції школярів з району області (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Структура порушень фізичного розвитку залежно від місця 
проживання школярів (%) 

 
Вивчення особливостей ХП та раціону харчування у 398 школярів, з 

яких у м. Львові − 193, у Бродівському районі Львівської області – 205 
школярів, дозволило встановити, що раціон харчування більшості школярів, 
які увійшли в наше дослідження та навчалися у загальноосвітніх школах 
м. Львова та сільської місцевості, не відповідав параметрам збалансованого. 
Оптимальна частота приймання їжі 4-5 разів на день була притаманна лише 
учням 1-4 класів як міста, так і села та учням 5-8 класів міста. Гарячі обіди у 
шкільній їдальні не споживали більшість учнів сільської місцевості, особливо 
початкової і середньої школи. Перевага нічного споживання їжі була 
притаманна старшокласникам м. Львова, натомість сільські старшокласники 
більшу частину денного раціону споживали у вечірні години. 

Слід зазначити, що звичка пропускати сніданки була поширена серед 
учнів 5-8 та 9-11 класів обох груп порівняння. Серед усіх школярів, особливо 
мешканців міста, були поширені «перекуси» протягом дня. Раціон 
харчування обстежених школярів не був збалансований щодо споживання 
необхідних для підростаючого організму продуктів харчування, а саме м`яса, 
риби, яєць, молока, кисло-молочних продуктів, круп, овочів і фруктів. Серед 
учнів усіх вікових категорій однаково популярними були, так звані, 
«недитячі» продукти харчування, в тому числі й напої зі шкідливими 
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інгредієнтами. Споживання звичайної питної води було недостатнім в усіх 
групах дослідження і особливо у школярів з числа мешканців міста. 

Результати дослідження особливостей харчування учнів загальноосвітніх 
шкіл м. Львова та сільської місцевості вказали на високу ймовірність 
формування патологічних порушень з боку багатьох органів і систем 
підростаючого організму, пов’язаних із ХП та довели необхідність моніторингу 
причин формування її порушень. 

Під час вивчення впливу нутритивного забезпечення на ФР школярів 
м. Львова та Бродівського району Львівської області на підставі проведеного 
аналізу 3-х денного харчового раціону (2 будні дні та 1 вихідний) встановлено, 
що для школярів, незалежно від місця проживання, добовий рівень споживання 
нутрієнтів і калорійна забезпеченість не відповідали сучасним рекомендаціям. 
Для школярів початкових класів характерним було перевищення нормативів 
споживання білків, вища калорійність їжі. Для школярів 11-13 років 
характерними були гендерні особливості харчового раціону: у дівчат він був 
калорійнішим, ніж у хлопців відповідного віку (3640,0 [2435,0-4567,0] ккал/добу 
проти 2598,0 [2341,0-3981,00] ккал/добу), і вказував на істотне перевищення як 
міжнародних, так і національних нормативів щодо його енергетичної цінності. 

Для учнів усіх вікових груп характерним було надмірне добове споживання 
насичених жирів і холестеролу, з недостатнім споживанням поліненасичених жирів. 
Незалежно від статі, харчовий раціон дітей, які споживали більше білків, був 
калорійнішим (r =0,18; p<0,05), а також містив більшу кількість жирів загалом 
(r=0,43; p<0,001). Кількість калорій, отриманих за рахунок жирів, була більшою у 
школярів зі Львова (R=0,3; p<0,05). Останні також споживали більше насичених 
жирів (R=0,15; p<0,05) і білків з розрахунку на кілограм маси тіла (R=0,17; p<0,05), 
а більша загальна кількість вуглеводів у їхньому харчовому раціоні асоціювалась зі 
споживанням продуктів з категорії їжі швидкого харчування (R=0,22; p<0,05), 
чіпсів (R=0,30; p<0,05), кетчупів (R=0,25; p<0,05), майонезу (R=0,25; p<0,05) й 
інших соусів (R=0,22; p<0,05), а також копчених ковбас (R=0,24; p<0,05). Водночас, 
порівняно з дітьми з районів області енергетична щільність їхнього харчового 
раціону була меншою (R=-0,18; p<0,05). 

Згідно результатів наших досліджень, харчовий раціон більшості школярів 
98,97 % (95 % ДІ: 96,34-99,72 %) не забезпечував оптимальної кількості добового 
споживання мікроелементів. Водночас частота харчового дефіциту більшості з 
них вірогідно залежала від віку школярів. Зокрема, частка школярів, які 
отримували дієту, дефіцитну за кальцієм, зростала від 52 % у 6 років до 
максимуму 81 % у 10-13 років (р<0,05), за магнієм відповідно – від 5 % до 29 % 
(р<0,01), за йодом – від 52 % у 6 років до 100 % у 14-17 років (р<0,001) (рис. 2). 

Разом із тим, харчовий дефіцит фосфору зменшувався від максимуму 38 % у 
7-10 років до 10 % у 14-17 років (р<0,01), заліза – від 76 % у 6 років до 27 % у 14-
17 років (р<0,001), міді – від 81 % у 6 років до 21 % у 11-13 років (р<0,001) і цинку 
– від 76 % у 6 років до 51 % у 14-17 років (р>0,05). Майже незмінною залишалась 
лише частка учнів із харчовим дефіцитом селену, коливаючись у межах 43-51 % 
(рис. 2 − 4). Зі статтю був пов’язаний лише більший харчовий дефіцит заліза, який 
достовірно відрізняв дівчат (R=-0,19; p<0,05). 
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Рисунок 2 − Частота харчового дефіциту основних мінералів, мікроелементів і 
вітамінів серед школярів віком 6-10 років 

 
 

Доведено, що харчовий раціон більшості школярів 96,92 % (95 % ДІ: 93,45-
98,58 %), залучених у дослідження, не забезпечував оптимальної кількості 
добового споживання вітамінів. Кількість школярів із харчовим дефіцитом 
більшості вітамінів також залежала від віку. Зокрема, частка учнів, харчовий 
раціон яких містив недостатньо ретинолу, вірогідно зменшувалась від 95 % у 
6 років до мінімуму 47 % у 14-17 років (р<0,001). 

 

 

Рисунок 3 − Частота харчового дефіциту основних мінералів, мікроелементів і 
вітамінів серед хлопців віком 11-17 років 

 
Дефіцит ергокальциферолу був притаманний дієті 95 % школярів 

шестирічного віку і лише 23 % школярів 14-17 років (р<0,001); дефіцит 
токоферолу – 95 % учнів 7-10 років і 74 % школярів старшого віку (р<0,05); 
дефіцит тіаміну – 29 % у 6 років, 2 % у 11-13 років і 10 % у 14-17 років (р<0,01); 
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дефіцит рибофлавіну – 33 % у 6 років і 18 % у 14-17 років (р>0,05). Натомість, 
частка школярів з харчовим дефіцитом ціанокобаламіну збільшувалась від 0 % у 
6-10 років до 36 % у 11-13 років (р<0,001); з нестачею фолієвої кислоти – від 0 % 
у 6-10 років до 10 % у 11-13 років (р>0,05); з нестачею аскорбінової кислоти – 
від 5 % у 6 років до 30 % у 14-17 років (р<0,05). Майже незмінною залишалась 
лише частка учнів з харчовим дефіцитом піридоксину, коливаючись у межах 14-
25 % (рис. 2 − 4). Зі статтю був достовірно пов’язаний лише харчовий дефіцит 
токоферолу, який частіше виявляли у дівчат (R=-0,15; p<0,05). 

 

 
Рисунок 4 − Частота харчового дефіциту основних мінералів, мікроелементів і 

вітамінів серед дівчат віком 11-17 років 
 

         У більшості випадках 96,41 % (95 % ДІ: 92,78-98,25 %) харчовий дефіцит 
мікроелементів і вітамінів був поєднаним. Зокрема, нестача фосфору вірогідно 
асоціювалась із дефіцитом заліза (R=0,24; p<0,05), цинку (R=0,15; p<0,05), селену 
(R=0,2; p<0,05), ретинолу (R=0,23; p<0,05), ергокальциферолу (R=0,29; p<0,05), 
тіаміну (R=0,29; p<0,05) і рибофлавіну (R=0,23; p<0,05). Харчовий дефіцит заліза 
також був пов’язаний з нестачею селену (R=0,15; p<0,05), ретинолу (R=0,23; 
p<0,05) й ергокальциферолу (R=0,3; p<0,05). Дефіцит цинку поєднувався з 
нестачею селену (R=0,15; p<0,05), ергокальциферолу (R=0,23; p<0,05) і 
токоферолу (R=0,14; p<0,05), дефіцит міді – з нестачею токоферолу (R=0,14; 
p<0,05), тіаміну (R=0,16; p<0,05) і рибофлавіну (R=0,15; p<0,05), а дефіцит 
кальцію – з нестачею йоду (R=0,17; p<0,05) і ретинолу (R=0,18; p<0,05). Дефіцит 
йоду асоціювався з нестачею кальцію (R=0,17; p<0,05) і магнію (R=0,18; p<0,05), а 
також вищим вмістом у харчовому раціоні заліза (R=-0,23; p<0,05), ретинолу (R=-
0,17; p<0,05) й ергокальциферолу (R=-0,24; p<0,05). Школярів м. Львова 
достеменно відрізняли від ровесників із Бродівського району лише нижчий рівень 
споживання фосфору (R=-0,16; p<0,05) і вищий – заліза (R=0,15; p<0,05). 
         Споживання більшості досліджуваних продуктів харчування, так само, як і 
особливості приймання їжі, не були вірогідно пов’язані з харчовим дефіцитом 
більшості мінералів, мікроелементів і вітамінів у школярів, які проживали у 
м. Львові. Зокрема, лише частіше споживання сиру (R=0,23; p<0,05), молока 
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(R=0,23; p<0,05) і морепродуктів (R=0,25; p<0,05) було достовірно пов’язаним із 
харчовим дефіцитом заліза, а більша кількість овочів у харчовому раціоні – з 
дефіцитом магнію (R=0,23; p<0,05) і фосфору (R=0,34; p<0,05). Натомість, 
менша ймовірність харчового залізодефіциту асоціювалась із більшою кількістю 
спожитої свинини (R=-0,26; p<0,05). Водночас, харчовий раціон із вищим 
вмістом свинини, частіше був дефіцитним за вітаміном В6 (R=0,21; p<0,05). 
Рідше споживання каш (R=-0,34; p<0,05) і яловичини (R=-0,216; p<0,05) було 
пов’язано з дефіцитом кальцію, а яєць – із дефіцитом магнію (R=-0,21; p<0,05), 
селену (R=-0,23; p<0,05) і вітаміну А (R=-0,26; p<0,05). 
         Харчовий йододефіцит асоціювався з рідшим прийомом каш (R=-0,26; 
p<0,05), молока (R=-0,24; p<0,05) і соків (R=-0,23; p<0,05) і частішим 
вживанням грибів (R=0,32; p<0,05), кетчупу (R=0,23; p<0,05), майонезу 
(R=0,22; p<0,05), копчених ковбас (R=0,28; p<0,05) і сосисок (R=0,28; p<0,05). 
         Харчовий дефіцит вітаміну В12 був пов’язаний з прийманням майонезу 
(R=0,21; p<0,05) і соусів (R=0,24; p<0,05), а також рідшим споживанням 
кондитерських виробів (R=-0,21; p<0,05). У мешканців районів області 
особливості харчового раціону і відповідної поведінки були пов’язані з більшим 
спектром порушень, зокрема, з дефіцитом кальцію, фосфору, заліза, міді, цинку, 
йоду і більшості вітамінів. Харчовий дефіцит кальцію асоціювався з меншою 
кількістю спожитих молока (R=-0,21; p<0,05), поп-корну (R=-0,20; p<0,05) і 
сосисок (R=-0,20; p<0,05); дефіцит фосфору – з недотриманням режиму 
харчування (R=-0,19; p<0,05), більшою кількістю приймань їжі (R=0,20; p<0,05), 
частішим споживанням каш (R=0,27; p<0,05), яловичини (R=0,20; p<0,05), соків 
(R=0,21; p<0,05), морепродуктів (R=0,33; p<0,05), однак, з рідшим прийманням 
сосисок (R=-0,20; p<0,05), солодких газованих напоїв (R=-0,26; p<0,05) і 
майонезу (R=-0,21; p<0,05). 
         Харчовий дефіцит заліза також частіше виявляли у дітей, які не 
дотримувались режиму харчування (R=-0,21; p<0,05) і частіше приймали їжу 
(R=0,21; p<0,05), пили більше соку (R=0,26; p<0,05), споживали більше горіхів 
(R=0,22; p<0,05) і менше грибів (R=-0,20; p<0,05), продуктів із категорії їжі 
швидкого харчування (R=-0,25; p<0,05), соусів (R=-0,22; p<0,05), напівфабрикатів 
(R=-0,28; p<0,05) і солодких газованих напоїв (R=-0,22; p<0,05). 
         Дефіцит міді в харчовому раціоні виникав за умови меншого споживання 
курятини (R=-0,26; p<0,05), солодощів (R=-0,24; p<0,05) і копчених ковбас 
(R=-0,24; p<0,05), а нестача цинку була пов’язана з частішим прийманням 
риби (R=0,19; p<0,05) і рідшим споживанням поп-корну (R=-0,22; p<0,05). 
         Харчовий йододефіцит був характерним для школярів, раціон яких 
містив менше яловичини (R=-0,27; p<0,05), фруктів (R=-0,32; p<0,05), соків 
(R=-0,21; p<0,05), кондитерських виробів (R=-0,24; p<0,05), однак, які 
частіше споживали чіпси (R=0,21; p<0,05), майонез (R=0,19; p<0,05), інші 
соуси (R=0,28; p<0,05), напівфабрикати (R=0,21; p<0,05), копчені ковбаси 
(R=0,24; p<0,05) і солодкі газовані напої (R=0,21; p<0,05). 
         З порушеним режимом харчування був також пов’язаний дефіцит вітамінів А 
(R=-0,20; p<0,05), D (R=-0,24; p<0,05) і В2 (R=-0,20; p<0,05); частіше приймання 
яловичини асоціювалося з нестачею вітамінів А (R=0,23; p<0,05) і D (R=0,23; 
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p<0,05) і меншою ймовірністю дефіциту вітаміну В12 (R=-0,20; p<0,05). Окрім того, 
харчовий дефіцит вітаміну D частіше виникав у дітей, які споживали менше риби 
(R=-0,21; p<0,05), яєць (R=-0,24; p<0,05), сиру (R=-0,21; p<0,05) і грибів (R=-0,33; 
p<0,05), а також пили більше соків (R=0,28; p<0,05). Нестача вітамінів А і В1 
зменшувалась на тлі частішого приймання майонезу (відповідно R=-0,28; p<0,05 і 
R=-0,20; p<0,05), інших соусів (відповідно R=-0,23; p<0,05 і R=-0,20; p<0,05), 
напівфабрикатів (відповідно R=-0,26; p<0,05 і R=-0,20; p<0,05) і копчених ковбас 
(відповідно R=-0,24; p<0,05 і R=-0,26; p<0,05). Більша кількість спожитих фруктів 
зменшувала ймовірність виникнення дефіциту вітаміну С (R=-0,25; p<0,05). 
Більша кількість у харчовому раціоні продуктів із категорії їжі швидкого 
харчування (R=0,27; p<0,05) і напівфабрикатів (R=0,26; p<0,05) асоціювалась із 
дефіцитом фолатів, а частіше споживання грибів (R=0,30; p<0,05) і копчених 
ковбас (R=0,25; p<0,05) було пов’язаним з харчовим дефіцитом вітаміну В12.  
         З метою встановлення достовірних факторів ризику формування 
недостатньої та надмірної маси тіла у школярів залежно від місця проживання 
нами було застосовано метод логістичної регресії. До регресійних моделей 
включались достовірні за підсумками кореляційного аналізу показники. 

Проведений регресійний аналіз дозволив стверджувати, що до 
превентивних чинників, які зменшують ризик виникнення НМТ у школярів, що 
проживають у районах Львівської області належать: для хлопчиків − вищий 
рівень споживання йоду, каротину, неспокій (рухливість, неуважність) дитини 
під час приймання їжі. Для дівчаток старшого шкільного віку вищий рівень 
споживання триптофану, пантотенової кислоти, кетчупу. До превентивних 
чинників, які зменшують ризик виникнення НМТ у школярів, які проживають у 
м. Львові належать: для хлопчиків − вищий рівень споживання крохмалю, 
фолієвої кислоти, сосисок, сардельок. Для дівчаток − неспокій (рухливість, 
неуважність) дитини під час приймання їжі, вищий рівень споживання 
солодощів/цукерок. До провокуючих чинників, які збільшують ризик 
виникнення НМТ у школярів, які проживають у районі Львівської області 
належать: для хлопчиків − вищий рівень споживання натрію, вітаміну С, 
більшої кількості їжі, приготовленої спеціально для дитини, вживання горіхів. 
Для дівчаток − вищий рівень споживання глюкози, цинку, вітаміну E, їжі, що 
приготовлена спеціально для дитини, часте споживання нею їжі/пиття в 
перервах між основними прийманнями їжі, споживання яєць, солодких 
газованих напоїв. До провокуючих чинників, що збільшують ризик виникнення 
НМТ у школярів, які проживають в м. Львові належать: для хлопчиків − вищий 
рівень споживання хлориду, каротину, шоколаду, копчених ковбас/нарізки, для 
дівчаток − вищий рівень споживання кетчупу, фосфору, каротину. До 
превентивних чинників виникнення недостатньої маси тіла у школярок, які 
проживають у м. Львові належить вищий рівень споживання фосфору. 

Результати регресійного аналізу дали змогу створити комп’ютерні 
математичні моделі прогнозування факторів ризику недостатньої та надмірної 
маси тіла у школярів, що у переважній більшості випадків дозволяє більш 
ефективно здійснювати контроль за ризиком формування недостатньої та НМТ 
у школярів залежно від місця проживання. 
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Таким чином, проведені дослідження дозволили встановити найвагоміші 
чинники, які впливають на порушення ФР школярів залежно від місця 
проживання та віку, а також показали перевагу застосування комп’ютерної 
програми Dietplan6 для аналізу і подальшої диференційованої корекції їх режиму 
та якості харчування школярів у міській та сільській місцевостях. 
 

ВИСНОВКИ 
1. Проблема оптимального харчування та нутритивного забезпечення 

школярів різного віку актуальна в Україні через наявну тенденцію до 
прогресуючого зменшення кількості здорових і збільшення числа дітей з 
різноманітними порушеннями фізичного розвитку, функціональними змінами 
та соматичними захворюваннями на тлі зниження адаптаційних можливостей, 
що визначає науковий і практичний інтерес досліджень, спрямованих на 
поліпшення харчової поведінки та нутритивного забезпечення школярів, 
показників їхнього здоров’я. Недостатньо досліджений вплив особливостей 
сучасного харчування на фізичний розвиток, формування різноманітної 
патології та погіршення якості життя учнів 1-11 класів. Своєчасна корекція 
порушень харчування школярів може бути вагомим внеском у збереженні 
їхнього здоров’я та забезпечення оптимального фізичного розвитку. 

2. Показники фізичного розвитку школярів мають певну залежність від 
місця проживання дитини. Дефіцит маси тіла є більш характерним для міських 
учнів початкової школи (11,76 %; р<0,05); тенденція до затримки росту частіше 
спостерігається у школярів м. Львова (3,33 %) порівняно з учнями районів області 
(1,9 %; р>0,05). У загальній популяції школярів худорлявість у середньому була 
ознакою кожної двадцятої дитини (5,13 %; 95 % ДІ: 2,81-9,18 %). Надмірна маса 
тіла більш притаманна дітям із сільської місцевості (33,33 %), ніж міським 
школярам (16,67 %; р<0,05). Загальна поширеність ожиріння становила 10,26 % 
(95 % ДІ: 6,74-15,31 %). Достовірної різниці частоти ожиріння серед учнів міста і 
району області не виявлено (13,33 % проти 7,62 %, р>0,05). 

3. Встановлені вірогідні відмінності особливостей харчової поведінки серед 
школярів різних вікових груп як міста, так і села щодо приготування, місць 
споживання, частоти приймання їжі, «перекусів» упродовж дня (печиво/випічка, 
цукерки), споживання «недитячих» продуктів харчування, в т.ч. напоїв зі 
шкідливими інгредієнтами (кольорові газовані води, енергетичні напої). 

4. Незалежно від місця проживання, добовий рівень споживання нутрієнтів і 
калорійна забезпеченість у школярів не відповідають сучасним рекомендаціям. У 
початкових класах характерним було надмірне споживання білків (2,82 [2,41-
3,45] г/кг). Школярів 11-13 років відрізняли гендерні особливості харчового 
раціону: у дівчат він був калорійнішим, ніж у хлопців (3640,0 [2435,0-
4567,0] ккал/добу проти 2598,0 [2341,0-3981,0] ккал/добу). Для учнів всіх вікових 
груп характерним було надмірне добове споживання насичених жирів і 
холестеролу, з недостатнім споживанням поліненасичених жирів. Для харчового 
раціону учнів м. Львова характерним був надлишок калорій за рахунок 
вуглеводів, збільшення кількості яких асоціювалось зі споживанням їжі швидкого 
харчування та солодких газованих напоїв (R=0,22; p<0,05). 
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5. Харчовий раціон більшості школярів 98,97 % (95 % ДІ: 96,34-99,72 %) 
не забезпечує добової потреби мікроелементів. Встановлено, що частота 
харчового дефіциту мікроелементів істотно залежала від віку школярів. 
Школярі міста мали вірогідно нижчий рівень добового споживання фосфору та 
вищий рівень споживання заліза порівняно з ровесниками з району області. 
Частка дітей, які отримували дієту, дефіцитну за кальцієм, магнієм і йодом, 
зростала з віком, натомість, харчовий дефіцит фосфору, заліза, міді та цинку 
зменшувався з віком, а харчовий дефіцит селену залишався незмінним. У дівчат 
харчовий дефіцит заліза був вірогідно більшим (R=-0,19; p<0,05). 

6. Сучасний харчовий раціон школярів 96,92 % (95 % ДІ: 93,45-98,58 %) 
не забезпечує оптимальної кількості добового споживання вітамінів. Із віком 
зменшувалась частка дітей, харчовий раціон яких містив недостатньо ретинолу, 
ергокальциферолу, токоферолу, тіаміну, рибофлавіну, натомість збільшувалась 
відсоткова кількість дітей з харчовим дефіцитом ціанокобаламіну, фолієвої й 
аскорбінової кислот на фоні стабільного дефіциту добового споживання 
піридоксину. У більшості школярів 96,41 % (95 % ДІ: 92,78-98,25 %) 
визначались поєднані дефіцити вітамінів і мікроелементів. 

7. Розроблена й успішно апробована математична модель прогнозування 
індивідуального ризику формування недостатньої та надмірної маси тіла у 
школярів, що може, застосовуватись у роботі педіатрів та сімейних лікарів і 
разом із використанням програми Dietplan6 дозволяє досягти максимальної 
збалансованості їх дієти та провести відповідну індивідуалізовану корекцію 
харчування щодо вікових потреб. 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
  1. Рекомендовано проведення серед школярів 1-11 класів щорічного 
скринінгу ІМТ та стану здоров'я з оцінкою величини ІМТ за центильними 
таблицям згідно статі й віку дитини з доведенням інформації до її батьків та 
прикріпленого медичного персоналу з наданням, за необхідності, індивідуальних 
рекомендацій з профілактики надмірної або недостатньої маси тіла. 
  2. Для скринінгової оцінки параметрів фізичного розвитку школярів 
доцільно використовувати розроблену анкету зі створенням відповідних баз 
даних та комп’ютерним аналізом отриманих результатів, із наступним 
формуванням груп ризику для подальшого поглибленого обстеження і 
спостереження. З метою верифікації причини порушення фізичного розвитку у 
школярів, рекомендовано лікарям первинної ланки використовувати 
розроблену анкету “Харчової поведінки”. 
  3. Для дітей груп ризику з недостатньою або надмірною масою тіла 
доцільно проводити визначення добового споживання нутрієнтів за допомогою 
3-х денних харчових щоденників, результати яких рекомендуємо обробляти за 
допомогою комп’ютерної програми Dietplan6, яка дає змогу виявити та 
скорегувати дефіцит чи надлишок нутрієнтів (білків, жирів, вуглеводів, 
калорійності їжі, вітамінно-мінерального забезпечення) і, відповідно, розробити 
індивідуальний план корекції харчування. 
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  4. Батькам школярів різних вікових груп у міській та сільській 
місцевостях рекомендовано надати доступ до інформації щодо безпечності 
харчових продуктів, приготування і споживання здорової їжі. 
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АНОТАЦІЯ 
Пасічнюк І. П. Вплив нутритивного забезпечення та харчової 

поведінки на фізичний розвиток школярів у міській і сільській 
місцевостях. − На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.10 − «Педіатрія» (222 − Медицина). − Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу нутритивного 
забезпечення та харчової поведінки на фізичний розвиток школярів у міській і 
сільській місцевостях, обґрунтуванню факторів ризику формування 
недостатньої та надмірної маси тіла школярів, шляхів попередження їх 
розвитку шляхом розробки диференційованого підходу до корекції харчування. 

Отримані в дослідженні результати щодо порушень фізичного розвитку 
школярів стали підставою рекомендувати проведення щорічного скринінгу 
індексу маси тіла за центильними таблицями згідно статі і віку дитини. Для 
дітей груп ризику доцільно проводити визначення добового споживання 
нутрієнтів за допомогою 3 денних харчових щоденників, результати яких 
необхідно обробляти за допомогою комп’ютерної програми Dietplan6, яка дає 
змогу виявити та скорегувати дефіцит чи надлишок нутрієнтів і, відповідно, 
розробити індивідуальний план корекції харчування. 

Ключові слова: школярі, харчова поведінка, нутритивне забезпечення, 
нутрієнти, фізичний розвиток. 
 

АННОТАЦИЯ 
 Пасичнюк И. П. Влияние нутритивного обеспечения и пищевого 
поведения на физическое развитие школьников в городской и сельской 
местностях. – На правах рукописи. 
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 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.10 – «Педиатрия» (222 – Медицина). – Львовский 
национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, 
Львов, 2018. 
 Диссертационная работа посвящена исследованию влияния нутритивного 
обеспечения и пищевого поведения на физическое развитие школьников в 
городской и сельской местностях, обоснованию факторов риска формирования 
недостаточной и избыточной массы тела школьникови, путей предупреждений их 
развития с помощью разработки дифференцированного подхода к коррекции 
питания. Полученные в исследовании результаты о нарушениях физического 
развития школьников стали основанием рекомендовать проведение ежегодного 
скрининга индекса массы тела за центильными таблицами согласно пола и 
возраста. Для детей групп риска целесообразно проводить определение суточного 
потребления нутриентов с помощью 3 дневных пищевых дневников, результаты 
которых следует обрабатывать с помощью компьютерной программы Dietplan6, 
которая позволяет выявить и скорректировать дефицит или избыток нутриентов и 
разработать индивидуальный план коррекции питания. 

Ключевые слова: школьники, пищевое поведение, нутритивное 
обеспечения, нутриенты, физическое развитие. 

 
ABSTRACT 

Pasichnyuk I. P. Influence of nutritional supplementation and eating 
behavior on the physical development of pupils in urban and rural areas. – Based 
on manuscript copyright. 

Thesis for the scientific degree of candidate of medical sciences, specialty 
14.01.10 – Pediatrics (222 - Medicine). – Danylo Halytsky Lviv National Medical 
University, Ministry of Health of Ukraine, 2018. 

The thesis is dedicated to the research of nutritional supplementation and 
eating behavior influence on the physical development of pupils in urban and rural 
areas, justification of risk factors of insufficient and excessive weight formation 
depending on students’ place of residence, and ways to prevent their development by 
elaborating a differentiated approach to diet correction. 

Obtained results related to student physical development disorders have shown 
a certain dependence on the child’s place of residence. It is confirmed that pupils, 
regardless of their place of residence, are characterized by disruptions in the daily 
consumption of nutrients and calories. 

It has been discovered, that the diet of most pupils under study did not provide 
a required daily quantity of micronutrients. It has been found, that the frequency of 
micronutrients deficiency was likely to depend on the pupil age. Urban pupils were 
likely to have lower level of daily phosphorus consumption and higher level of iron 
consumption as compared to their peers from the districts. A proportion of children 
consuming diet that lacked calcium, magnesium, iodine, grew with age, whereas the 
deficiency of daily intake of phosphorus, iron, copper, and zinc decreased with age; 
only selenium deficiency remained the same. 
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It had been established, that modern pupil diet did not provide optimal amount 
of daily vitamin consumption. With age, a proportion of children with a diet lacking 
retinol, ergocalciferol, tocopherol, thiamin, riboflavin decreased, whereas a share of 
children with deficiency of cyanocobalamine, folic acid, ascorbic acid increased 
against the backdrop of sustainable deficiency of daily pyridoxine consumption. It 
has been established, that the majority of pupils showed combined deficiencies of 
vitamins and micronutrients 

Comparative analysis of pupils’ eating behavior (all age categories from rural 
and urban areas) has shown that the diet of most pupils participating in the research 
and studying in the comprehensive schools of Lviv and rural areas, did not 
correspond to the features of the balanced nutrition. Optimal meal frequency of 4-5 
times a day was typical only for pupils of 1-4th grades both in the city and in the 
village and for 5-8th grade city students. Most in the pupil rural area, especially in the 
elementary and middle school, did not consume hot lunches in the school cafeteria. 
Preference for late night food consumption was typical for Lviv high school pupils, 
whereas seniors in rural areas consumed the largest part of their daily diet in the 
evening. The habit of skipping breakfast was common among pupils of 5-8th and 9-
11th grades in both comparative groups. Snacks during the day were common among 
all pupils, especially among city residents. Diet of pupils under study was not 
balanced when it comes to consumption of products required for the growing 
organism, such as meat, fish, eggs, milk, dairy products, cereals, vegetables, and fruit. 
Among pupils of all ages equally, so called “grown-up” food was equally popular, 
including drinks with harmful ingredients. Consumption of flat drinking water was 
insufficient in all study groups, especially in pupils from the city. 

Results obtained have become a reason to recommend annual body mass index 
screening in 1-11th grades using centile tables according to the child gender and age. 
Information concerning health condition along with a body mass index value shall be 
communicated to the child’s parents and respective medical staff, and individual 
recommendations on prevention of excessive or insufficient body weight shall be 
given if needed. It is advisable to use the elaborated form for screening assessment of 
student physical development parameters. During this process, respective databases 
are created and computer analysis of obtained results is conducted. Subsequently, the 
risk group is determined in order to conduct further in-depth examination and 
observation. To verify reasons of student physical development disorder, primary 
care physicians are recommended to use an “Eating behavior” form. 

For children in risk groups with insufficient or excessive body weight, it is 
advisable to determine daily consumption of nutrients using 3 day food diaries. Their 
results have to be processed using Dietplan6 program, which enables to detect and 
adjust the deficiency or excess of nutrients (proteins, fats, carbohydrates, calories, 
vitamin and mineral supplementation), and accordingly, to develop an individual plan 
of diet correction. 

Keywords: pupils, eating behavior, nutritional supplementation, nutrients, 
physical development. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ДІ  – довірчий інтервал- 

ІМТ   – індекс маси тіла 

НМТ   – надмірна маса тіла 

ХП   – харчова поведінка 

ФР   – фізичний розвиток 

SD   – середнє квадратичне відхилення 
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