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АНОТАЦІЯ 

 

Пасічнюк І. П. Вплив нутритивного забезпечення та харчової поведінки на 

фізичний розвиток школярів у міській і сільській місцевостях. − Кваліфікаційна 

наукова праця 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. 

 

     Метою дослідження було 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. 

     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 з 

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 визначені параметри фізичного розвитку (маса, зріст, індекс 

маси тіла) 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 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. 
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     Для подальшого поглибленого дослідження проведено анкетне опитування 

батьків школярів міста Львова та Бродівського району Львівської області. 

Загальна кількість обстежуваних школярів становила 398, з яких у м. Львові − 193 

осіб, у Бродівському районі Львівської обл. – 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). Був проведений аналіз анкетних даних щодо щоденної харчової 

поведінки учнів, а саме – режиму харчування і його якості, на підставі 

розроблених спеціальних анкет харчової поведінки, які заповнювали батьки 

школярів початкових, середніх класів і старшокласники. 

     Порівняльний аналіз харчової поведінки школярів усіх вікових категорій з 

числа сільських мешканців і мешканців міста показав, 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 прийому 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. 

Звичка пропускати сніданки була поширена серед учнів 5-8 класів і 9-11 класів 

обох груп порівняння. Серед всіх 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, «не дитячі» продукти харчування, в т.ч. і напої зі 

шкідливими 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 і сільської місцевості вказали на високу ймовірність формування 
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патологічних порушень з боку багатьох органів і систем підростаючого організму, 

пов’язаних із харчовою поведінкою та довели необхідність моніторингу причин 

формування її порушень. 

      Для вивчення впливу нутритивного забезпечення на фізичний розвиток 

школярів м. Львова та Бродівського району Львівської області був проведений 

аналіз 3-х денного харчового раціону (2 будні дні і 1 вихідний день) школярів із 

порушеннями фізичного розвитку. Використовували спеціально розроблені 

харчові щоденники. Харчову цінність раціону було визначено за допомогою 

комп’ютерної програми Dietplan6 (Великобританія). Серед досліджуваних було 90 

школярів м. Львова та 105 школярів Бродівського району Львівської області (по 

30-35 дітей в кожній віковій групі) з числа тих, у яких попередньо проведено 

анкетування. У щоденники вносились дані щодо кількості кожного продукту з 

раціону харчування, яку визначали за допомогою електронних ваг для зважування 

продуктів харчування, які з’їдала дитина. 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 та ін. Отримані 

результати порівнювалися з нормою (підвищене, знижене або нормальне 

споживання) для кожного макро- або мікронутрієнту. Програма Dietplan 6 

дозволила визначити добове споживання всіх основних нутриєнтів 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) та адаптовані 

для 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»). 

     Отримані в дослідженні результати щодо порушень фізичного розвитку 

школярів продемонстрували певну залежність від місця проживання дитини. 

Дефіцит маси тіла є більш характерним для міських школярів початкових класів 



5 

(11,76 % ), а тенденція до затримки росту майже з однаковою частотою 

спостерігається як у школярів м. Львова (3,33 %) так і у школярів районів області 

(1,9 %). Худорлявість у середньому була ознакою кожної двадцятої дитини у 

загальній популяції школярів. Надмірна маса тіла більш притаманна школярам з 

сільської місцевості (33,33 %), ніж міським школярам (16,67 %, р<0,05), в той же 

час достовірної різниці щодо частоти ожиріння серед школярів міста і району 

області не виявлено (13,33 % проти 7,62 %, р>0,05). 

     Доведено, 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 

характерним є гендерні особливості харчового раціону: у дівчат він був 

калорійнішим, ніж у хлопців відповідного віку і вказував на істотне перевищення 

як міжнародних, так і національних нормативів щодо його енергетичної цінності. 

Показники питомого споживання білків були значно вищими від рекомендованих 

міжнародними організаціями. Показники середнього споживання насичених 

жирів і холестеролу перевищували рекомендовані, а середнє забезпечення 

поліненасиченими жирами було недостатнім. Для школярів старших класів 

визначено вірогідно вище споживання холестеролу і насичених жирів на тлі 

зменшення питомого споживання білків і поліненасичених жирів, надмірна 

калорійність раціону. Школярі м. Львова отримували надмірну кількість калорій 

за рахунок вуглеводів, збільшення кількості яких у харчовому раціоні 

асоціювалось зі споживанням їжі та напоїв швидкого приготування. 

     Виявлено, що харчовий раціон більшості школярів, залучених у дослідження, 

не забезпечував добового споживання потрібної кількості мікроелементів. 

Встановлено, що частота харчового дефіциту мікроелементів вірогідно залежала 

від віку школярів. Школярі міста мали вірогідно нижчий рівень добового 

споживання фосфору та вищий рівень споживання заліза порівняно з ровесниками 

з районів області. Частка дітей, які отримували дієту, дефіцитну за кальцієм, 

магнієм, йодом зростала з віком, натомість, харчовий дефіцит добового 
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надходження фосфору, заліза, міді, цинку зменшувався з віком, незмінним 

залишався харчовий дефіцит селену. Для дівчат вірогідно більшим був харчовий 

дефіцит заліза (p<0,05).  

     Встановлено, що сучасний харчовий раціон школярів не забезпечував 

оптимальної кількості добового споживання вітамінів. З віком зменшувалась 

частка дітей, харчовий раціон яких містив недостатньо ретинолу, 

ергокальциферолу, токоферолу, тіаміну, рибофлавіну, натомість збільшувалась 

частка дітей з харчовим дефіцитом ціанокобаламіну, фолієвої кислоти, 

аскорбінової кислоти, на тлі стабільного дефіциту добового споживання 

піридоксину. У більшості школярів визначалися поєднані дефіцити вітамінів і 

мікроелементів. 

     Отримані результати стали підставою рекомендувати проведення серед 

школярів щорічного скринінгу ІМТ за центильними таблицями згідно статі і віку 

дитини. Інформацію щодо стану здоров'я з оцінкою величини ІМТ доводити до 

батьків дитини та прикріпленого медичного персоналу з наданням, за 

необхідності, індивідуальних рекомендацій з профілактики надмірної або 

недостатньої маси тіла. Для скринінгової оцінки параметрів фізичного розвитку 

школярів доцільно використовувати розроблену анкету зі створенням відповідних 

баз даних та комп’ютерним аналізом отриманих результатів, з наступним 

виділенням 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”. 

     Для дітей груп ризику з недостатньою або надмірною масою тіла 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 (білків, жирів, вуглеводів, калорійності їжі, вітамінно-

мінерального забезпечення) і, відповідно, розробити індивідуальний план корекції 

харчування. 
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     Ключові слова: школярі, харчова поведінка, нутритивне забезпечення, 

нутрієнти, фізичний розвиток. 

ABSTRACT 

 

Pasichnyuk I. P. Influence of nutritional supplementation and eating behavior on the 

physical development of pupils in urban and rural areas. – Qualification scientific 

research 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 research aimed at increasing the efficiency of prevention of physical 

development disorders in pupils of urban and rural areas based on the anthropometric 

research, the study of peculiarities of their nutritional supplementation and eating 

behavior by way of development of differentiated approach to the diet correction. 

     The study was carried out in several areas. During the first stage, in order to 

achieve a goal and solve tasks, screening poll and assessment of parent survey was 

conducted and body mass index (BMI) determined for 15,112 pupils of 1-11th grades 

in Lviv and 4 districts of Lviv region (Radekhiv, Kamianka-Buzka, Brody, Busk). 

Physical development metrics (weight, height, body mass index) and lifestyle 

peculiarities like physical activity, social conditions, bad habits, diet, family history, 

etc, were determined. In the course of the study, we have identified a difference 

between groups of pupils in 4 districts of Lviv region related to physical development 

disorders as compared to similar groups of pupils in Lviv. Therefore, based on the 

obtained data, we have made a decision concerning the possibility of analysis of 

research results using the example of just one district of Lviv Region as compared to  

pupils in Lviv. 

     For the sake of further deeper analysis, a questionnaire-based survey of parents of 

pupils from Lviv and Brody district of Lviv Region was conducted. A total number of 



8 

pupils under study amounted to 398, of whom 193 people were from Lviv, and 205 

persons were from Brody district in Lviv region. All of them were divided into age 

groups: 1-4th grades (age: 6-9 years), 5-8th grades (age: 10-13 years), and 9-11th grades 

(age: 14-years). We conducted the analysis of survey data concerning pupils’ daily 

eating behavior, in particular – their diet and its quality based on the elaborated special 

eating behavior forms filled out by parents of the elementary and middle school pupils 

and by high school students themselves. 

     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 of the study on the peculiarities of 1-11th grade pupils’ nutrition in Lviv and 

rural area has shown a high probability of pathological disorders of many organs and 

systems of the growing organism, which is related to the eating behavior, and proved 

the necessity to monitor reasons for their formation and disorders. 

     To study the influence of nutritional supplementation on the physical development of 

pupils in Lviv and Brody District, the analysis of 3-day diet (2 week days and one 
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weekend day) of pupils with physical development disorders was conducted. We used 

specially developed diet diaries. Nutritional value of the diet was determined by a 

computer program Dietplan6 (Great Britain). Among pupils under study who had been 

preliminary surveyed, 90 were from Lviv and 105 were from the district of Lviv Region 

(about 30-35 children in each age group). The diaries were filled out with the data 

concerning the quantity of each product in the diet, as determined using electronic 

scales for weighing foods consumed by the child. The following indicators were 

calculated and included into the analysis: daily caloric intake, number of proteins, fats, 

carbohydrates, macroelements (calcium, phosphorus, potassium, sodium, chlorine and 

magnesium), essential microelements (iron, zinc, iodine, fluoride, copper, selenium, 

chromium, molybdenum, cobalt and manganese), vitamins A, D, E, H, C, group B, etc. 

The results obtained were compared with the norm (increased, reduced or normal 

consumption) for each macro-or microelement. Dietplan6 program allowed to determine 

daily consumption of all major nutrients with account for age, sex, physical activity, and 

other peculiarities of children, it had reference values of nutrient intake and caloric 

value of foods recommended by the Committee of Medical Aspects of Food Policy 

(1991) and adapted to the norms and standards of Ukraine (Order of the Ministry of 

Health of Ukraine # 272 dated November 18, 1999 “On approval of the standards of 

physiological need of the Ukrainian population in major nutrients and energy // Access 

mode: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0834-99). 

     Obtained results related to student physical development disorders has shown a 

certain dependence on the child’s place of residence. Weight deficit is more 

characteristic of urban elementary school pupils (11.76% of children up to the age of 

10), and the tendency to stunted growth is observed with practically the same frequency 

in both Lviv pupils (3.33%) and pupils from the districts (1.9%). On average, 

meagreness was a sign in every twentieth child from the general student population. 

Excessive body weight was more typical for pupils from rural areas (33.33%), than for 

urban pupils (16.67%, p<0.05). However, no credible difference related to obesity 

frequency among city and district pupils was not found (13.93% vs. 7.62%, p<0.05). 
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     It is confirmed that pupils, regardless of their place of residence, are characterized by 

violations in the daily consumption of nutrients and calories. Elementary school pupils 

typically exceed the norm of protein and calories intake, consume too little 

polyunsaturated fats and too much saturated fats. Pupils aged 11-13 are characterized by 

gender diet peculiarities: girls consumed more calories than boys of the same age, which 

significantly exceeded both international and national standards related to diet energy 

value. Indicators of specific protein consumption were considerably higher than 

recommended by international organizations. Indices of average saturated fats and 

cholesterol consumption exceeded recommended values, while an average consumption 

of polyunsaturated fats was insufficient. Senior pupils were likely to consume more 

cholesterol and polyunsaturated fats against the background of decrease in specific 

protein and saturated fats consumption, the diet contained to many calories. Lviv 

students consumed excessive amount of calories due to carbohydrates. Their increase in 

the diet was associated with the consumption of fast food and drinks. 

     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. Girls were more likely to show iron 

deficiency (p<0.05).  

     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. The majority 

of pupils showed combined deficiencies of vitamins and micronutrients. 
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     Results obtained have become a reason to recommend annual BMI screening in 1-

11th grades using centile tables according to the child gender and age. Information 

concerning health condition along with a BMI 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 pupil 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. 

  



12 

Список праць, опублікованих за темою дисертації 

1. Стан здоров'я школярів в Україні / С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, М. І. Чикайло, 

І. П. Пасічнюк // Здоровье ребенка. 2012. № 5. С. 109−114. (Здобувач провела збір 

матеріалу, аналіз літературних даних, підготувала статтю до друку). 

2. Підходи до діагностики і лікування функціональних порушень травної системи у 

школярів / С. Л. Няньковський, О. Р. Садова, В. А. Іванців, М. С. Яцула, 

А. В. Возняк, І. П. Пасічнюк, Л. В. Ющик // Современная педиатрия. 2013. №1. 

С. 106−111. (Здобувач провела збір клінічного матеріалу, аналіз і статистичну 

обробку отриманих результатів, підготувала статтю до друку). 

3. Медико-соціальні особливості стану здоров’я школярів м. Львова та Львівської 

області / С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, О. М. Сенкевич, І. П. Пасічнюк, 

І. В. Кулик // Львівський клінічний вісник. 2013. №3. С. 31−35. (Здобувач провела 

збір клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих результатів, 

статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку). 

4. Пасічнюк І. П. Порівняльна оцінка стану здоров’я учнів початкових класів 

м. Львова і районів Львівської області // Клінічна фармація, фармакотерапія та 

медична стандартизація. 2014. № 1-2. С. 18−22. 

5. Пасічнюк І. П., Няньковський С. Л. Порівняльний аналіз фізичного розвитку 

учнів 1–11 класів м. Львова і районів Львівської області на підставі дослідження 

індексу маси тіла // Медицина транспорту України. 2014. №3. С. 9–15. (Здобувач 

провела збір клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, статистичну обробку матеріалу, формулювання висновків, 

підготувала статтю до друку). 

6. Няньковський С. Л., Пасічнюк І. П. Вікові особливості харчової поведінки у 

школярів 1-11 класів м. Львова // Галицький лікарський вісник. 2015. Т. 22, №4 

(Ч.1). С. 60–63. (Здобувач провела збір клінічного матеріалу, аналіз та 

узагальнення отриманих результатів, статистичну обробку матеріалу, 

формулювання висновків, підготувала статтю до друку). 



13 

7. Пасічнюк І. П. Особливості харчування школярів 1–11 класів м. Львова // 

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2015. №3-4. 

С. 120−126. 

8. Няньковський С. Л., Пасічнюк І. П. Оцінка нутритивного статусу школярів 1-11 

класів міста Львова // Здоровье ребенка. 2016. №1. С. 77−81. (Здобувач провела 

збір клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих результатів, 

статистичну обробку матеріалу, формулювання висновків, підготувала статтю 

до друку). 

9. Медико-социальные особенности состояния здоровья школьников в Украине / 

С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, Е. М. Сенкевич, И. П. Пасичнюк // Georgian medical 

news. 2014. №5. С. 60−65. (Здобувач провела збір клінічного матеріалу, аналіз та 

узагальнення отриманих результатів, статистичну обробку матеріалу). 

10. Pasichnyuk I., Partyka U. Peculiarities of eating behavior and diet of the students of 

different ages, residing in the villages in Lviv Region // Journal of Education, Health 

and Sport. 2017. V.7, №2. P. 443–458. (Здобувач провела збір клінічного матеріалу, 

аналіз та узагальнення отриманих результатів, статистичну обробку 

матеріалу, формулювання висновків, підготувала статтю до друку). 

11. Pasichnyuk I. Assessment of nutritional supplementation, eating behavior of 

students in urban and rural areas and their impact on physical development // Sciences 

of Europe. 2017. V.1, № 13. P. 75–80. 

12. Pasichnyuk I., Partyka U. Assessment of actual nutrition of the students in Lviv and 

Lviv region // Scientific Light. 2017. V. 1, № 5. P. 71–80. (Здобувач провела збір 

клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих результатів, 

статистичну обробку матеріалу, формулювання висновків, підготувала статтю 

до друку). 

13. Pasichnyuk I. Nutritional deficiencies of students in urban and rural areas // Slovak 

international scientific journal. 2017. № 6. P. 57–61. 

14. Пасічнюк І. П. Особливості харчової поведінки учнів 1-11 класів м. Львова // 

Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук : 



14 

тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 12-13 лютого 2016 р.). 

Дніпропетровськ, 2016. С. 94–95. 

15. Пасічнюк І. П. Аналіз особливостей харчування учнів початкової школи 

м. Львова // Актуальні проблеми в сферах науки та шляхи їх вирішення : тези доп. 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19-20 лютого 2016 р.). Одеса, 2016. С. 20–21. 

16. Pasichnyuk I., Partyka U. Nutritional support of schoolchildren in Lviv // Медична 

наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів : тези доп. 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22-23 квітня 2016 р.). Львів, 2016. С. 38–42. 

(Здобувач провела збір клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, підготувала матеріали до друку). 

17. Пасічнюк І. П., Партика У. Б. Особливості харчової поведінки школярів у 

сільській місцевості // Медична наука та практика на сучасному історичному етапі 

: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф.(м. Київ, 6-7 травня 2016 р.). Київ, 2016. 

С. 55–59. (Здобувач провела збір клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення 

отриманих результатів, підготувала матеріали до друку). 

18. Пасічнюк І. П., Партика У. Б. Харчове забезпечення мікроелементами і 

вітамінами школярів у міській і сільській місцевостях // Медицина ХХI століття : 

перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: тези доп. міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22-23 липня 2016 р.). Дніпро, 2016. С. 48–53. 

(Здобувач провела збір клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, підготувала матеріали до друку). 

19. Пасічнюк І. П., Партика У. Б. Порівняльна оцінка фізичного розвитку школярів у 

міській і сільській місцевостях // Сучасні наукові дослідження представників медичної 

науки – прогрес медицини майбутнього : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 31 бер.-1 квіт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 98–100. (Здобувач провела збір 

клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих результатів, статистичну 

обробку матеріалу, підготувала матеріали до друку). 

20. Пасічнюк І. П., Партика У. Б. Порівняльна оцінка індексу маси тіла школярів 

залежно від місця проживання // Ключові питання наукових досліджень у сфері 

медицини у ХХI ст. : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 14-15 квітня 



15 

2017 р.). Одеса, 2017. С. 63–67. (Здобувач провела збір клінічного матеріалу, 

аналіз та узагальнення отриманих результатів, статистичну обробку 

матеріалу, підготувала матеріали до друку). 

21. Pasichnyuk I. Influence of the eating behavior on the physical development of 

students in urban and rural areas // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna 

«Innowacyjne technologie w medycynie: doświadczenia Polski i Ukrainy» (Lublin, 

Polska 28-29 kwiecień 2017). Lublin, 2017. P. 63−67. 

22. Пасічнюк І. П., Партика У. Б., Вербова Т. Р. Фактори ризику формування 

недостатньої і надмірної маси тіла у школярів залежно від місця проживання та 

шляхи попередження їх розвитку // Медична наука та практика: актуальні питання 

взаємодії : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 1-2 вересня 2017 р.). Київ, 

2017. С. 88–94. (Здобувач провела збір клінічного матеріалу, аналіз та узагальнення 

отриманих результатів, підготувала матеріали до друку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 18 

ВСТУП 19 

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНУ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ХАРЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ 25 

1.1 Сучасні тенденції фізичного розвитку школярів як медична та 

соціальна проблема 25 

1.2 Особливості харчової поведінки та нутритивного забезпечення 

школярів 34 

1.3 Аналіз регіональних особливостей розробки харчових 

рекомендацій 45 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 52 

2.1 Загальна характеристика груп дослідження 52 

2.2 Методи дослідження 54 

2.2.1 Анкетне опитування 54 

2.2.2 Методи оцінки фізичного розвитку 55 

2.2.3 Методи оцінки харчового раціону 56 

2.2.4 Аналітично-статистичний аналіз результатів обстеження 57 

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 

МІСТА ЛЬВОВА ТА РАЙОНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 60 

РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ І РАЦІОНУ 

ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 69 

4.1 Особливості харчової поведінки і раціону харчування школярів 

різного віку в м. Львові 70 

4.2 Особливості харчової поведінки і раціону харчування школярів 

різного віку, які проживають у селах Львівської області 81 

4.3 Порівняльний аналіз харчової поведінки і раціону харчування 

школярів різного віку в м. Львові та Львівській області 92 



17 

РОЗДІЛ 5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА 

НУТРИТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ У МІСЬКІЙ І 

СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТЯХ 99 

5.1 Порівняльна оцінка фізичного розвитку школярів у міській і 

сільській місцевостях 99 

5.2 Оцінка фактичного харчування школярів у міській і сільській 

місцевостях 107 

5.2.1 Аналіз забезпечення основними нутрієнтами школярів 107 

5.2.2 Харчове забезпечення мінералами, мікроелементами і вітамінами 

школярів 120 

РОЗДІЛ 6 ФАКТОРИ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ НЕДОСТАТНЬОЇ І 

НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА У ШКОЛЯРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ 128 

ВИСНОВКИ 143 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 146 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 147 

ДОДАТКИ 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВООЗ – Всесвітня Організація Охорони Здоров’я 

ДІ − Довірчий інтервал 

ІМТ – індекс маси тіла 

ЇШХ – їжа швидкого харчування 

НМТ – надмірна маса тіла 

ХП – харчова поведінка 

ХР – харчовий раціон 

ФР – фізичний розвиток 

SD – середнє квадратичне відхилення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

ВСТУП 

 

     Обгрунтування вибору теми дослідження. 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 [111]. Стан здоров’я школярів останніми роками значно погіршується 

[33, 103]. 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 [85]. У кожної сьомої 

дитини України (вдвічі частіше у хлопчиків) виявляється надмірна маса тіла 

(НМТ) або ожиріння [93]. 

     Фізичний розвиток (ФР) школярів є одним з інформативних інтегральних 

показників рівня їхнього здоров’я [26, 117]. Його регулярна оцінка − важлива 

частина соціально-гігієнічного моніторингу та прогнозування ризику 

різноманітних порушень [72]. 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 

[35, 40, 47]. 

     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 [11, 27]. На сьогодні недостатньо вирішена гостра проблема 

забезпечення вітамінами та мікроелементами [68]. Дефіцит вітамінів, макро- й 

мікроелементів у раціоні школярів призводить до порушень метаболізму, 
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зниження фізичної й розумової працездатності, негативно позначається на рості та 

розвитку дітей, провокує розвиток хронічної патології, алергічних станів [66, 208]. 

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 [43]. 

     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. 

     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. 
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     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 підростаючого 
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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 усіх 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. 

     Удосконалена система адаптивного моніторингу здоров’я школярів з 

урахуванням впливу на нього факторів навколишнього середовища та 

особливостей харчування, що відповідає державній політиці щодо формування, 
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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. Обґрунтовано 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 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНУ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ХАРЧОВОГО 

ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

     1.1 Сучасні тенденції фізичного розвитку школярів як медична та соціальна 

проблема 

 

     Здоров’ю дітей і молоді надається важливого значення у програмі ВООЗ 

«Здоров'я для всіх у 21-му столітті». У цьому документі наголошено на 

пріоритетність збереження здоров’я підростаючого покоління. Разом з цим, в 

Україні за умов соціально-економічної кризи гостро постали питання зменшення 

чисельності населення, підвищення захворюваності, старіння нації. Ці проблеми 

дають поштовх до переосмислення відношення до здоров’я молодого покоління. 

Сучасні умови життя, швидкі темпи розвитку науки й техніки, значний обсяг 

інформації, модернізація навчального процесу передбачають високі вимоги до 

здоров’я молодих людей. Однак, майже 70% дітей, досягаючи шкільного віку, 

мають порушення здоров’я, з них у 40% спостерігається сформована хронічна 

патологія, а в шкільні роки стан здоров’я дітей і підлітків має тенденцію до 

погіршення [32]. Доведено, що майже 75% хвороб у дорослих є наслідком умов 

життя і навчання в дитячі роки. За офіційними даними, лише 5% дітей, які 

закінчують школу, можна вважати повністю здоровими [57, 81]. 

     Разом з цим, науковці акцентують увагу на тому, що школа ставить високі 

вимоги до дитини, які часто не відповідають її фізіологічним можливостям [32, 

81, 104]. Відтак, вже на державному рівні гостро постають питання розвантаження 

навчальних програм (для прикладу, з вересня 2016 року запускається пілотний 

проект зменшення навчального навантаження для учнів початкової школи тощо). 

Тому так важливо акцентувати увагу на шкільному періоді життя дитини. 
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     Відомо, що саме шкільний період у житті дитини є заключним етапом у 

підготовці організму до зрілості. Відмінною особливістю цього періоду життя є 

перебудова нервової та ендокринної систем, удосконалення діяльності інших 

органів і систем, зокрема, статеве дозрівання, завершення формування імунної 

системи тощо [11, 80]. Суттєві зміни відбуваються й у нервово-психічній сфері 

школярів – завершується формування інтелекту, удосконалюється діяльність 

вегетативної нервової системи тощо. Всі перелічені зміни відбуваються на тлі 

досконалого фізичного розвитку дитини. 

     За даними багатьох наукових джерел і даних світової офіційної статистики 

фахівці різних галузей, зокрема, педіатри, гігієністи, фізіологи та педагоги 

занепокоєні значним погіршенням стану здоров’я школярів в т.ч. серйозними 

змінами ФР [11, 18, 60, 68, 117]. Особливу увагу звертають на збільшення частоти 

дефіциту маси тіла, низькорослості, ожиріння, зниження фізіометричних і 

функціональних показників у школярів [105]. 

     Фізичний розвиток − це унікальний критерій здоров’я населення, на прикладі 

якого вдається простежити як глобальні зміни біологічної природи людини, так і 

порівняно короткотривалі зміни у популяції. Згідно сучасних уявлень, визначення 

ФР є одним із провідних критеріїв оцінки стану здоров’я підростаючого 

покоління, який складається з сукупності морфологічних і функціональних 

властивостей організму, що характеризують процес його росту і розвитку [77]. 

Разом з цим, ФР не можна розглядати як уособлений критерій. Він формується під 

впливом цілої низки зовнішніх і внутрішніх чинників, що за умов молодого 

несформованого організму особливо прослідковується. Через незавершеність 

процесів росту і розвитку організм дитини шкільного віку є дуже чутливим до 

змін, що відбуваються у довкіллі, а саме − до впливу екологічних, соціально-

побутових, економічних чинників тощо [68]. Тому, у певні часові періоди 

формування молодого організму ФР має конкретні особливості, взаємопов’язані з 

довкіллям. 

     Визначено, що для початку ХХІ століття характерні дві основні світові 

тенденції у розвитку дітей і підлітків, які загалом характеризуються прискоренням 
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темпів їх ФР. Першою з них є акселерація, тенденція до якої спостерігалася ще з 

середини позаминулого століття і станом на сьогоднішній день фактично 

завершилась. Друга з них − це негативні зміни ФР, першочергово спричинені 

поширенням гіподинамії. Як результат, в осіб молодого віку часто виявляють 

перевагу НМТ та ожиріння. 

     Як зазначалось вище, на сьогоднішній день доведено, що впродовж періоду 

навчання у загальноосвітніх закладах учні втрачають близько третини свого 

здоров’я [80, 117]. Яскравою ілюстрацією такої тенденції є зростання 

поширеності сколіозу, аномалій зору, функціональних розладів серцево-судинної, 

дихальної і травної систем, ендокринних порушень, вегето-судинної дистонії, а 

також, непоодинокі летальні випадки у школах, проблеми відбору юнаків до 

служби у війську тощо. Саме рівень ФР є показником, який прямо відтворює 

причини, способи та наслідки впливу на дитячий організм способу життя. Адже, 

спосіб життя – це поняття багатогранне, яке стосовно осіб шкільного віку включає 

соціальні і регіональні умови проживання, особливості навчального процесу, 

виховання у сім’ї, сучасні тенденції до урбанізації, характер харчування, рівень 

фізичного навантаження, низку психологічних чинників, поширення шкідливих 

звичок, вплив ксенобіотиків і полютантів, поширення комп’ютерних технологій  

тощо [48]. 

     На думку вчених, критичними шкільними періодами, для яких характерні 

негативні тенденції ФР та формування патологічних порушень є перші три роки 

навчання (6-9 років), 5-6 класи (10-12 років), 8-9 класи (14-16 років). Сьогодні, 

відповідно, виокремлюють різницю у структурі захворюваності дітей шкільного 

віку [72, 86]. Зокрема, серед учнів початкової школи на першому місці 

констатують захворювання психіки та порушення поведінки, на другому − органів 

дихання, на третьому – кістково-суглобової системи, на четвертому – хвороби 

системи кровообігу та ендокринопатії. У старшій школі (з 10 років) на першому 

місці виявляють ендокринопатії, на другому − розлади психіки та поведінки, на 

третьому – захворювання органів дихання, а на четвертому – хвороби кістково-

суглобової системи. Починаючи з 14 - го річного віку спостерігається гендерна 
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нерівність у структурі захворюваності. Для дівчат на першому місці залишаються 

хвороби психіки та порушення поведінки, на другому — хвороби органу зору, 

далі – хвороби кістково-суглобової системи, ендокринопатії та меншою мірою − 

хвороби органів дихання. Структура захворюваності хлопців також змінюється: 

найчастіше виявляють хвороби органів дихання, далі − ендокринопатії, на 

третьому місці − хвороби органу зору, захворювання кістково-суглобової системи, 

а найменше − розлади психіки та поведінки [72, 86]. 

     Слід зазначити, що ФР дитини є особливим і специфічним за своєю суттю 

показником. Він вважається індикатором соціально-економічного благополуччя 

суспільства, санітарного та екологічного стану довкілля [47]. У науковій 

літературі окремо виділяють різні чинники, які впливають на ФР дитини [20, 52, 

144, 196] Часто зустрічаються дані про роль генетичної схильності організму, 

впливу соціального і культурного розвитку, біомедичної складової тощо. Зокрема, 

доведено, що власне гени регулюють мікробіологічні процеси, проте на експресію 

генів впливають гени-регулятори, які є досить чутливими до впливу негенетичних 

чинників, таких як гормональний рівень або нутритивний статус. Інші автори 

виокремлюють групу суспільних чинників, або чинників навколишнього 

середовища та групу індивідуальних чинників [53, 71]. До чинників довкілля 

відносяться незадовільні санітарні умови проживання, голод і недоїдання, 

насильство у певних прошарках населення, недостатнє забезпечення бібліотеками, 

дошкільними закладами, закладами охорони здоров’я, недостатня кількість 

прихильників концепції здорового способу життя тощо. До індивідуальних 

чинників відносяться часті інфекційні захворювання, неадекватне харчування, 

зловживання алкоголем, зневажливе ставлення до власного організму, 

недостатній дохід родини, низька вага при народженні, недосконалий рівень 

розумового розвитку, велика кількість дітей у сім’ї, короткі інтервали між 

народженням дітей, низький рівень набутих навиків виховання дітей тощо. Таким 

чином, на ФР дитини впливає не один, а ціла низка чинників ризику, які 

взаємодіючи між собою, потенціюють свій негативний вплив протягом тривалого 

часу, який людина проживає в періоді дитинства. Як приклад, доведено, що одним 
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із провідних соціально-економічних чинників, що негативно впливає на розвиток 

дитини є бідність або низький дохід родини. Прямим наслідком цього є 

неадекватне харчування в родині, а відтак − хронічний дефіцит нутрієнтів, що, в 

першу чергу, чинить незворотній негативний вплив на формування молодого 

організму. Такі діти є менш успішними в школі, у сім’ях часто простежується 

низький рівень виховання, діти зі соціально неблагополучних сімей страждають 

від соціальної нерівності та частіше хворіють [144, 196]. Все це формує сопорозне 

коло бідності і низького рівня ФР людини, а результатом є формування 

наступного покоління бідності, зростання негативізму серед суспільства, росту 

захворюваності [144, 181]. Питання впливу освідченості батьків на ФР дітей 

сьогодні ще на стадії вивчення, оскільки для цього необхідна більш однорідна 

вибірка власне за рівнем освідченості батьків. Однак, вже чітко доведено, що чим 

вищим є рівень освіти батьків, тим більш позитивним буде вплив на розвиток 

дитини [133, 147, 166]. 

     Відомо, що невід'ємною складовою гармонійного ФР є адекватний рівень 

фізичного навантаження, оскільки він відповідає за розвиток і збереження 

кісткової тканини. Незважаючи на те, що фізичне виховання залишається 

державною стратегією, рівень фізичної активності у дітей прогресивно 

знижується, починаючи від дитинства і закінчуючи підлітковим віком [132, 151, 

183]. Тому , на сьогоднішній день, актуальним залишається питання збільшення 

рівня рухової активності школярів [201]. Досліджувались різні чинники впливу на 

рівень рухової активності школярів − стать, вік, соціо-економічний статус, вплив 

батьків та ровесників [176, 206] тощо. Встановлено, що у віковій групі 6 - 9 років 

рухова активність знижується більше у дівчаток, ніж у хлопчиків [131, 203], а такі 

соціально-психологічні фактори як, наприклад, перебування батьків у шлюбі не 

впливають на фізичну активність [161]. У віковій групі 10-13 років позитивний 

вплив на рухову активність мають заняття фізкультурою в минулому та віра 

дитини у ефективність занять спортом, тобто самоефективність [126, 173, 180, 

186]. Не мають впливу у цій віковій групі такі чинники як стать, зовнішній 

вигляд, антропометричні показники [127, 187], тютюнопаління, перешкоди до 
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занять фізкультурою [145], ставлення батьків до занять фізичною культурою, 

приклад батьків, рухова активність батьків. У дітей старших 14 років встановлено 

позитивний вплив на заняття фізкультурою таких факторів, як контроль за 

поведінкою [182], соціальна підтримка [140], самоефективність [157, 165] і не 

мають жодного впливу такі чинники, як етнічна приналежність, стать, питання 

шлюбу батьків [142], підтримка батьків [200]. 

     З аналізу літературних джерел відомо, що вищий рівень фізичної активності у 

школярів призводить до зменшення ризику розвитку серцево-судинних 

захворювань та метаболічних порушень, сприяє покращенню самопочуття, 

нормалізації розвитку кістково-суглобової системи [159]. Заняття плаванням 

сприяють роботі дихальної та серцево-судинної систем, розвантажуючи кістково-

суглобову систему [71]. Заняття танцями, аеробіка, ходьба по сходах, біг, 

спортивний туризм сприяють розвитку м'язевої сили, яка запобігає виникненню 

переломів. У дітей сучасного світу спостерігається тенденція до зниження м'язевої 

сили у віці 9 років та 13-15 років, що пов'язують зі зниженням рухової активності 

та завантаженістю шкільної програми [53]. Виявлено покращення показників 

серцево-судинної системи у школярів 11-15 років при систематичних фізичних 

навантаженнях (зниження артеріального тиску в межах фізіологічної норми, 

покращення таких показників електрокардіограми як зменшення систолічного 

показника, збільшення часу механічної та електромеханічної систол та початкової 

частини шлуночкового комплексу) [34]. 

     Аналізуючи вище сказане, можна зробити висновок про те, що адекватний 

рівень фізичного навантаження є важливою багатофакторною складовою ФР 

школярів різного віку, що потребує подальшого дослідження [130, 179]. 

     Сьогодні у низці досліджень виокремлено також різницю у стані здоров’я дітей 

і підлітків залежно від місця проживання (місто чи село), а також регіональні та 

етнічні особливості. Доведено, що у міських школярів частіше, порівняно зі 

сільськими, розвивається ожиріння. Це пов’язували з порушеннями ХП школярів 

міста (більш доступними є висококалорійні рафіновані продукти) та з частішим 

поширенням серед них гіподинамії. Натомість, серед школярів сільської 
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місцевості виявлено більше низькорослих дітей без достовірної різниці об’єму 

грудної клітки порівняно з міськими. В інших дослідженнях, проведених у цьому 

напрямку, виявлено, що у місті переважали дівчата з низьким зростом і хлопці з 

високим, а в селі хлопці зі зниженими показниками росту, а дівчата навпаки. Маса 

школярів молодшого віку, що мешкали у селі, була меншою порівняно з міськими 

школярами, на противагу учням середньої і старшої вікових груп, де міські 

школярі мали меншу масу тіла і кращі показники функціональних можливостей 

організму (за результатами динамометрії китиць рук і даними кардіологічних 

вимірювань) [67, 99]. У школярів віком 8-16 років, які проживають у містах-

мегаполісах, виявляли погіршення функціональних показників м’язової та 

респіраторної систем [90]. Наведені приклади порівняння антропометричних 

показників сільських та міських школярів дозволяють у першу чергу оцінити 

якість і доступність надання медичної допомоги, тобто вивчити нерівність у 

доступі до ресурсів системи охорони здоров’я між мешканцями міста та села. 

     Поряд із цим, виявлені й регіональні особливості ФР підростаючого покоління, 

що напряму пов’язані з екологічним станом. А саме, спостерігалось погіршення 

ФР дітей 3-7 років, які проживали на забруднених територіях і дітей 7-11 років, 

які мешкали у ендемічних по йододефіциту районах [45, 46, 69]. Іншим, достатньо 

на сьогодні вивченим прикладом є те, що використання забрудненої води і 

недостатність санітарно-гігієнічних ресурсів призводить до росту патологічних 

порушень серед населення, що  супроводжуються діареєю та мають аліментарні 

шляхи передачі (зокрема, холера, гепатит, захворювання органів травлення, 

паразитарні інвазії тощо). У свою чергу, використання твердого палива, дерева, 

кам’яного вугілля, твердих відходів у господарстві прямопропорційно пов’язане із 

забрудненістю повітря та асоціюється зі зростанням дитячої захворюваності на 

пневмонії, гострі респіраторні захворювання, зростання рівня смертності від 

хронічних обструктивних захворювань легень [18, 21, 46, 73]. 

     Обов’язковим, але не єдиним, компонентом оцінювання ФР є оцінка росту та 

нутритивного статусу. Оскільки проблеми захворюваності дитячого населення, 

забезпеченість нутрієнтами, ХП і рівень ФР є взаємопов’язаними. Доведено, що 
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важливою складовою гармонійного ФР є багатокомпонентна збалансованість 

дитячого харчування за калоражем, співвідношенням білків, жирів і вуглеводів 

[77, 82]. 

     На жаль, проблема неадекватного харчування в Україні є надзвичайно 

актуальною через стрімке подорожчання продуктів харчування, що перевищує 

рівень заробітної плати, та погіршення їх якості. Ці проблеми на тлі зниження 

рухової активності та інтересу до занять фізичною культурою і спортом, 

захоплення комп’ютером, а також недостатня пропаганда здорового способу 

життя тощо є основними причинами формування дисгармонійного ФР молодих 

людей [150, 177]. Сьогодні в науковій літературі навіть введено додаткове поняття 

«трофологічний синдром», що характеризується дисгармонійним ФР, зниженням 

функціональних резервів організму, затримкою статевого розвитку, що вважають 

провідною причиною зростання астенізації дітей [101]. Варто зазначити, що 

недостатнє або неякісне харчування, тобто порушення ХП, надмірне споживання 

школярами окремих нутрієнтів (переважно вуглеводів) є визначальним фактором 

ризику негативного впливу на стан їх здоров’я. Йдеться про недостатню або НМТ, 

сповільнений психомоторний і розумовий розвиток, проблеми поведінки, дефіцит 

соціальних навичок, розлади уваги, проблеми з навчанням тощо [116]. Відомо, що 

з 80-х років ХХ століття у США, Західній Європі та інших економічно розвинутих 

країнах триває зростання кількості дітей з НМТ [188]. 

     За даними ВООЗ в 2010 році кількість дітей у світі з надмірною вагою 

становила 103 млн. Сьогодні у США, де чверть дітей мають НМТ чи ожиріння, ця 

проблема є однією з провідних [129, 139]. Поступово вона поширилася на Китай і 

країни пострадянського простору. Вітчизняні науковці наводять статистичні дані 

про те, що за останні 10 років поширення НМТ на 1000 українських дітей зросла у 

2,5 рази [9, 764, 82]. Важливість проблеми очевидна, бо відомо, що не менш як 

80% хворих на ожиріння дітей продовжують страждати ожирінням і в дорослому 

віці. При цьому випадки НМТ, що маніфестували у ранньому віці, 

супроводжуються найважчим перебігом захворювань, формуванням високих 

ступенів ожиріння у майбутньому, а, відтак – частими супутніми хворобами, що є 
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причиною ранньої смертності. Тому, набирають особливої актуальності  питання 

ранньої діагностики НМТ у дітей з метою проведення профілактичних заходів 

щодо її подальшого прогресування [8]. Якщо розглядати надмірну вагу дитини, то 

цікавим є факт, що у багатьох країнах одночасно медики зустрічаються з 

поширенням надмірної чи недостатньої ваги серед різних соціальних верств 

населення. Ще низка авторів у своїх наукових роботах наводять контраверсійні 

дані, що співвідношення маси та зросту не змінюються протягом поколінь, воно є 

однаковими для різних територіальних, етнічних, соціальних і вікових груп 

населення [94]. 

     На жаль, відсутність цілеспрямованого виявлення НМТ у дітей та підлітків і 

пізньої діагностики ожиріння залишаються провідними проблемами в нашій 

країні. З метою зупинки «епідемії» ожиріння у країнах з розвинутою 

профілактичною спрямованістю медицини здійснюються спроби активно 

вплинути на керовані фактори ризику, наприклад, змінити спосіб життя всієї 

родини. Для нашої країни, враховуючи консерватизм українського суспільства, це 

завдання є досить непростим [154, 164]. У зв’язку з цим максимальної 

актуальності в Україні набирають заходи з впровадження системи моніторингу 

ФР дітей шкільного віку, що дозволить ще на донозологічному етапі виявити осіб 

з підвищеним ризиком формування метаболічних порушень. 

     Іншим, не менш важливим показником ФР є ріст дитини. Визначено, що 

низькорослість відображає сумарний ефект недостатнього надходження 

нутрієнтів не лише від моменту народження, а й під час внутріутробного розвитку 

плоду. В іншому дослідженні виявлено, що серед хворих дітей на бронхіальну 

астму міста Тернополя переважна більшість з них мали середній ріст, а в кожної 

п'ятої дитини був високий або дуже високий ріст. Визначені результати 

суперечили твердженню, що відставання у ФР пов'язане з хронічними 

захворюваннями [56]. 

     Проведений нами огляд наукової літератури свідчить, що існує багато 

досліджень впливу харчування на показники захворюваності і ФР підростаючого 

покоління. Зокрема, є дані про структуру захворюваності дітей віком 6-15 років на 



34 

території Львівської області [6]. Визначено, що вона розподілена наступним 

чином: на першому місці захворювання органів травлення, на другому 

захворювання органів дихання, на третьому захворювання нервової системи та 

органів чуттів, далі захворювання кістково-суглобової системи та захворювання 

сечостатевої системи і наприкінці захворювання шкіри та захворювання органу 

зору. Як бачимо, саме захворювання травної системи (гастрит, холецистит, коліт, 

дуоденіт, синдром подразнених кишок) найчастіше діагностують при 

поглиблених медичних оглядах у школах та пов’язують з нераціональним 

харчуванням даної категорії населення [3, 93]. Підтвердженням цього є й 

результати лабораторних досліджень крові дітей і підлітків, в яких виявлено 

гіперхолестеринемію та збільшення рівня холестерин-ліпопротеїдів низької 

щільності [121]. Перелічені дані носять більше статистичний характер або 

стосуються окремої патології чи впливу окремих нутрієнтів на ФР дитини. 

     Наведені дані ще раз доводять актуальність проблеми росту захворюваності 

власне дітей шкільного віку і диктують необхідність вивчення, в першу чергу – 

регіональних причин формування патологічних порушень, повязаних з ФР та 

впливом на нього нутритивного статусу [118]. Недооцінка таких складових як 

порушення харчування школярів, неадекватна ХП та психічний стан, за 

наведеними даними, може призвести до зростання загального тягаря 

захворюваності, що в свою чергу збільшує економічні витрати на охорону 

здоров’я і негативно впливає на розвиток держави вцілому [79]. 

 

     1.2 Особливості харчової поведінки та нутритивного забезпечення школярів 

 

     Важливим елементом розвитку дитини є її харчування. Раціональне харчування 

є необхідною умовою формування стану здоров'я дітей на всіх вікових етапах їх 

розвитку й одним із основних факторів, відповідальних за збереження здоров’я 

дитячого населення [137, 138]. 

     Слід зазначити, що на формування здоров’я організму школяра впливають 

різні чинники, знання і керування якими дає можливість зменшити ступінь їх 
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негативної дії. Провідним із цих факторів є харчування, яке повинно бути 

збалансованим не лише у грудному та ранньому дитячому періодах, але й тоді, 

коли дитина йде до школи [11]. 

     Особливостями шкільного віку є продовження формування організму, яке 

характеризується збільшенням швидкості росту, маси тіла та інтенсивності 

процесів обміну, завершенням формування скелету та скелетної мускулатури, а 

також серцево-судинної, респіраторної, імунної систем, травного каналу дітей та 

підлітків тощо [11, 80]. 

     Школярі як молодшого, так і старшого віку мають свій особливий статус. Він 

характеризується як зміною цінностей, інтересів, психологічної поведінки тощо, 

так й особливостями харчування. Посилена потреба в калоріях і загальному 

раціоні у зв’язку зі збільшенням розумового навантаження, подальшого 

функціонального дозрівання органів і систем молодого організму, у старших 

класах – статевому дозріванні, стимулює апетит. Поєднання збільшеного апетиту 

і, як правило, малорухомого способу життя через зменшення участі в активних 

видах спорту, регулярної потреби у навчальній підготовці, а також – роботи за 

комп’ютером, збільшує шанси ожиріння [146]. Водночас, особливо дівчата 

старших класів через підвищену увагу до своєї зовнішності, часто вдаються до 

неконтрольованих дієт, які не раз закінчуються різким схудненням і виснаженням 

організму. З кожним наступним навчальним роком діти все більше віддаляються 

від батьківської опіки, стають незалежними і самостійними, в т.ч. у виборі 

продуктів харчування. Авторитет з боку улюблених героїв серіалів, тиск з боку 

однолітків, частково викликаний рекламою фаст-фуду, втрата контролю дорослих 

впливає на харчову поведінку школярів, особливо старшого шкільного віку [152]. 

     Згідно сучасних уявлень, із віком збільшується кількість джерел їжі та впливів 

на ХП. Більшість приймань їжі відбувається за межами дому, часто без контролю 

дорослих. Серед таких місць − школа, дошкільні заклади, середовище друзів, у 

т.ч. світські заходи [141]. 

     Результати сучасних досліджень раціону показують, що багато дітей 

відмовляються від сніданку. Причиною цього є нестача часу, той факт, що діти 
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збираються до школи самостійно, а також ранній початок занять. Участь у 

спортивних секціях, робота у гуртках, заняття музикою тощо призводять до того, 

що поїсти за столом разом зі сім`єю, вдається все рідше. Перелічене є причиною 

того, що діти отримують лише 1/3 калорій із «перекусів». Через графік роботи 

батьків багато дітей у домашніх умовах самостійно готують собі обіди на власне 

уподобання [138]. 

     На думку вчених, школярі часто не можуть відрегулювати режим харчування і 

надають перевагу випадковим «перекусам», які є однією з причин надмірного 

споживання зайвих калорій і/або недостатнього надходження важливих поживних 

речовин  [143, 155]. 

     З аналізу літературних джерел, можна побачити, що особливої уваги 

потребують школярі старших класів. Підлітковий період − це вразлива стадія 

розвитку з точки зору харчування, оскільки саме в цей час пришвидшується ріст 

дитини. Посилена потреба в калоріях і загальному раціоні у зв'язку зі статевим 

дозріванням стимулює апетит. Поєднання збільшеного апетиту та малорухомого 

способу життя через недостатню участь в активних видах спорту збільшує шанси 

ожиріння [146, 149]. Відповідно до психосоціального переходу від залежності 

щодо батьківського авторитету до незалежної розумової діяльності, підліткові не 

раз доводиться самостійно вибирати продукти харчування і здійснювати закупи. 

Тиск з боку однолітків, частково викликаний рекламою їжі швидкого 

приготування, робить переїдання буденним явищем. 

     За даними наукових і популярних досліджень щодо найбільш вживаних і 

улюблених продуктів харчування, більшість школярів називали продукти 

швидкого приготування їжі мережі «Макдональдс», «Київська перепічка», піцу, 

макарони «Мівіна», солодощі, печиво, булочні вироби, йогурти різних 

виробників, а серед напоїв – кольорові газовані води, енергетичні безалкогольні 

напої та безалкогольне пиво тощо [50, 104, 143]. Окрім цього школярі часто не 

можуть визначитись з регулярним режимом харчування і надають перевагу 

випадковим «перекусам». Як наслідок, зменшується споживання необхідних 

фруктів, овочів, молочних продуктів, харчових виробів із цільного зерна, 
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нежирного м'яса й риби. Вказані зміни моделей харчування призводять до 

споживання зайвих та насичених жирів, транс-жирів і цукру на тлі недостатнього 

поступлення поживних мікроелементів, зокрема, кальцію, заліза, цинку, калію, а 

також вітамінів А, D, В, С і фолієвої кислоти [152, 163, 174]. 

     Слід зазначити, що вживання їжі швидкого харчування (ЇШХ), тобто 

висококалорійної їжі, багатої на насичені жири, цукри, призводить до зниження 

рівня біфідобактерій кишково-шлункового каналу, що сприяє підвищеному 

споживанню їжі, розвитку метаболічного синдрому, хронічному запаленню 

печінки і жирової тканини, до підвищення рівня прозапальних цитокінів. Після 

вживання багатої на вуглеводи їжі виникають зміни когнітивних функцій, що 

пов’язано з впливом глюкози на рівень симпатико-адреналової активності, з 

секрецією стероїдних гормонів, з функціональним станом підшлункової залози. 

Так їжа, збагачена вуглеводами і бідна на білки, має седативний ефект; збагачена 

білками їжа має активуючу дію, може навіть бути причиною безсоння, а збагачена 

жирами їжа зменшує швидкість реакції при виконанні психологічних тестів у 

дітей. 

     Аналізуючи сучасну літературу, постає необхідність проведення 

індивідуального консультування дітей старшого віку і підлітків щодо 

раціонального харчування, адже у дорослому віці успіху в цьому процесі 

досягнути важче, а подекуди й пізно. Потрібно ознайомитись і вивчити поточні 

раціони харчування, а згодом визначити і мотивувати готовність до змін, перш 

ніж намагатися проводити втручання на рівні родини [149]. 

     За даними низки авторів, саме приклад батьків важливий для започаткування 

дитячого вибору [134, 156, 184]. Оскільки, залежно від власного вибору їжі, 

батьки можуть бути як позитивним, так і негативним прикладом [178]. 

     Варто зазначити, що наявність чітких несприятливих тенденцій у харчуванні 

школярів зумовлює потребу у прийнятті якісно інших рішень щодо розробки 

нових та удосконаленні існуючих технологій збереження здоров’я дітей [102]. 

     Отже, з аналізу даних сучасної літератури можна зробити висновок, що 

вивчення ХП школярів різного віку необхідне для розробки профілактичних 
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програм зі здорового способу життя і раціонального харчування. Дані програми 

дадуть можливість здійснення індивідуального чи групового консультування 

школярів і їх батьків щодо правильного вибору харчових продуктів з метою 

запобігання формування патологічних порушень розвитку молодого організму, в 

т.ч. метаболічних. 

     Відомо, що окремі нутрієнти та їх поєднана біологічна дія відіграють провідну 

роль у забезпеченні не лише фізичного, а й нервово-психічного розвитку, 

опірності організму до дії несприятливих факторів довкілля, функціонування 

імунної, кровотворної систем, нормалізації обміну речовин, профілактиці 

соматичних аліментарно-залежних захворювань і порушень когнітивних функцій 

[23, 27, 31, 55]. 

     Аналізуючи сучасну літературу, можна простежити, що адекватне харчування і 

забезпечення поживними речовинами, вітамінами і мікроелементами є 

актуальною проблемою для дітей будь-якого віку. Особливо важливим це стає в 

періодах інтенсивного росту та розвитку школярів [2, 4, 5]. 

     Причини дефіциту мікронутрієнтів можуть бути екзо- та ендогенними. 

Механізм дії вітаміну в організмі проходить на молекулярному рівні, складається 

з кількох етапів, і порушення кожної з цих ланок може призвести до розвитку 

проявів дефіциту вітаміну в організмі [22, 38]. Ендогенні причини поділяють на 

фізіологічні (вагітність, лактація, інтенсивне фізичне навантаження, ріст, похилий 

вік, ін.) та патологічні (захворювання кишківника з порушенням всмоктування – 

синдром мальабсорбції, дисбактеріоз, хронічні запальні захворювання травного 

тракту, оперований шлунок та ін.; патологія печінки і підшлункової залози, яка 

супроводжується порушенням ліпідного обміну і зменшенням всмоктування 

жиророзчинних вітамінів; захворювання щитоподібної залози з прискоренням 

обмінних процесів). Крім того, причиною розвитку дефіциту вітамінів можуть 

бути генетичні дефекти, які призводять до порушення всмоктування, 

транспортування і утворення коферментних форм вітамінів.  

     До екзогенних причин відносять недостатнє надходження вітамінів з їжею 

(обробка продукту – напр., шліфований рис без віт. В1, неправильне зберігання - 
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дефіцит віт. С при висушуванні; неправильне вирощування рослин, відмова від 

вживання певних продуктів (вегетаріанство –дефіцит віт В12), зменшення об´єму 

споживання їжі, одноманітна їжа). 

     Згідно з даними літератури, недостатнє надходження з їжею поживних речовин 

характерно для школярів різних вікових груп та територій проживання, однак 

причини цього можуть істотно різнитися [23, 31]. Частину з цих причин можна 

усунути або зменшити їх вплив, проте інша частина лишається поза нашою 

увагою або класифікуються, як некеровані, що змушує застосовувати 

профілактичні і лікувальні заходи щодо усунення дефіциту тих чи інших речовин. 

     За даними досліджень, які проведені в Україні та закордоном, більшість 

школярів мають прихований або виражений дефіцит цілого ряду вітамінів і 

деяких мінералів в усі періоди року [22, 38, 44]. Найбільш поширеною формою 

вітамінної недостатності сьогодні є саме субнормальна забезпеченість вітамінами, 

яка має місце серед практично здорових дітей різного віку. Хоча субнормальна 

забезпеченість вітамінами не супроводжується вираженими клінічними 

порушеннями, вона істотно знижує стійкість дітей до дії інфекційних і токсичних 

чинників, фізичну і розумову працездатність, уповільнює терміни одужання 

хворих дітей з різною патологією, сприяє виникненню гострих і загостренню 

різноманітних хронічних захворювань, в тому числі верхніх дихальних шляхів, 

ШКТ, гепатобіліарної системи [2, 26, 55]. 

     Згідно сучасних уявлень, відомою є проблема весняного та осіннього 

гіповітамінозів школярів, що погіршує фізичну та розумову працездатність, 

впливає на кишкову мікрофлору, і при цьому не залежить від групи здоров'я [88]. 

Серед здорових дітей шкільного віку виявлено латентний D3 гіповітаміноз, що є 

преморбідним фоном, оскільки характеризується зниженням працездатності та 

толерантності до фізичних навантажень [37]. 

     Дослідники звернули увагу на те, що профілактичний прийом вітаміну D3 

взимку може знижувати рівень захворюваності на грип А у дітей шкільного віку, 

запобігати нападам бронхіальної астми [109]. Частота дефіциту вітаміну D серед 

дитячого населення віком від 10 до 18 років становить 87% − 92,2%, реєструється 
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10 − 6,1% випадків недостатності вітаміну D, а середній рівень надходження є 

меншим від рекомендованого, як і рівень надходження кальцію [92, 110]. Серед 

дітей з затримкою росту виявляють остеопороз або остеопенію, ступінь проявів 

яких залежить від тривалості захворювання, зростає з віком дитини, наявних 

захворювань органів травлення [19]. Для дисгармонійного фізичного розвитку (з 

затримкою зросту) характерним є дисбаланс гормонального статусу, порушення 

кальцій-фосфорної рівноваги, збільшення рівня лужної фосфатази, результатом 

чого є втрата щільності кісток [122]. 

     Потреби організму, який росте і розвивається, є значними, і адекватне та 

своєчасне їх забезпечення є необхідним для нормального росту і розвитку 

здорового повноцінного організму. Проте сучасна екологічна і соціальна ситуації 

не сприяють забезпеченню повноцінного здорового харчування. Це обумовлено і 

тим, що за останні десятиліття суттєво знизився вміст вітамінів і мінералів в 

продуктах, що спричинено виснаженням грунтів, зміною технологій 

вирощування, якістю зберігання, технікою приготування, широким 

використанням напівфабрикатів та рафінованих продуктів[5, 38, 44]. 

     Слід зазначити, що недостатнє надходження в дитячий організм різних 

нутрієнтів, мікроелементів призводить не тільки до затримки ФР, а і до затримки 

когнітивного та моторного розвитку, знижуючи тим самим освітні здобутки [202], 

погіршує продуктивність роботи та навчання вдома, призводить до апатії, 

негативно впливаючи таким чином на здоров’я нації та на економічне зростання 

держави [169, 175]. Також за даними досліджень зростає схильність до 

захворювань на інфекційні хвороби, зокрема захворювання шлунково-кишкового 

тракту, що супроводжуються діареєю, зниженням абсорбції тих же нутрієнтів. 

     За даними літератури, хронічний дефіцит надходження нутрієнтів, як і 

пов’язані з ним проблеми: низькорослість, залізодефіцитна анемія, низька вага 

при народженні, призводять до затримки нейропсихічного розвитку [160]. 

     З аналізу літературних джерел відомо, що проблеми мікроелементозів, носять 

гострий характер для промислово-розвинених регіонів, також пов’язані з 

незбалансованим харчуванням. Науковці досліджували «мінеральний профіль» 
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дітей віком 9-17 років у Харківсьому регіоні, і встановили, що критичним 

періодом зменшення вмісту цинку, максимального накопичення йоду і кальцію є 

шкільний вік, а саме 10-14 років. Цей же віковий період є критичним для 

накопичення токсичних мікроелементів (нікелю, рубідію, стронцію, цирконію, 

арсену, свинцю, кадмію, молібдену) [111]. Зростання рівня токсичних елементів 

та незбалансоване харчування в дитячому організмі призводить до зменшення 

рівня есенціальних мікроелементів, наприклад кальцію, фосфору, цинку, міді, 

заліза. Описане порушення складу елементів спостерігається у дітей-підлітків 

віком 12-14 років, які мають затримку психомоторного розвитку [27]. Найбільш 

інформативним для діагностики диселементозу є визначення свинцю і нікелю у 

волоссі та цинку і міді у крові, що використовується для діагностики екзогенних 

нефропатій у дітей [84]. Прикладом диселементозу є недостатнє надходження 

магнію, що призводить до розвитку сколіозу та остеохондрозу, до неврологічних 

порушень (судоми, нервові тіки, порушення сну, апное) до патології серцево-

судинної системи при хронічному дефіциті [66], а надмірне надходження магнію є 

характерним для мешканців Оренбурзької області, при цьому спостерігається 

дефіцит інших мікроелементів [10]. Цей зв’язок носить зворотній характер, що в 

свою чергу негативно впливає на фізичний розвиток дітей і підлітків [36]. Дану 

проблему досліджували у Запорізькому регіоні, де у дітей віком 4-17 років, котрі 

хворіють на атопічний дерматит, спостерігається надмірна концентрація калію, 

сірки, титану, ванадію, а також недостатність йоду, міді, хрому. У дітей з 

бронхіальною астмою спостерігався надлишок хрому та рубідію [120]. Для Криму 

характерними є дисмікроелементози – дефіцит заліза, надлишок мангану, міді, 

хрому, цинку [28, 30], які негативно впливають на можливість виконання дітьми 

функціональних проб [78]. 

     Для України та світу надалі залишаються актуальними проблеми 

йододефіциту, оскільки призводять до затримки ФР у дітей віком від 6 до 10 

років, що проявляється зниженням показників зросту, маси тіла, окружності 

грудної клітки, тобто прогресує дисгармонійний фізичний розвиток [13]. 

Встановлено, що діти даної вікової групи вживають менше продуктів, багатих на 
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йод, йодованої солі, препаратів йоду [45, 125]. Тому з метою профілактики певних 

дефіцитних станів застосовують додавання вітамінів і мінералів до найбільш 

поширених продуктів харчування (наприклад, молоко, хліб, сіль , цукор і. т.п.). Ця 

тактика широко застосовується в ендемічних районах (йодування солі). 

     Слід зазначити, що серед сучасних школярів також значно збільшується 

захворюваність на анемію. Захворюваність на анемію аліментарного походження 

становить 36% серед дітей віком 6-12 років по всьому світі, при цьому 

залізодефіцитна анемія поєднується з дефіцитом вітаміну В12 та з дефіцитом 

фолієвої кислоти, призводить до погіршення розумових здібностей та до 

зниження шкільної успішності, негативно впливає на статевий розвиток дівчаток 

ще на до клінічних стадіях [106, 107]. Школярі з дефіцитом заліза є емоційно 

лабільними, плаксивими, дратівливими, швидко втомлюються [65]. 

     За даними ряду авторів, порушення ХП у вигляді щоденного вживання 

солодких та газованих напоїв, вживання їжі в нічний час разом з малорухомим 

способом життя призводять до ожиріння серед дітей віком 10-18 років [50, 111, 

132]. 

     Відомо, що як і в усьому світі, так і в Україні проблема НМТ та ожиріння є 

актуальною, оскільки спостерігається у 10% дітей, має тенденцію до зростання, 

закладаючись в дитячому віці призводить до захворюваності та інвалідизації 

дорослого населення [9]. Цікавим є те, що найбільш поширеним є ожиріння серед 

дітей грудного віку, у віковій групі 5-6 років, серед підлітків, тобто 20-22% серед 

дітей шкільного віку. Період середнього дитинства (7−10) років є критичним 

періодом для розвитку ожиріння в майбутньому. Діти, які згідно з перцентилями 

ІМТ в цей період мають надмірну вагу чи ожиріння, мають також вищий ризик 

надміру ваги та ожиріння в дорослому віці [190]. 

     З літературних джерел відомо, що з надлишковим споживанням їжі пов’язані 

такі захворювання як метаболічний синдром [43], цукровий діабет ІІ типу, 

артеріальна гіпертензія [25], ранній початок атеросклеротичних змін, 

психоемоційні розлади (депресія, тривога, знижена самооцінка, нервозність) [7]. У 

дітей з надвагою основним компонентом тіла є жирова тканина, не залежно від 
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статі дитини, що призводить до зниження маси кісткового компоненту у дітей 

віком 8-10 років та до зниження відсотку м’язової маси [85]. Сформовані складові 

метаболічного синдрому у дітей, це – надвага або абдомінальне ожиріння, 

артеріальна гіпертензія, підвищення рівня глюкози крові натще, порушення 

ліпідного складу крові у вигляді збільшення рівня тригліцеридів та у зниженні 

концентрації ліпопротеїдів високої щільності, додатковою складовою є 

гіперурикемія [64]. Як відомо, в основному при ожирінні та і при метаболічному 

синдромі, у дітей розвивається інсулінорезистентність і гіперінсулінемія, проте 

існує фізіологічна пубертатна інсулінорезистентність, також цей стан характерний 

для полікістозу яйників, для передчасного адренархе. Методом ранньої 

діагностики інсулінорезистентності у дітей з НМТ все ще залишається оральний 

глюкозотолерантний тест, який є інформативним та доступним до використання у 

рутинній практиці [15]. 

     Слід зазначити, що серед чинників ризику ожиріння виділяють старший вік 

батьків на час народження дитини, куріння в сім’ї, зокрема куріння матері, 

стресова ситуація в родині, низький рівень фізичної активності дитини, не 

раціональний режим дня і харчування, нечасті прийоми їжі, підвищений апетит, 

високі показники артеріального тиску [113]. Окремо факторами ризику дитячого 

ожиріння є ожиріння матері під час вагітності та народження дитини з низькою 

масою тіла та затримкою внутрішньоутробного розвитку, також швидкий темп 

приросту маси тіла в грудний період, штучне вигодовування дитини. У дослідах 

на тваринах встановлено, що помірне перегодовування у перші тижні після 

народження призводить до гіперфагії та до зниження толерантності до глюкози в 

наступні роки життя, а поєднання низької маси тіла при народженні з високою 

швидкістю росту на першому році життя є сильним фактором ризику розвитку 

ожиріння та інсулінорезистентного цукрового діабету. На розвиток ожиріння 

також впливає кишкова мікрофлора, так у вагітних жінок з надвагою переважали 

бактероїди, стафілококи, клостридії, і кількість цих бактерій зростала з кожним 

наступним місяцем вагітності, напротивагу цьому у вагітних з нормальною масою 

тіла в складі кишкової мікрофлори переважали біфідобактерії. Серед 
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новонароджених дітей з вищою кількістю стафілококу спостерігалися високі рівні 

індексу маси тіла. З пізньою колонізацією кишок біфідобактеріями пов’язують 

схильність дітей народжених шляхом кесаревого розтину до швидкого приросту 

маси тіла [82]. 

     На сьогодні виявлено ген ожиріння та основний протеїн, лептин, що 

секретується переважно в адипоцитах, менше в шлунку, епітелії молочних залоз, 

плаценті, серці. Встановлено, що чим вищий індекс маси тіла, тим вищою є 

концентрація лептину в плазмі крові. Порушення харчової поведінки, як 

одноразове, так і багаторазове переїдання, збільшення рівня глюкози в крові, 

зменшення фізичних навантажень призводять до збільшення секреції лептину 

адипоцитами та до збільшення його концентрації в плазмі крові. Спостерігається 

порушення гормонального зв’язку між адипоцитами і гіпоталамусом, таким 

чином розвивається вторинний гіпоталамічний зв’язок. Зворотній зв’язок 

проявляється в зниженні концентрації лептину при аменореї, при високих 

фізичних навантаженнях, при нейрогенній анорексії, при голодуванні 20-36 годин 

[41]. У свою чергу ожиріння є причиною дисгармонійного та різко 

дисгармонійного фізичного розвитку школярів, у таких дітей спостерігається 

емоційна лабільність, гіпергідроз, дратівливість [16]. Що стосується когнітивних 

функцій, то діти з надвагою віком 14-17 років мають нижчі показники за рівнем 

запам’ятовування та концентрації уваги [108]. Але такі діти більш витривалі до 

монотонної розумової праці, часто бувають відкритішими до спілкування. 

     Якщо комплексний аналіз з вивчення харчових дефіцитів у дітей раннього віку, 

студентів, дітей з хронічною гастродуоденальною патологією проводився [50, 83, 

112], то даних щодо школярів різних вікових груп і на різних територіях 

проживання в доступній літературі нам не зустрічалось. 

     З аналізу сучасної літератури можна зробити висновок, що ХП, як і характер 

харчування в поєднанні з рівнем фізичної та рухової активності, шкідливими 

звичками (куріння та вживання алкоголю), психоемоційним стресом − є тими 

факторами ризику, що негативно впливають на здоров’я школярів [70, 104]. 
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     Тому очевидною є несприятлива тенденція щодо недостатнього зосередження 

уваги на проблемі забезпечення адекватного харчування школярів різних вікових 

груп та їх відповідного вітаміно-мінерального забезпечення. 

 

 

     1.3 Аналіз регіональних особливостей розробки харчових рекомендацій 

 

     Організація якісної нутритивної допомоги для школярів великою мірою 

залежить від ефективності виявлення дітей із розладами харчування або з високим 

ризиком формування таких розладів. За даними літератури, оцінка нутритивного 

статусу – це інтегральний компонент обстеження в педіатрії, який включає 

медичний анамнез, клінічне обстеження, оцінку антропометричних індексів й 

аналіз дієти. Оцінка нутритивного статусу дитини базується на необхідній 

інформації, яку отримують з медичних документів: антропометричних даних, 

фізикальних даних і дієтарного опитування. Дослідження перелічених даних 

дають змогу виявити специфічні розлади відживлення у дітей групи ризику і 

розробити план їх корекції, спрямований на поліпшення нутритивного статусу 

людини. Іншими словами − служить механізмом моніторингу нутритивної опіки 

[128, 141]. 

     Згідно сучасних уявлень, дієтарне обстеження дитини – збір даних про дієту, 

що включає кількість і якість їжі, психосоціальні фактори, які впливають на вибір 

і споживання їжі, а також клінічні/фізикальні фактори, пов’язані з нутритивним 

статусом [162, 170]. 

     В Україні законодавчо прописані норми фізіологічних потреб населення в 

харчових речовинах та енергії [76], створено раціон здорового харчування для 

студентів 18-29 років [87]. Проте, станом на сьогоднішній день не існує чітких 

харчових рекомендацій здорового харчування дітей та підлітків, а, відтак − немає 

контролю за харчуванням школярів різних вікових груп, які проживають на 

різних територіях країни. 
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     Протягом останніх років науковці багатьох країн працюють над чіткими 

харчовими рекомендаціями для кожного регіону, де враховують національні 

кулінарні традиції, харчові потреби, специфічні ризики для кожного регіону, 

доступні продукти харчування, профілактичну спрямованість щодо захворювань, 

пов’язаних з порушеннями харчової поведінки, окрім цього враховується розмір 

порцій їжі на день і рівень фізичного навантаження, розроблені окремі харчові 

рекомендації для соціально вразливих груп населення. Порівняно велика кількість 

наукових робіт щодо розробки харчових рекомендацій за умов адаптації до 

конкретних регіонів світу є доказом того, що харчові рекомендації для кожної 

країни і, навіть, окремого регіону повинні бути особливими [185]. 

     Виходячи з літературних джерел, можна також зробити висновок, що розробка 

конкретних харчових рекомендацій є ступеневою. Першим кроком є огляд 

проблем харчування, характерних для регіону. Другим кроком є вивчення 

структури споживання харчових продуктів у даному регіоні. Наприклад, для країн 

з низьким і середнім рівнем доходу на душу населення характерно споживання в 

основному продуктів рослинного походження, а для країн з високим рівнем 

доходу − вживання жирів тваринного походження. Окрім цього визначається 

рівень споживання зернових культур, овочів і фруктів, а для дитячого населення 

особливо важливим є визначення надходження мікроелементів і вітамінів (заліза, 

кальцію, вітаміну D, С). Третім кроком є дослідження груп продуктів, які 

споживають на даній території. Наприклад, за даними опрацьованої нами 

літератури, для арабського світу виділяють наступні групи продуктів харчування: 

цільнозлакові та їх похідні, овочі, фрукти, молоко та молочні продукти, м’ясо, 

курятину, рибу, яйця, бобові та горіхи. Четвертим кроком розробки харчових 

рекомендацій є більш детальне встановлення специфічних продуктів або страв з 

кожної групи харчових продуктів. Зокрема, в цьому пункті науковці пропонують 

враховувати колорит національної кухні. П’ятим кроком є визначення харчового 

профілю відповідних вікових груп. Шостий крок − це дослідження розміру 

денних порцій їжі. Сьомий крок включає рівень фізичного навантаження. 
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Останній, восьмий крок − це наочне представлення схеми харчових рекомендацій 

для конкретного регіону. 

     Конкретним прикладом розробки схеми харчових рекомендацій є схема, 

розроблена у США. Вона побудована у вигляді «харчової піраміди», основу якої 

складають найчастіше вживані або рекомендовані до вживання продукти. На 

верхівці вказаної піраміди розташовані ті продукти, які рекомендовано вживати 

найменше. В інших країнах також використовують подібний підхід, однак – з 

власними корективами. Зокрема, арабські вчені для графічного зображення 

харчових рекомендацій замість піраміди використовують вертикальні колони, 

показуючи тим самим, що всі групи продуктів є рівними, а різниця полягає тільки 

у кількості вжитого того чи іншого продукту. 

     За даними сучасної літератури можна відстежити, що харчові рекомендації для 

дітей шкільного віку арабського світу виглядають наступним чином: вживання 

достатньої кількості овочів і фруктів, зменшення вживання їжі та напоїв багатих 

на цукор, особливо в проміжках між основними прийомами їжі, вживання 

достатньої кількості збагачених мікронутрієнтами цільнозлакових продуктів 

протягом дня, зменшення споживання їжі багатої на жири (західна та місцева їжа 

швидкого приготування, місцеві солодощі та цукерки), щоденне чищення зубів з 

використанням спеціальної зубної пасти збагаченої фтором, денне пиття 

достатньої кількості води та інших напоїв, щоденне вживання трьох склянок 

молока з малим вмістом жирів або молочних продуктів тощо. Окрім переліченого 

вище, арабські фахівці встановили, що на жири повинно припадати не більше 30% 

від загального денного калоражу за умов гармонійного рівня ФР і середнього 

рівня фізичної активності (60 хвилин занять кожного дня) [185]. 

     Іншим прикладом харчових рекомендацій є Середземноморські, що 

передбачають підвищення вживання їжі рослинного походження (овочі, картопля, 

цільні злаки, бобові, горіхи, насіння), мінімалізацію споживання бакалії, 

натомість − вживання свіжих сезонних вирощених у даній місцевості продуктів, 

використання оливкової олії замість жиру, масла чи маргарину, щоденне 

вживання сирів і йогуртів (незначна або середня кількість) тощо. У цих 
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рекомендаціях загальний відсоток калоражу, що отримується за рахунок жирної 

їжі повинен становити 25-35%, з них 7-8% − насичені жири. Рекомендують 

вживати двічі на тиждень середню кількість риби та домашньої птиці, 7 яєць 

(враховуються і ті яйця, що їх використали в приготуванні їжі чи у випічці), 

щодня свіжі фрукти на десерт, солодощі з визначеним вмістом цукру або меду, а 

насичені жири не частіше, ніж кілька разів на тиждень. Відповідно 

Середземноморським рекомендаціям, червоне м’ясо необхідно вживати кілька 

разів на місяць і не більше 340-450 грамів, а через використання харчових добавок 

перевага надається пісному м’ясу. Обов’язковою складовою цих рекомендацій є 

регулярні фізичні навантаження, а для дорослих дозволяється вживання одної-

двох склянок вина на день (для чоловіків) й однієї склянки вина для жінок, при 

цьому застерігають, що вживання алкоголю є чинником ризику навіть для людей, 

котрі мають культурні традиції вживати алкоголь до страви. 

     Фахівцями скандинавських країн запропоновані харчові рекомендації зі своїми 

особливостями. Зокрема, вона включають вживання цільнозлакових культур 

(рису, ячменю, жита) у кількості 25% від всіх продуктів дієти, овочів (капусти, 

рослинної городини, бобових), фруктів (яблука, груші, сливи), ягід (полуниці, 

чорна смородина, ожина), сурепного (рапсового) масла для приготування їжі, 

молочних продуктів з обмеженою кількістю жиру. Особливістю є вживання 

великої кількості риби (більше, ніж у трьох стравах протягом тижня), м’яса птиці 

або інших «пісних» видів м’яса, виключення солодких напоїв. 

     Згідно харчових рекомендацій, що активно використовуються у Польщі, 

рекомендовано споживання різноманітних продуктів з акцентом на профілактику 

формування надваги та ожиріння. Тому, велика увага надається фізичній 

активності, а основним джерелом калорій повинні бути цільнозлакові культури. 

Окрім цього, польські фахівці рекомендують щоденно випивати, як мінімум 2 

великі склянки знежиреного молока, йогурту чи кефіру, або вживати часто сир, 

середню кількість м’яса, велику кількість овочів і фруктів, обмежити вживання 

тваринних жирів і продуктів багатих на холестерол. Необхідністю вбачається 



49 

поміркованість у вживанні цукру та солодощів, обмеження щодо вживання солі, 

уникнення вживання алкоголю. 

     Проведений нами аналіз світового та вітчизняного досвіду переконливо 

доводить та аргументує необхідність вивчення та розробки харчових 

рекомендацій для дітей шкільного віку в Україні. Такий план нутритивної опіки 

повинен передбачати усунення нутритивної проблеми або зниження ризиків, 

пов’язаних з харчуванням, щодо погіршення стану здоров’я і можуть бути 

виявлені при обстеженні дитини. Базова інформація, яка включає медичний і 

дієтарний анамнез, є основою для розробки раціонального плану, який реально 

можна здійснити в конкретних умовах. Після того план заходів може бути 

модифікованим залежно від зміни нутритивного статусу. Оцінка нутритивного 

статусу базується на ретельному аналізі отриманої інформації [128, 135, 141, 162, 

167, 170, 189]. Наочним прикладом відповідного підходу є США, де 

використовують програму Dietplan6. 

     Dietplan6 − це проста в користуванні комп'ютерна програма для аналізу 

харчування на основі рецептів, страв, меню, а також особистого щоденника 

контрольованого споживання. У цій програмі використовується база для 

зберігання персональних даних про харчування і деталі елементів, які користувач 

вводить для аналізу. Дані про харчування з різних джерел можна зберігати та без 

обмежень отримувати доступ до всіх аналізів. Програмне забезпечення також 

надає користувачам можливість вводити деталі необмеженої кількості продуктів 

харчування та інгредієнтів. Окрім цього, база даних програми Dietplan6 містить 

DRV, значення рекомендованого раціону (COMA, 1991), RDA − рекомендовану 

добову норма (Директива ради ЄС 2008/100/EC) і чисельно однакові NRV − 

значення рекомендованої норми поживних речовин, які їх замінюють (Регламент 

ЄС 1169/2011), Розміри порцій продуктів (MAFF, 2-е видання, 1993), Харчові 

стандарти та вимоги для шкільного харчування (HMSO, 2008), а також більш 

ранні стандарти на основі поживних речовин для харчування (Керолайн Вокер 

Траст і Національний форум серця, 2005) і Правила шкільного харчування 
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(Керолайн Вокер Траст, 1992). У ній також міститься інформація, необхідна для 

розрахунку харчової цінності, що відповідає Правилам ЄС 1169/2011. 

     Харчова цінність розраховуються відразу після додавання продукту або 

інгредієнта, що дає змогу легко спостерігати за ефектом додавання або віднімання 

елемента. Високі та низькі значення певної поживної речовини також можна 

отримувати  з внесених у базу продуктів, рецептів чи меню. Дана програма дає 

можливість вводити та зберігати власні рецепти, зокрема розміри та кількості 

порцій. Після збереження інформації рецепт можна додати в аналіз оцінки 

раціону чи меню, або в інший рецепт (як продукт харчування чи окремо), або ж 

використовуючи окремі інгредієнти рецептів. Для кожної особи передбачено 

збереження необмеженої кількості оцінок. У наступних кроках вказані дані 

будуть використовуватися для обчислення DRV (значення рекомендованого 

раціону) особи. Цю інформацію можна додавати в сукупні дані, з яких  

визначають середнє число. Аналогічно можна розробляти й аналізувати меню, 

записуючи прийоми їжі чи страви за конкретний період часу. Допускається також 

запис переліку страв під час кожного приймання їжі. Після цього автоматично 

здійснюється аналіз харчування для відібраних варіантів чи/або для середнього 

значення всіх варіантів у співвідношенні (якщо потрібно) кількості всіх 

споживань конкретної страви. Об’єм програми допускає збереження необмеженої 

кількості різновидів харчових продуктів. Крім того, можна щораз доповнювати 

базу даних, додаючи нові складові поживних речовин. 

     Для кожного внесеного в базу продукту допускається комбінування різних 

розмірів порцій, що обираються з 50 попередньо визначених типів порцій або 

створюються нові типи. Усі наявні розміри порцій можна відредагувати або 

видалити. Споживання окремих нутрієнтів оцінюють із застосуванням даних про 

склад продуктів зі спеціальних таблиць або комп’ютерних програм аналізу 

нутрієнтів. Підраховану кількість спожитого нутрієнту порівнюють із 

рекомендованими нормами. Рекомендовані дієтарні норми (dietary reference 

intakes – DRIs) є показником, що найчастіше використовується у США [128, 135, 

141, 162, 167, 167, 170, 189]. Вони базуються на результатах сучасних досліджень 
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і спрямовані на профілактику типових нутритивних дефіцитів, зниження ризику 

хронічних захворювань, сприяння оптимальному стану здоров’я і запобіганню 

потрапляння харчових токсинів [189]. 

     Ретельно ознайомившись з характеристикою даної програми, ми прийшли до 

висновку про її різнобічність, точність і можливість використання в Україні за 

умов адаптації до регіональних умов. Використання зазначеної програми 

дозволить батькам і дітям розвинути доказову, індивідуальну мотивацію до 

здорового способу життя після отримання персональних даних і відповідних 

рекомендацій з корекції харчування. Отримані результати щодо харчових 

дефіцитів школярів різних вікових груп дозволять сімейним лікарям і педіатрам 

звертати увагу на групи підвищеного ризику щодо дисгармонійного ФР та 

застосовувати прості до виконання дієтичні методи корекції, виявляти 

захворювання вже на доклінічному етапі. 

     Узагальнюючи вище сказане, можна прийти до висновку, що на сьогодні немає 

систематизованих рекомендацій, які б стосувалися ХП, НЗ школярів різних 

вікових груп в залежності від їх місця проживання. Не проводились дослідження 

щодо впливу ХП та НЗ на ФР школярів різних вікових груп. 

     Все це сприяло вибору теми і проведенню даного дослідження. 

     Огляд літератури висвітлений в статті [104]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

     2.1 Загальна характеристика груп дослідження 

 

     На першому етапі дослідження для досягнення мети і вирішення 

поставлених завдань проведено скринінгове опитування та оцінка результатів 

анкетування батьків школярів з визначенням індексу маси тіла (ІМТ) для 15112 

школярів 1-11 класів м. Львова і 4 районів Львівської області (Радехівський, 

Кам’янка-Бузький, Бродівський, Буський). При цьому діти були поділені на 

групи залежно від віку: 1-4 класи (вік 6-9 років), 5-8 класи (вік 10-13 років) і 9-11 

класи (вік 14-17 років). Розподіл школярів за місцем проживання та віковими 

групами представлено в таблиці 2.1 

     Таблиця 2.1 − Розподіл обстежених школярів за віковими групами 

Вікові групи 
м.Львів Бродівський 

район  
Буський 

район 
Камянка-
Бузький район 

Радехівський 

район 
6-9 років 738 1433 1196 1493 1145 

 
10-13 років 588 1269 1107 1627 1253 
14-17 років 285 660 637 855 826 
Всього 1611 3362 2940 3975 3224 
 

     Були визначені параметри фізичного розвитку (маса, зріст, індекс маси тіла) 

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 фізичного розвитку порівняно 

з аналогічними групами школярів м. Львова. Тому, на підставі отриманих 

даних ми прийняли рішення про можливість проведення аналізу подальших 
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результатів дослідження на прикладі лише одного з районів Львівської області 

порівняно з учнями м. Львова. 

     Для подальшого поглибленого дослідження проведено анкетне опитування 

батьків школярів міста Львова та Бродівського району Львівської області. 

Загальна кількість обстежуваних школярів становила 398, з яких у м. Львові − 193 

осіб, у Бродівському районі Львівської обл. – 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). 

     На цьому етапі дослідження був проведений аналіз анкетних даних щодо 

щоденної харчової поведінки учнів, а саме – режиму харчування і його якості. 

Отримані нами результати довели необхідність моніторингу причин формування 

порушень харчової поведінки у даних школярів. 

     Тому, наступним етапом нашого дослідження було визначення особливостей 

способу життя школярів, такі як фізична активність, соціально-побутові умови, 

шкідливі звички, харчування, дані сімейного анамнезу тощо та параметрів їх 

фізичного розвитку (маса, зріст, індекс маси тіла). У цій частині дослідження 

взяло участь 90 школярів м. Львова та 105 школярів району Львівської області 

віком від 6 до 17 років з числа тих, у яких попередньо проведено анкетування. 

     З метою вивчення впливу нутритивного забезпечення на фізичний розвиток 

школярів м. Львова та району Львівської області наступним етапом нашого 

дослідження став аналіз 3-х денного харчового раціону (2 будні і 1 вихідний день) 

школярів із порушеннями фізичного розвитку. Використовували спеціально 

розроблені харчові щоденники. Харчову цінність раціону було визначено за 

допомогою комп’ютерної програми Dietplan6 (Великобританія). Серед 

досліджуваних було 90 школярів м. Львова та 105 школярів Бродівського району 

Львівської області з числа анкетованих нами раніше. 
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     2.2 Методи дослідження 

 

      При проведенні дослідження нами застосовувалися наступні методи: анкетне 

опитування, антропометричні (оцінка фізичного розвитку), оцінка харчового 

раціону (за допомогою комп’ютерної програми Dietplan6), аналітично-статистичні. 

 

     2.2.1 Анкетне опитування 

 

     Скринінгове анкетування батьків школярів початкових та середніх класів і 

старшокласників. Відповідно до виконання наукової роботи кафедри педіатрії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для 

визначення анамнестичних даних, особливостей стану здоров’я школярів, 

фізичної активності, способу відпочинку, соціально-побутових умов, шкідливих 

звичок тощо ми використовували метод скринінгового анкетного опитування за 

допомогою спеціально розробленої анкети (додаток А), яка складалася з 50 

запитань. 

     Анкетування параметрів харчової поведінки. 

      З метою вивчення вікових особливостей харчової поведінки серед школярів 

міста Львова і Бродівського району Львівської області була розроблена 

спеціальна анкета харчової поведінки (додаток Б), 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 споживає дитина, 3) поведінку дитини під 

час годування, 4) відношення батьків до харчування дитини. В загальноосвітніх 

школах міста 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 обл. та 193 з м. Львова. У 102 

анкетах відомості були подані не в повному обсязі, не були сформульовані чіткі 
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відповіді на поставлені запитання і вони були виключені з дослідження. На 

підставі решти заповнених анкет харчової поведінки було проаналізовано 

поширеність різних порушень харчової поведінки. Результати інтерпретувалися 

з урахуванням вікової категорії дитини. 

 

     2.2.2 Методи оцінки фізичного розвитку 

 

     Зріст дитини. Зріст вимірювали стандартним медичним вертикальним 

зростоміром, який до використання пройшов метрологічний контроль, у 

вертикальному положенні. Відлік показників зростоміра проводили за лівою 

шкалою. Отриманий результат заокруглювали до найближчих 0,5 см. 

      Маса тіла. Зважували дітей на стандартних медичних вагах, типу ВМ-150 

(точність вимірювання – 50 г), які пройшли метрологічний контроль. Ваги 

регулювали перед початком зважувань, а їх збалансованість перевіряли 

наприкінці обстеження. 

     Індекс маси тіла визначали за формулою: значення маси тіла в кілограмах 

розділити на зріст в метрах в другому ступені, кг/м². Отриманий результат 

заоокруглювався до десятих. Критерії оцінки фізичного розвитку школярів 

наведені в таблиці 2.2 

     Інтерпретацію результатів проводили згідно даних стандартних відхилень 

показників фізичного розвитку. Оцінку динаміки фізичного розвитку проводили з 

використанням комп´ютерної програми Eurogrowth, яка рекомендована 

Європейською Асоціацією Дитячих Гастроентерологів, Гепатологів і 

Нутриціологів (ESPHAN, Hasche F., 2000) з розрахунком z-індексів росту, маси 

тіла та індексу маси тіла (ІМТ). 
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     Таблиця 2.2 − Критерії оцінки фізичного розвитку школярів 

Порушення 

фізичного 

розвитку 
Показник 

Порогове значення стандарту фізичного 

розвитку ВООЗ [148] 

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. 

 

     2.2.3 Методи оцінки харчового раціону 

 

     У дослідженні взяли участь 90 учнів загальноосвітніх шкіл міста Львова та 105 

учнів Бродівського району Львівської обл. Відповідно до віку вони були поділені 

на 3 групи: 1-4 класи (вік 6 − 9 років), 5-8 класи (вік 10 – 13 років), 9-11 класи (вік 

14 – 17 років). У кожну групу входило по 30 школярів м.Львова та по 35 − району 

Львівської обл. У школярів, які взяли участь у дослідженні, був ретельно 

визначений 3-х денний раціон харчування (два будні дні та один вихідний день). 

Для детального опису найбільш вживаних страв і продуктів харчування 

використовували спеціально розроблені щоденники, які заповнювали батьки учнів 

молодших класів або учні старших класів самостійно (додаток В). 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 підраховували за допомогою спеціальної 

компютерної програми Dietplan6 (Forestfield Software Ltd, UK). Були розраховані і 
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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 

та ін. 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) та 

адаптовані для норм і стандартів України. 

 

     2.2.4 Аналітично-статистичний аналіз результатів обстеження  

 

     Усі розрахунки здійснювались на персональному комп’ютері за допомогою 

електронних таблиць Ecxel 2009 (Microsoft, USA) та статистичних програм 

STATISTICA v.8.0 (StatSoft, USA). 

     Здійснюючи розрахунки обчислювали відносні (інтенсивні й екстенсивні) та 

середні (середнє арифметичне, медіана) показники. Першочергово ми оцінювали 

характер змінних (кількісні, якісні) та нормальність розподілу варіаційного ряду. 

     Для даних з 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, визначали за допомогою коефіцієнтів кореляції 

Пірсона (r) або 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 нами 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. 

     Ймовірність виникнення надмірної або недостатньої маси (Pm) залежно від 

вірогідних чинників впливу обчислювали за формулою 2.1: 

                                 𝑃𝑚 =
1

1+𝑒−𝑅  ∗ 100%     (2.1) 

де е = 2,72... – основа натуральних логарифмів,  

R – коефіцієнт, обчислений за формулою 2.2: 

R = k + 1x1 + 2x2 + ... nxn,   (2.2) 

де k – константа, 

 i – коефіцієнти регресії, 

 xі – значення кожного з параметрів.  

     Теоретично Pm може приймати значення від 0% (неможлива подія) до 100% 

(подія відбувається завжди). Межею, яка розділяє ймовірність на високу і низьку 

прийнято 50%.  

     Згідно з даними літератури та власних спостережень ми відібрали 89 чинників, 

які могли би впливати на формування надмірної маси тіла у дітей. Для 

виокремлення чинників, які за умови поєднаної дії достовірно впливають на ризик 

виникнення надмірної маси, ми застосували покроковий метод логістичної 

регресії з проспективним відбором чинників. Отримані коефіцієнти моделі 

аналізували за допомогою критерію ксі-квадрат (Chi-square). Аналогічний 
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алгоритм використовували і для визначення чинників, які вірогідно впливали на 

ризик формування дефіциту маси тіла у дітей. 

     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 Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького від 20 квітня 2015 

року). 
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РОЗДІЛ 3 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ МІСТА ЛЬВОВА 

ТА РАЙОНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

     Фізичний розвиток вважається найважливішою характеристикою здоров'я 

дитини, оскільки є сукупністю морфологічних та функціональних ознак, які 

визначають резерв її фізичних сил. Визначення ФР школярів є одним із провідних 

критеріїв оцінки стану здоров’я підростаючого покоління. Регулярна оцінка ФР 

школярів є важливою частиною соціально-гігієнічного моніторингу та 

прогнозування ризику розвитку різноманітних порушень [72]. 

     З метою вивчення тенденцій ФР школярів 1-11 класів міста Львова та 4 районів 

Львівської області (Радехівський, Кам’янка-Бузький, Бродівський, Буський) був 

проведений аналіз скринінгового анкетування батьків учнів початкових, середніх 

та старших класів, показників їх ФР. 

     Гармонійність ФР даних анкетування визначалась відповідно до класифікації 

ВООЗ з розрахунком індексу маси тіла у модифікації Qutelet за наступною 

формулою: маса тіла(кг)/зріст (м2). Аналіз отриманих даних ІМТ проводили 

згідно порогового значення стандарту фізичного розвитку ВООЗ [148]. 

     Першим етапом нашої роботи було визначення кількості школярів зазначених 

груп дослідження з нормальними показниками ІМТ. Як показали результати 

досліджень загалом найбільше (41,7%, p<0,001) учнів з нормальними 

показниками ІМТ виявлено у Радехівському районі, що вірогідно відрізнялось з 

показниками школярів м. Львова, де цей показник був найменшим (32,5%, 

p<0,001). У решти районах також виявлено вірогідно більше учнів з нормальними 

показниками ІМТ порівняно з міськими школярами, а саме: у Кам’янка-Бузькому 

районі − 40,8% (p<0,001), у Бродівському – 40,5% (p<0,001), у Буському – 39,7% 

(p<0,001) (рисунок 3.1) 
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Рисунок 3.1 − Загальний розподіл школярів з нормальним індексом маси тіла 

залежно від місця проживання 

 

     Серед учнів 1-4 класів м. Львова і області частка школярів з показникими ІМТ 

в межах вікової норми вірогідної різниці не мала і коливалась в межах від 19,2%, 

p>0,05 (м. Львів) до 22,8%, p>0,05 (Радехівський район), причому рівномірно, як 

серед осіб жіночої, так і чоловічої статей. (таблиця 3.1). 

     Серед учнів 5-8 класів було виявлено вірогідно більше осіб з нормальними 

показниками ІМТ серед учнів обласних центрів, а саме: у Кам’янка-Бузькому − 

42,1% (p<0,01), у Бродівському − 41,4% (p<0,01), у Буському − 39,5% (p<0,05), у 

Радехівському – 40,0% (p<0,05) районах порівняно з м. Львовом − 34,5% де р<0,05 

(таблиця 3.2). 

     Причому, у м. Львові серед даної вікової групи нормальні показники ІМТ були 

більше поширені серед хлопців (67,0%, p<0,05), ніж серед дівчат (33,0%, p<0,05), 

що на нашу думку пов’язане з низкою морфологічних та психологічних 

особливостей розвитку дівчаток 12-15 років. 
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     Таблиця 3.1 − Порівняльна оцінка ІМТ серед учнів 1-4 класів 

Райони 

Загальна 

кількість 

осіб 
 

Частка осіб з показниками ІМТ (%) 

<−2SD 
 

mediana 
 

>+1SD >+2SD 

Бродівський 1433 75,7* 22,3 1,6 0,4 
Буський 1196 78,5 20,1 1,3 0,1 
Кам’янка-Бузький 1493 76,5* 22,0 1,4 0,2 
Радехівський 1145 75,7* 22,8 1,4 0,1 
м.Львів 738 80,4 19,2 0,4  - 
Разом 6005 77,0 21,5 1,3 0,2 
     Примітка. * вірогідна різниця (p<0,05) показників, порівняно з районом та 

м.  Львів  
 

     Таблиця 3.2 − Порівняльна оцінка ІМТ серед учнів 5-8 класів 

Райони 

Загальна 

кількість 

осіб 
 

Частка осіб з показниками ІМТ (%) 

<−2SD mediana >+1SD >+2SD 

Бродівський 1269 57,0* 41,4** 1,4 0,2 
Буський 1107 58,0 39,5* 2,2 0,3 
Кам’янка-Бузький 1627 55,7* 42,1** 1,8 0,4 
Радехівський 1253 59,9 40,0* 2,2 0,5 
м.Львів 588 62,4 34,5 2,7 0,4 
Разом 5844 58,0 39,7 2,0 0,3 

     Примітка. * вірогідна різниця (p<0,05) показників, порівняно з районом та м. Львів, 
 ** вірогідна різниця (p<0,01) показників, порівняно з районом та м. Львів 
 
     Щодо учнів 9-11 класів, то у м. Львові було вірогідно менше (62,5%, p<0,01) 

учнів з нормальними показниками ІМТ порівняно з Радехівським (74,3%, p<0,01) і 

Кам’янка-Бузьким (71,2%, p<0,01) районами, а з Бродівським (69,1%) і Буським 

(66,7%) районами виявлена лише тенденція до зменшення (р>0,05) (таблиця 3.3) 

     Цікаво, що серед вказаної вікової групи школярів нормальні показниками ІМТ 

мали також тенденцію до більшого поширення серед осіб чоловічої статі (58,5%). 
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     Таблиця 3.3 − Порівняльна оцінка ІМТ серед учнів 9-11 класів 

Райони 

Загальна 

кількість 

осіб 
 

Частка осіб з показниками ІМТ (%) 

<−2SD mediana >+1SD >+2SD 

Бродівський 660 26,7* 69,1 3,9** 0,3 
Буський 637 30,8* 66,7 2,5** - 
Кам’янка-Бузький 855     24,3   71,2** 4,0** 0,5 
Радехівський 826     27,7   74,3** 3,4** 0,7 
м.Львів 285 21,5* 62,5     8,8 1,1 
Разом 3263     25,7 69,8     4,0 0,5 

 
             Примітка. * вірогідна різниця (p<0,05) показників Радехівського району з іншими групами, 

* *вірогідна різниця (p<0,01) показників, порівняно з районом та м. Львів 
 
     Таким чином, проведений аналіз показав, що серед учнів м. Львова була 

найменша частка осіб з нормальними показниками ІМТ і більшою мірою за 

рахунок учнів старшої школи, що очевидно могло бути пов’язано з 

«урбанізованим» характером харчування, більшим поширенням шкідливих 

звичок, гіподинамією і впливом стресових чинників тощо. Хоча вірогідних 

закономірностей статевого розподілу нормальних показників ІМТ між 

досліджуваними групами учнів не виявлено, однак можна акцентувати увагу, що 

нормальні показники ІМТ більше поширені серед осіб чоловічої статі у вікових 

групах 5-8 та 9-11 класів. 

     Дана тенденція спостерігалась серед учнів міста і вказувала на те, що зниження 

кількості учнів з нормальною вагою у м. Львові формується переважно завдяки 

особам жіночої статі. 

     При аналізі частоти школярів з недостатньою масою тіла нами було визначено, 

що найбільше учнів з ІМТ меншим за вікову норму було виявлено у обласному 

центрі (64,5%, р<0,01), що вірогідно відрізнялось від решти районів, а саме: у 

Радехівському − 55,7%, р<0,01, у Кам'янка-Бузькому – 56,7%, р<0,01, у 

Бродівському – 59,0%, р<0,01 і в Буському – 60,4%, р<0,01 районах (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 − Загальний розподіл школярів з недостатнім індексом маси тіла 

залежно від місця проживання 

 

     Найбільша частота учнів з меншим від норми ІМТ спостерігалась серед учнів 

початкових класів м.Львова (80,4%, p<0,05), що вірогідно відрізнялось від 

Радехівського (75,7%, p<0,05), Бродівського (75,7%, p<0,05), Кам’янка-Бузького 

(76,5%, p<0,05) районів і було достовірно більшим за показники Буського району 

(78,5%, р>0,05) (таблиця 3.1) без достовірної різниці серед хлопчиків і дівчат. 

     Подібна тенденція спостерігалась і серед 5-8 класів. Нами була визначена 

вірогідна більшість осіб з ІМТ меншим за вікову норму в м. Львові (62,4%, 

p<0,05) порівняно з Кам’янка-Бузьким − 55,7%, p<0,05, Бродівським – 57,0%, 

p<0,05, Буським – 58,0%, p<0,05, Радехівським – 59,9%, p<0,05 районами (таблиця 

3.2). 

     У дітей старших класів нами виявлена інша тенденція. Істотно менша кількість 

дітей зі зниженими показниками ІМТ спостерігалось серед учнів 9-11 класів у 

м.Львові (21,5%, p<0,05), порівняно з частотою таких дітей у Буському (30,8%, 

p<0,05), Бродівському (26,7%, p<0,05), Кам’янка-Бузькому (24,3%, p<0,05), 

Радехівському (27,7%, p<0,05) районах (таблиця 3.3). 
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     У м. Львові серед учнів старшої школи з недостатньою масою тіла більшу 

половину складали особи чоловічої статі (61,0%, p<0,05), на відміну від районів 

області, де не спостерігалось статевих відмінностей. 

     Таким чином, щодо осіб з недостатньою масою тіла, то вірогідна різниця у 

результатах дослідження була визначена лише у м. Львові порівняно з районними 

центрами. Причому, серед міських учнів виявлені певні вікові і статеві 

закономірності, а саме – найбільше осіб з недостатньою масою тіла було серед 

учнів початкової школи, причому − жіночої статі, а найменше таких учнів було 

серед учнів 9-11 класів і чоловічої статі. 

     При аналізі частоти школярів з НМТ нами було визначено, що найбільше 

учнів з ІМТ понад вікову норму було зафіксовано в обласному центрі (2,7%, 

р>0,05). Проте вірогідно значимих відмінностей між районами та містом 

виявлено не було. У районах показники ІМТ школярів з НМТ були наступними: 

Радехівський − 2,2%, р>0,05, Кам'янка-Бузький – 2,1%, р>0,05, Бродівський – 

2,0%, р>0,05 і Буський – 1,9%, р>0,05 районах (рисунок 3.3). 

     При аналізі вікової частоти учнів з НМТ за даними ІМТ не було визначено 

істотної різниці між показниками учнів з обласного центру та районів області 

серед початкових і середніх класів. Серед учнів початкових класів НМТ у районах 

та місті коливалась в межах від 0,4% до 1,6%, р>0,05. А серед учнів середніх 

класів від 1,4% до 2,7%, р>0,05. (таблиці 3.1 − 3.2). 

     Однак, серед учнів 9-11 класів м. Львова нами було визначено вірогідно більшу 

(8,8%, p<0,01) частку осіб з НМТ порівняно з усіма районами: Кам’янка-Бузьким 

– 4,0%, p<0,01, Бродівським − 3,9%, p<0,01, Радехівським − 3,4%, p<0,01 і 

Буським – 2,5%, p<0,01 (рисунок 3.4). 

     Таким чином, НМТ серед школярів м. Львова і області мала найменшу 

поширеність з вірогідно більшою різницею лише серед учнів старших класів міста 

Львова. 
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Рисунок 3.3 − Загальний розподіл школярів з надмірною масою тіла залежно від 

місця проживання 

 

     За результатами аналізу результатів скринігового дослідження серед усіх 

обстежених школярів було виявлено 0,3%, p>0,05 осіб з ожирінням 1 ступеня, 

причому загальна частка даних осіб в м. Львові і районах області розподілялась 

однаково. Водночас, у м. Львові виявлено тенденцію до більшого поширення 

ожиріння серед учнів 9-11 класів (1,1%, p>0,05) порівняно зі всіма 

аналізованими районами: Радехівським районом – 0,7%, p>0,05, Кам’янка-

Бузьким – 0,5%, p>0,05 і Бродівським – 0,3%, p>0,05. У Буському районі 

жодного випадку ожиріння серед учнів старшої школи не виявлено, аналогічно 

як і серед учнів початкової школи м. Львова (таблиці 3.1, 3.3). 
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     Отже, на тлі незначного поширення НМТ серед всіх досліджуваних груп 

виявлені учні з ожирінням 1 ступеня і найбільше – серед старшокласників 

м. Львова. 

 

 

Рисунок 3.4 − Розподіл школярів з надлишковою масою тіла серед учнів 9-11 

класів залежно від місця проживання 

 

     Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок про те, що загалом 

відхилення від нормальних показників ФР виявлено в 61% обстежених учнів 1-11 

класів. 

     За час дослідження нами не було виявлено вірогідної різниці між 

досліджуваними групами школярів 1−11 класів у 4-ох районах Львівської області 

щодо недостатньої, нормальної та надмірної маси тіла, а також жодних статевих 

особливостей порівняно з аналогічними групами школярів м. Львова. 

     Натомість, серед учнів м. Львова виявлено: вірогідно меншу частку учнів з 

нормальними показниками ІМТ (32,5%, p<0,01) і більшою мірою за рахунок учнів 

старшої школи (62,5%, p<0,01) і осіб жіночої статі; найбільше осіб з недостатньою 

масою тіла серед учнів 1-4 класів (80,4%, p<0,05) і найменше серед учнів 9-11 

класів (21,5%, p<0,05), причому – осіб чоловічої статі; вірогідно більші показники 
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надмірноїї маси тіла серед учнів 9-11 класів (8,8%, p<0,01) і серед цих учнів − 

тенденцію до більшого поширення ожиріння (1,1%, p>0,05). 

     На підставі отриманих даних ми прийняли рішення про можливість проведення 

подальшого поглибленого аналізу на прикладі лише одного з районів Львівської 

області порівняно з учнями м. Львова. 

     Результати власних досліджень розділу 3 викладені в статтях [210 − 214], 

апробовані на наукових форумах [223, 224]. 
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РОЗДІЛ 4 
 

ОЦІНКА ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ І РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

РІЗНОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

 
     Раціональне харчування є необхідною умовою формування стану здоров'я 

дітей на всіх вікових етапах їх розвитку і одним із основних факторів, 

відповідальних за збереження здоров’я дитячого населення [137, 138]. Для дітей 

шкільного віку воно відіграє провідну роль, обумовлену особливостями росту та 

розвитку, а також інтенсивним навчальним навантаженням. Підвищена потреба в 

калоріях і загальному раціоні у зв’язку зі збільшенням розумового навантаження, 

подальшого функціонального дозрівання органів і систем молодого організму, у 

старших класах – статевому дозріванні, стимулює апетит. Поєднання підвищеного 

апетиту і, як правило, малорухомого способу життя через зменшення участі в 

активних видах спорту, регулярної потреби у навчальній підготовці, а також 

роботи за комп’ютером, збільшує шанси ожиріння [64, 146]. 

     Водночас, учні старших класів, особливо дівчата через підвищену увагу до 

своєї зовнішності, часто вдаються до неконтрольованих дієт, які можуть 

закінчитися різким схудненням і виснаженням організму. З кожним наступним 

навчальним роком діти все більше віддаляються від батьківської опіки, стають 

незалежними і самостійними, в т. ч. у виборі продуктів харчування. Вивчення ХП 

учнів різного віку необхідне для розробки профілактичних програм зі здорового 

способу життя і раціонального харчування. Такі програми дадуть можливість 

здійснення індивідуального чи групового консультування школярів та їх батьків 

щодо правильного вибору харчових продуктів з метою запобігання формування 

патологічних порушень розвитку молодого організму. 
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     4.1 Особливості харчової поведінки і раціону харчування школярів різного віку 

в м. Львові 

 

     На цьому етапі роботи ми вивчали вікові особливості ХП школярів 1 − 11 

класів м. Львова. 

     У дослідженні брало участь 193 школярів віком від 6 до 17 років, які навчалися 

у загально-освітніх школах (ЗОШ) м. Львова. Серед них 51% ‒ дівчатка, 49% ‒ 

хлопчики. За класами (віком) всі обстежувані були розділені на три групи: 1-4 

класи (6 – 9 років) – 60 (31,1 %) учнів, 5-8 класи (10 – 13 років) – 67 (34,7 %) 

учнів, 9-11 класи (14 – 17 років) – 66 (34,2 %) учнів. Для дослідження була 

розроблена анкета, яка містила питання щодо щоденної ХП учнів, а саме – 

режиму харчування і найбільш вживаних продуктів. 

     Загальний аналіз отриманих даних показав, що існують певні очікувані 

закономірності у ХП учнів молодших (1-4-х), середніх (5-8-х) класів і 

старшокласників (9-11-х). Загалом, 74,5 % опитаних батьків відмітили, що 

годують дітей їжею, приготованою для всіх членів сім’ї. Майже чверть школярів 

5-8 та 9-11 класів (відповідно, 21,2 % і 24,2 %) харчувалися їжею швидкого 

приготування. Натомість, 8,3 % батьків учнів 1-4 класів готували їжу окремо для 

дітей і в 35,0 % випадків (р<0,05) купували продукти спеціально призначені для 

дитячого харчування. Більшість школярів (65,3 %) приймали їжу разом з іншими 

членами сім’ї, у 8,8 % випадків процес приймання їжі відбувався під контролем 

матері. Чверть дітей (25,9 %) харчувалися самостійно, закономірно, що більшість 

серед них – це старшокласники (30,8% ‒ 9-11 класи, 28,4% ‒ 5-8 класи). Частота 

прийому їжі учнями різних вікових груп показана у таблиці 4.1. 

     Аналіз цих даних показав, що частота споживання їжі у більшої половини (62,7 

%) школярів склала 4-5 разів на день і була вірогідно більшою (р<0,05) серед груп 

1-4 і 5-8 класів порівняно з групою 9-11 класів. 
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     Таблиця 4.1 − Частота прийому їжі учнями, які мешкають в м. Львові (М±m) 

Частота прийому їжі 
1-4 класи 

n=60 
5-8 класи 

n=67 
9-11 класи 

n=66 
3 рази 18,3 ±5,00* 25,4±5,32 44,0 ±6,11 

4-5 раз 81,7±5,00* 64,2±5,86* 43,9±6,11 

більше 6 раз 0 10,4±3,74 12,1±4,02 

     Примітка. *р<0,05 (вірогідно порівняно з групою 9-11 класів) 

 

     Відтак, 44,0±6,1 % старшокласників приймали їжу лише 3 рази на день, що 

вірогідно в 2,4 рази більше порівняно з учнями 1-4 класів (18,3%±5,00, р<0,05). 

Варто зауважити, що у вибірку учнів, які харчувалися понад 6 разів на день (7,8 

%) не потрапило жодного учня 1-4 класів. Натомість, більшість учнів старших 

класів пов’язували часте харчування не з повноцінним сніданком чи обідом, а з 

випадковими перекусами. Серед всіх обстежених школярів регулярно приймали 

гарячі обіди в шкільних їдальнях чи в інших місцях 52,5 % осіб, серед яких понад 

половину (57,1 %, р<0,05) складали  учні 1-4 класів, що вірогідно в 3 рази більше 

порівняно зі старшокласниками. Серед інших місць прийому їжі обстежувані 

особи відзначили харчування у родичів (17,3 %), у закладах громадського 

харчування (15,8 %), придбання їжі для перекусу в магазині під час прогулянок на 

вулиці (14,4%). 

     Цікаво й те, що 10,4% школярів і переважно учнів старших класів (у 

співвідношенні з 1-4 класами 1:4-5) регулярно споживали їжу вночі під час 

перегляду кінофільмів, роботи за комп’ютером чи навчанням. Серед учнів 1-4 

класів зафіксовано 2 випадки нічного споживання їжі, а серед учнів 9-11 та 5-8 

класів таких випадків було 8 і 10 відповідно. Отримані результати вказують на 

вікову тенденцію до порушення режиму харчування серед старшокласників і 

посилення негативної звички щодо нічного приймання їжі. Виявлений факт 

можна пояснити більшою автономією дітей, зменшенням контролю батьків над 

ними, можливістю старшокласників самостійно приготувати собі їжу у будь-який 
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час доби, а також неконтрольованим часом роботи зa комп’ютером чи 

підготовкою до шкільних завдань у нічний час доби тощо. 

     Вважається, що пропускання сніданку є фактором, що збільшує ризик 

ожиріння [207]. Опрацьовані в науковій літературі дослідження показали, що діти 

й підлітки, які снідали, мали менший ризик надмірної ваги або ожиріння, у них 

виявлено нижчий індекс маси тіла порівняно з тими, які пропускали сніданок 

[204]. За вказаними даними видно, що діти, які регулярно пропускали сніданок, 

отримували більший відсоток енергії з жирів, що містилися саме в «перекусах» із 

високим вмістом жирів [138, 194]. Пропускання сніданку супроводжувалось 

підвищеним апетитом у 2-й половині дня, що призводило до переїдання чи 

сприяло вибору продуктів із вищою енергетичною цінністю 15. Результати даного 

дослідження показали, що 22,0% всіх школярів не снідали взагалі й, відповідно, 

більше споживали їжі протягом іншої частини доби (6−7 разів). Причому, серед 

цих учнів більше половини учнів (63,7%, р<0,05) становили старшокласники та 

учні 1-4-х класів. 

     У відповідях на питання стосовно вживання їжі в перервах між основними її 

прийомами статистично значимих відмінностей не спостерігалось. Учні всіх 

класів у 43,0 % випадків відповіли «так, завжди» і в 47,2 % випадків – «так, 

інколи», 9,8 % учнів ніколи не вживали додаткових перекусів. Лише учні 9-11 

класів у більшості випадків (53,0 %) відповіли «так, інколи», що можна пояснити 

нестачею часу через більше навчальне навантаження. Серед популярних 

продуктів, які вживалися школярами у перервах між основними прийманнями їжі, 

були відзначені фрукти/овочі (75,1 %), випічка (65,0 %), солодощі (52,0 %); серед 

напоїв – чай (61,0 %), вода (54,2 %), сік (50,3 %). Слід зауважити, що серед 

перелічених продуктів зовсім не було кисло-молочних продуктів, а молоко 

вживали лише 19,8 % школярів. Більшість школярів (59,1 %) не завжди з’їдали 

всю запропоновану їм їжу і, цілком закономірно, що серед цих осіб превалювали 

учні 1-4 класів (78,3 %, р<0,05) і 5-8 класів (61,2 %, р<0,05), порівняно зі 

старшокласниками (39,4 %). 
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     Отримані дані, очевидно, є ще однією причиною популярності перекусів між 

основним прийманням їжі серед учнів молодших класів.  

     Важливим аспектом у засвоєнні їжі є поведінка особи під час процесу прийому 

їжі. Аналогічне питання нами було запропоновано обстежуваним учням. Аналіз 

результатів опитування показав, що учні початкових і середніх класів вірогідно 

частіше (відповідно, 61,7±6,28 %, 46,3±6,09 %, р<0,05) виявляли неспокій і 

рухливість під час приймання їжі порівняно з старшокласниками (22,7±5,16 %). 

Відповідна поведінка пояснюється віковими особливостями психомоторного 

розвитку дітей молодшого віку, зокрема, гіперактивністю, розсіюванням уваги. 

     Таким чином, ХП учнів молодших класів і старшокласників відрізняється. 

Зокрема, учні 1-4 класів переважно споживали їжу 4-5 разів на день, частіше мали 

повноцінний обід у шкільній їдальні чи вдома, проте, часто пропускали сніданки, 

не завжди повністю з’їдали виділену їм порцію їжі, у перервах між основними 

прийомами їжі часто перекушували, вживаючи печиво, солодощі, фрукти, 

поведінка під час прийому їжі неспокійна і не зосереджена. ХП учнів 5-8 класів у 

більшості аналізованих випадків нагадувала поведінкові звички старшокласників. 

Різницею було те, що вказані групи школярів харчувалися частіше і виявляли 

неспокій та підвищену рухливість під час прийому їжі на відміну від 

старшокласників. Стосовно учнів 9-11 класів, то особливостями їх харчування 

було приймання їжі лише 3 рази на день, але в повній кількості, часте нехтування 

сніданками, перевага випадкових і принагідних перекусів над повноцінним 

сніданком чи обідом, наявність перекусів вночі, сконцентрована і виважена 

поведінка під час процесу приймання їжі. 

     Ми провели аналіз особливостей харчового раціону (ХР) школярів різних 

вікових категорій щодо найбільш вживаних продуктів харчування. За даними 

анкетування батьки і/або старшокласники на запитання «Чи вважаєте Ви раціон 

своєї дитини збалансованим?» відповіли: 19,2 % − так, повністю, 56,0 % − 

вважали харчовий раціон «частково збалансованим», 6,2 % − «не збалансовaним», 

а 18,7 % − не могли визначитись із характеристикою раціону харчування (ні 

збалансованим, ні таким, що не відповідав здоровому харчуванню). Серед 



74 

обстежених, батьки учнів 1-4-х класів частіше називали раціон своїх дітей 

збалансованим, порівняно з учнями 9-11-х класів (р<0,05). При цьому, 30,3% 

(р<0,05) батьків/старшокласників не могли визначитись із характеристикою 

раціону своїх дітей/свого порівняно з батьками учнів початкових і середніх класів. 

     Розподіл найбільш вживаних продуктів харчування учнями з числа школярів м. 

Львова подано в таблицях 4.2 – 4.8 

 

     Таблиця 4.2 − Споживання м’яса, птиці, риби та морепродуктів школярами 

м. Львова 

 
Класи 

Назва продукту 
Яловичина Свинина Курка Морепродукти Риба 

1-4 
57 (96,6) 3* 

(n=59) 
56 (94,9) 
(n=59) 

56 (98,2) 
(n=57) 

33 (57,9) 
(n=57) 

59 (98,3) 
(n=60) 

5-8 
56 (91,8) 
(n=61) 

57 (91,9) 
(n=62) 

60 (96,8) 
(n=62) 

49 (80,3)1* 

(n=61) 
59 (93,7) 
(n=63) 

9-11 
51 (86,4) 
(n=59) 

54 (88,5) 
(n=61) 

58 (95,1) 
(n=61) 

40 (69,0) 
(n=58) 

58 (96,7) 
(n=60) 

Разом 
164 (91,6) 
(n=179) 

167 (91,8) 
(n=182) 

174 (96,7) 
(n=180) 

122 (69,3) 
(n=176) 

176 (96,2) 
(n=183) 

 
     Таблиця 4.3 − Споживання молока і молочних продуктів, яєць школярами 

м. Львова 

 
Класи 

Назва продукту 
Коров’яче молоко Сир Яйце 

1-4 
59 (98,3) 3* 

(n=60) 
60 (100) 
(n=60) 

59 (98,3) 
(n=60) 

5-8 
58 (93,5) 
(n=62) 

63 (100) 
(n=63) 

61 (96,8) 
(n=63) 

9-11 
54 (87,1) 
(n=62) 

61 (98,4) 
(n=62) 

57 (91,9) 
(n=62) 

Разом 
171 (92,6) 
(n=184) 

184 (99,5) 
(n=185) 

177 (95,7) 
(n=185) 
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     Таблиця 4.4 − Споживання зернових продуктів (каші), випічки та солодощів 

школярами м. Львова 

 
Класи 

Назва продукту 

Каші 
Випічка/ 

печиво 
Шоколад 

Солодощі/ 

цукерки 
Горіхи 

1-4 
60 (100) 
(n=60) 

59 (100) 
(n=59) 

58 (100) 
(n=58) 

59 (100) 
(n=59) 

54 (93,1) 
(n=58) 

5-8 
59 (95,2) 
(n=62) 

61 (98,4) 
(n=62) 

59 (100) 
(n=59) 

63 (100) 
(n=63) 

55 (94,8) 
(n=58) 

9-11 
58 (93,5) 
(n=62) 

60 (96,8) 
(n=62) 

57 (100) 
(n=57) 

60 (100) 
(n=60) 

56 (98,2) 
(n=57) 

Разом 
177 (96,2) 
(n=184) 

180 (98,4) 
(n=183) 

174 (100) 
(n=174) 

182 (100) 
(n=182) 

165 (95,4) 
(n=173) 

 

     Таблиця 4.5 − Споживання фруктів, соків та овочів (крім картоплі) школярами 

м. Львова 

Класи 
Назва продукту 

Фрукти Сік 
Овочі (крім 

картоплі) 
Гриби 

1-4 
60 (100) 
(n=60) 

59 (100) 
(n=59) 

60 (100) 
(n=60) 

24 (42,1)2,3* 

(n=57) 

5-8 
62 (98,4) 
(n=63) 

62 (98,4) 
(n=63) 

62 (100) 
(n=62) 

52 (85,2) 
(n=61) 

9-11 
61 (100) 
(n=61) 

59 (96,7) 
(n=61) 

61 (98,4) 
(n=62) 

45 (78,9) 
(n=57) 

Разом 
183 (99,5) 
(n=184) 

180 (98,4) 
(n=183) 

183 (99,5) 
(n=184) 

121 (69,1) 
(n=175) 

 

     Таблиця 4.6 − Споживання продуктів швидкого харчування та соусів 

школярами м. Львова 

 
Класи 

Назва продукту 
Напівфабр

икати 
Жирні продукти 

(фаст-фуд) 
Кетчуп Майонез Інші соуси 

1-4 
21 

(36,8)2,3* 

(n=57) 

23 (39,7)2,3* 

(n=58) 
41 (71,9) 
(n=57) 

37 (64,9) 
(n=57) 

31 (54,4) 
(n=57) 

5-8 
46 (76,7) 
(n=60) 

44 (73,3) 
((n=60) 

52 (85,2) 
(n=61) 

49 (80,3) 
(n=61) 

48 (78,7)1,3* 

(n=61 

9-11 
36 (63,2) 
(n=57)  

35 (61,4) 
(n=57) 

41 (71,9) 
(n=57) 

40 (71,4) 
(n=56) 

31 (54,4) 
(n=57) 
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Продовження таблиці 4.6 

Класи 
Назва продукту 

Напівфабр

икати 
Жирні продукти 

(фаст-фуд) 
Кетчуп Майонез Інші соуси 

Разом 
103 (59,2) 
(n=174) 

102 (58,3) 
(n=175) 

134 
(76,6) 

(n=175 

126 (72,4) 
(n=174 

110 (62,9) 
(n=175 

 

     Таблиця 4.7 − Споживання «недитячих» продуктів школярами м. Львова 

Класи 
Назва продукту 

Попкорн Чіпси Солодкі газовані напої 

1-4 
30 (52,6) 
(n=57) 

30 (50,8)2,3* 

(n=59) 
32 (55,2) 
(n=58) 

5-8 
42 (68,9) 
(n=61) 

47 (75,8) 
(n=62) 

41 (68,3) 
(n=60) 

9-11 
36 (62,1) 
(n=58) 

46 (74,2) 
(n=62) 

38 (65,5) 
(n=58) 

Разом 
108 (61,4) 
(n=176) 

123 (67,2) 
(n=183) 

111 (63,1) 
(n=176) 

 
     Таблиця 4.8 − Споживання «недитячих» продуктів школярами м. Львова 

Класи 
Назва продукту 

Копчені ковбаси Сосиски, сардельки 

1-4 
54 (94,7) 
(n=57) 

55 (94,8) 
(n=58) 

5-8 
57 (95,0) 
(n=60) 

60 (98,4)3* 

(n=61) 

9-11 
49 (86,0) 
(n=57) 

52 (89,7) 
(n=58) 

Разом 
160 (92,0) 
(n=174) 

167 (94,4) 
(n=177) 

     Примітка. 1. Дані про кількість дітей подано в абсолютних числах, у дужках – відсотки. 

Курсивом зазначено кількість дітей у кожній підгрупі, дані яких використано для аналізу. 
                       2. 1*р<0,05 (вірогідно порівняно з групами 1-4 класів), 2*р<0,05 (вірогідно 

порівняно з групами 5-8 класів), 3*р<0,05 (вірогідно порівняно з групами 9-11 класів) 

 
     Проаналізувавши анкетні дані, ми прийшли до висновку, що на момент 

залучення у дослідження ХР за своїм складом у більшості дітей, мешканців міста 

мав незначні вікові відмінності.  
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     Для дітей шкільного віку, за умов посиленого формування скелету, потрібна 

велика кількість кальцію в тій органічній формі, яка  присутня в першу чергу в 

молоці, кисломолочних продуктах, сирах і яйцях. Окрім того, яйця містять 

високоякісні білки та вітаміни, зокрема вітамін B12. Щодо нашого дослідження, у 

першу чергу, привертає на себе увагу те, що незважаючи на те, що кисло-молочні 

продукти не були популярними для перекусів між основними прийомами їжі, в 

цілому споживання коров’ячого молока і страв з нього було поширеним у 92,6% 

учнів. Зауважимо, що виявлено тенденцію до зменшення частоти споживання 

молока з віком, а саме: серед учнів 1-4 класів – 98,3%, 5-8 класів – 93,5% і 9-11 

класів – 87,1%. Особливою популярністю користувалось споживання школярами 

всіх вікових категорій міста сирів – 99,5%. Каші входили до раціону 96,2%, а яйця 

95,7% школярів. Хоча особливих відмінностей у споживанні зазначених 

продуктів харчування між віковими групами дослідження не спостерігалось, 

однак була виявлена тенденція до незначного зменшення споживання різновидів 

каш і яєць з віком: 1-4 класи (100,0%, 98,3% відповідно), 5-8 класи (95,2%, 96,8% 

відповідно), 9-11 класи (93,5%, 91,9% відповідно). 

     Адекватне споживання білків потрібне дітям і підліткам для оптимального 

росту. Різноманітні дослідження, описані в науковій літературі, що 

проводились у цьому напрямку, засвідчили, що на білки в шкільному віці 

припадало 10-15% енергетичної цінності раціону [149, 191]. Такий рівень 

забезпечує достатньо енергії та дає змогу використовувати білки для росту. 

Враховуючи вікову потребу в білку, організм дитини, який швидко росте і 

розвивається, повинен отримувати в щоденному раціоні достатню кількість 

м’ясних продуктів, які є потужним джерелом білків. Як показали результати 

нашого дослідження, то в цілому у групах учнів м. Львова найбільше 96,7% 

споживали м'ясо курки, а в 96,2% − рибу і по 91,8% порівну свинину і 

яловичину. Особливостями було те, що серед учні 1-4 та 9-11 класів 

найчастішим було споживання риби (відповідно, 98,3% і 96,7%), а серед учнів 

5-8 класів – найчастішим було споживання курячого м’яса (96,8%). 

Морепродукти в цілому споживали 69,3% міських школярів і серед них 
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найчастіше (80,3%) учні 5-8 класів, що було в 1,4 рази більше порівняно з 

учнями 1-4 класів (57,9%, р<0,05) і в 1,2 рази більше порівняно з учнями 9-11 

класів (69,0%). 

     Щодо жирних продуктів харчування з мережі їжі швидкого харчування, то 

вони були часто вживані у 58,3% міських школярів. Виявлена вірогідно більша 

(73,3%, р<0,05) частка учнів середньої та старшої школи (61,4%, р<0,05) 

порівняно з учнями початкової школи (39,7%) щодо цієї  негативної звички. Щодо 

старшокласників, то вони також споживали менше в 1,2 рази жирної порівняно з 

учнями 5-8 класів. Окрім цього, було поширеним серед всіх школярів міста і споживання 

копчених ковбас (92,0%) і сосисок/сардельок (94,4%). Найбільше дані продукти харчування були 

популярними у раціоні харчування учнів 5-8 класів (відповідно, 98,4% − сосиски/сардельки, 

95,0% − копчені ковбаси).  

     Спільною особливістю ХР учнів всіх аналізованих вікових груп міста було 

споживання у великій кількості фруктів і овочів (по 99,5%), соків як домашнього, 

так і промислового виробника (98,4%), горіхів (95,4%). Виявлено, що у великій 

кількості всі міські школярі споживали солодощі/цукерки (100,0%), шоколад 

(100,0%), випічку/печиво (98,4%). Щодо «недитячих» продуктів харчування, 

серед яких чіпси, попкорн, майонези, кетчупи, соуси тощо, то найбільше вони 

користувались попитом серед учнів 5-8 класів, а найменше серед учнів початкової 

школи, які більшою мірою харчувались під контролем батьків. Таким чином, 

споживання жирних і «недитячих» продуктів мало тенденцію до збільшення 

відповідно до віку школярів і особливо було поширене серед учнів середньої 

школи. Це можна пояснити особливостями підліткового періоду, коли підлітки, 

що навчаються у 5-8 класах (12-15 років) прагнуть у всьому бути самостійними і 

вийти з-під уваги і контролю батьків, однак достатніх знань і навиків щодо своєї 

поведінки, в т.ч. харчової, ведення здорового способу життя у них ще немає. 

     Вода – джерело життя і здоров’я. За нормальних умов добова потреба людини 

у воді становить близько 40 мл на 1 кілограм маси тіла. В організмі дитини 

переважає позаклітинна вода, з цим пов’язана велика водолюбність дітей, тобто 

здатність швидко втрачати і швидко набирати воду. Тканини мозку на 85% 
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складаються з води, а обезводнення навіть на 1-2% має негативний вплив на 

концентрацію та психологічний стан дитини. Основним джерелом рідини для 

людини, в т.ч. дитини/підлітка була і є негазована вода. Натомість, вченими 

доведено, що вода з водоводу сприяла формуванню у дітей патологічних 

порушень з боку травної системи. Учні, які споживали таку воду, на 19% 

частіше хворіли порівняно з дітьми, які споживали чисту питну воду [184]. 

Результати проведених нами досліджень показали, що звичайну питну воду 

споживали лише 25,0% учнів. Відтак, 75,0% опитаних школярів надавали 

перевагу солодким газованим напоям і сокам промислового виробництва, 

наприклад, «Живчик», «Садочок», «Сандора», «Фрузі» тощо. Особливо слід 

відзначити старшокласників, які окрім вказаних напоїв, значно частіше 

вживали  енергетичні напої (45,0%), спортивні штучні напої (22,0%) та напої з 

кофеїном (18,0%) порівняно з учнями 1-4-х та 5-8-х класів (5,0% та 12,0% 

відповідно). Цей факт, на нашу думку, ще раз вказує на неконтрольований 

батьками вибір продуктів з боку старшокласників і насторожує тим, що саме 

учні 9-11-х класів є негативним прикладом для молодших колег, відтак, 

ініціюють тенденцію поширення цієї доволі шкідливої звички. Оскільки, дані 

різноманітних наукових джерел вказують, що застосування енергетичних 

напоїв, тих, що містять кофеїн й інші біостимулятори, є небезпечними щодо 

розвитку різноманітних системних впливів на нейропсихологічну сферу, 

серцево-судинну, травну, ендокринну системи організму [50, 104, 143]. Крім 

того, високий вміст фруктози в багатьох підсолоджених напоях мав 

безпосередній зв'язок з епідемією ожиріння [137, 184]. 

     Нами також виконаний порівняльний аналіз тижневої частоти споживання 

окремих продуктів харчування школярів залежно від віку (таблиця 4.9)  
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     Таблиця 4.9 − Порівняльна тижнева частота споживання окремих продуктів 

харчування залежно від віку дітей, залучених у дослідження 

Назва продукту 
                                     Вік дітей  

6 −9 років 
(n - 60) 

10 – 13 років 
(n - 67) 

14 −17 років 
(n - 66) 

6 – 17 років 
(n - 193) 

Каші 5 (1-8) 4 (0-8) 4 (0-8) 4 (0-8) 
Яловичина 2 (0-8) 3 (0-6) 2 (0-6) 2 (0-8) 
Свинина 2 (0-7) 3 (0-8) 3 (0-6) 3 (0-8) 
Курка 2 (0-7) 4 (0-8) 4 (0-7) 4 (0-8) 
Риба 1 (0-4) 2 (0-7) 2 (0-7) 2 (0-7) 
Яйце 4 (0-8) 3 (0-8) 4 (0-8) 4 (0-8) 
Сир 5 (1-8) 4 (1-8) 4 (0-8) 4 (1-8) 
Коров’яче молоко 6 (0-8) 4 (0-8) 4 (0-8) 5 (0-8) 
Фрукти 7 (3-8) 5 (0-8) 6 (1-8) 6 (0-8) 
Сік 5 (1-8) 4 (0-8) 2 (0-8) 4 (0-8) 
Овочі (крім 

картоплі 
6 (1-8) 4 (1-8) 5 (0-8) 5 (0-8) 

Солодощі, цукерки 6 (1-8) 5 (1-8) 5 (1-8) 5 (1-8) 
Випічка, печиво 6 (1-8) 5 (0-8) 5 (0-8) 6 (0-8) 
Чіпси 1 (0-8) 1 (0-8) 2 (0-7) 1 (0-8) 
Гриби 0 (0-5) 1 (0-8) 1 (0-5) 1 (0-8) 
Горіхи 2 (0-8) 2 (0-7) 2 (0-7) 2 (0-8) 
Жирні продукти 0 (0-4) 1 (0-8) 1 (0-8) 1 (0-8) 
Кетчуп 1 (0-6) 2 (0-8) 1 (0-6) 1 (0-8) 
Майонез 1 (0-5) 2 (0-7) 2 (0-8) 1 (0-8) 
Інші соуси 1 (0-5) 1 (0-6) 1 (0-6) 1 (0-6) 
Напівфабрикати 0 (0-3) 1 (0-7) 1 (0-6) 1 (0-7) 
Шоколад 3 (1-8) 4 (1-8) 4 (1-8) 4 (1-8) 
Солодкі газов. 

Напої 
1 (0-6) 2 (0-8) 1 (0-8) 1 (0-8) 

Поп-корн 1 (0-2) 1 (0-7) 1 (0-8) 1 (0-8) 
Копчені ковбаси, 

нарізки 
2 (0-8) 3 (0-8) 3 (0-8) 2 (0-8) 

Сосиски, 

сардельки 
2 (0-6) 3 (0-8) 3 (0-8) 3 (0-8) 

Морепродукти 1 (0-4) 1 (0-8) 1 (0-8) 1 (0-8) 
      Примітка. Зазначено кількість прийомів продукту на тиждень (медіана, у дужках – 
мінімальний і максимальний показник) 
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У цій таблиці цифри подано відповідно до анкети, тобто 0 – це ніколи; 1 – менше 

1 разу в тиждень, 2 – 1 раз на тиждень, 3 – 2 рази на тиждень, 4 – 3 рази на 

тиждень, 5 − 4 рази на тиждень, 6 − 5 разів на тиждень, 7 − 6 разів на тиждень,8 – 

7 і більше разів на тиждень. 

    Як видно з таблиці, учні початкової школи з середньою частотою 6-7 разів на 

тиждень споживали фрукти, коров’яче молоко, овочі, солодощі, випічку. 

Аналогічні результати виявлені і серед інших вікових груп досліджуваних осіб, 

хоча з дещо меншою частотою споживання на тиждень 5-6 разів. Щодо 

споживання так званих «недитячих» продуктів харчування, то з більшою 

середньою тижневою частотою вони споживались учнями 5-8 і 9-11 класів. 

     Таким чином, ХР школярів різних вікових категорій м. Львова у цілому не 

відповідав вимогам раціонального харчування. Незважаючи на достатню кількість 

необхідних для молодого організму продуктів харчування, таких як молоко, овочі, 

фрукти, м'ясо тощо, у раціоні, особливо учнів середньої і старшої школи, були 

поширені «недитячі продукти», а тижнева частота приймання продуктів 

харчування з необхідними для молодого організму інградієнтами була 

недостатньою, особливо серед учнів середньої і старшої школи. Питний режим у 

досліджуваних нами осіб також був недостатнім і не відповідав вимогам 

раціонального. Перелічені особливості вказували на необхідність проведення 

індивідуальних консультацій щодо регуляції харчової поведінки і раціону, в т.ч. 

необхідності споживання звичайної питної води. 

 

     4.2 Особливості харчової поведінки і раціону харчування школярів різного 

віку, які проживають у селах Львівської області 

 

     Харчування дітей шкільного віку має не лише вікові особливості. За 

літературними даними воно відрізняється залежно від місця проживання, а саме у 

місті чи сільській місцевості [99, 102]. Адже мешканці села, як правило, утримують 

свійських тварин і птицю, мають великі присадибні ділянки з городами і садами, 

більшість домашніх страв і випічки готують самостійно, що дає можливість 
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забезпечити сім’ї домашніми продуктами харчування. Діти у сільських сім’ях, 

особливо шкільного віку бувають більше на свіжому повітрі, займаються фізичною 

працею, допомагаючи батькам по господарству, а також долають більші відстані, 

добираючись до навчальних закладів у сусідніх селах чи районних центрах. 

     На даному етапі нашої роботи ми окремо вивчали вікові особливості ХП 

школярів 1-11 класів зі сільських населених пунктів.  

     У дослідженні брало участь 205 школярів віком від 7 до 17 років, які навчалися 

у загально-освітніх школах сіл і районних центрів Львівської області (діти з 

сільської місцевості, особливо учні старших класів відвідують районні навчальні 

заклади). Серед них 49 − дівчатка, 51 − хлопчики. За класами (віком) всі 

обстежувані були розділені на три групи: 1-4 класи – 69 (33,7%) учнів, 5-8 класи − 

74 (36,1%) учнів, 9-11 класи – 62 (30,2%) учнів. Учням старших класів і батькам 

школярів молодших класів була роздана аналогічна до мешканців міста Львова 

анкета щодо харчової поведінки. 

     У цілому, аналіз анкетних даних мав певні вікові закономірності щодо ХП. 

Більша частина (83,4%) батьків і старшокласників відмітили, що харчуються їжею, 

приготованою для всіх членів сімї. Лише 6,8% годували дітей їжею, приготовленою 

спеціально для дитини. Як і слід було очікувати, спеціально приготовану їжу 

вживали вірогідно частіше − 13,0% учнів 1-4 класів, порівняно з учнями 5-8 і 9-11 

класів (відповідно 4,1%, 3,2%, р<0,05). Натомість, з вірогідністю до навпаки 

збільшувалась частка школярів відповідно зі збільшенням віку, які вживали 

продукти харчування, не призначені спеціально для дитячого харчування. Серед 

старшокласників таких осіб було 14,5% (9-11 класи) і 10,8% (5-8 класи) порівняно з 

учнями молодшої школи (4,3%, р<0,05). Більшість школярів (74,1%) приймали їжу 

разом з іншими членами сім’ї, майже чверть школярів їли самостійно, а в 8,3% 

випадків процес приймання їжі відбувався під контролем матері. Абсолютна 

більшість дітей, залучених у дослідження, харчувалась переважно вдома (86,8%). 

Незважаючи на те, що 42,9% школярів перебували у школі повний день, а 57,1% − 

неповний, харчувалися у навчальних закладах лише 8,8% осіб. Причому, вибір 

шкільного харчування був характерним більшою мірою для учнів старших 9-11 
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класів (14,5%) порівняно з учнями 1-4 класів (7,2%). Серед інших місць прийому їжі 

4,4% осіб з групи дослідження відзначили придбання їжі у закладах громадського 

харчування і в магазинах (переважно стосувалось перекусів), а 46,7% учнів 

зазначили, що приносять їжу з дому. Найменше споживали їжу зі шкільної їдальні 

учні середньої школи (5,4%). Даний факт можна пояснити тим, що багато 

малокомплексних сільських шкіл не обладнані шкільними їдальнями, а мають лише 

буфети. Учні 9-11 класів, які проживають у сільській місцевості, для здобування 

повної середньої освіти відвідують школи у районних центрах, які облаштовані 

шкільними їдальнями. Як пояснювали самі старшокласники, за роки відвідування 

сільської школи у них не сформована звичка користуватись шкільними їдальнями 

для споживання повноцінних обідів. 

     Частота прийомів їжі учнями різних вікових груп подана в таблиці 4.10 

 

     Таблиця 4.10 − Частота прийому їжі учнями, які мешкають в сільській 

місцевості (М±m) 

Частота прийому їжі 1-4 класи 
n=69 

5-8 класи 
n=74 

9-11 класи 
n=62 

3 рази 31,9±5.612,3* 54,1±5.79 66,1±6.01 

4-5 раз 68,1±5.612,3* 39,2±5.67 24,2±5.44 

більше 6 раз 0 6,8±2.92 9,7±3.75 

     Примітка. 2,3*р< 0,05 (вірогідно порівняно з групами 5-8 класів та 9-11 класів) 

 

     За результатами аналізу анкет виявлено, що частота споживання їжі у половини 

(50,2%) школярів складала 3 рази на добу. Дана тенденція була більше виражена 

серед дітей середнього (54,1%) і старшого (66,1%) шкільного віку. Щодо учнів 1-4 

класів, то у 68,1% вони харчувалися 4-5 разів на день. Цікавим виявився факт, що 

5,4% учнів відзначили, що вони споживають повноцінний комплекс страв 6 разів на 

день і таких учнів найбільше серед старшокласників (9,7%). Коментуючи цей факт, 

школярі пояснюють, що кілька разів споживають їжу більше у вечірній час, оскільки 

довго засиджуються за домашньою підготовкою до занять і часто допізна 
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допомагають батькам по господарству. Підтвердженням сказаного виявились дані 

про те, що 5,9% школярів, з них найбільше учнів 9-11 класів регулярно споживали 

їжу вночі. Серед учнів 1-4 класів таких осіб не виявлено на відміну від учнів 

молодшої школи, проживаючих у місті. 

     У відповідях на питання стосовно дотримання режиму харчування 32,2% 

опитуваних осіб відповіли ствердно. Однак, якщо відповідь «так, завжди» 

спостерігалась у 52,2% опитуваних батьків учнів молодшої школи, то відповідь 

«так, інколи» була характерна у 64,5% старшокласників. Щодо сніданків, то 

12,6% всіх школярів не снідали взагалі і серед цих осіб з вірогідною різницею 

превалювали учні середньої школи (73,5%, р<0,05) порівняно з учнями 1-4 класів 

(11,2%) та учнями 9-11 класів (15,3%). Стосовно питання про вживання їжі в 

перервах між основними її прийомами, то статистично значимих відмінностей у 

групах не спостерігалось. За даними анкетування кількість частих перекусів була 

типовою у харчуванні учнів сільської місцевості і мала тенденцію до збільшення 

відповідно до віку. А саме, часті перекуси мали 44,9% учнів 1-4 класів, 56,8%  - 5-

8 класів і 64,5% учнів 9-11 класів. Серед популярних продуктів вибору для 

перекусів між основними прийманнями їжі були відзначені фрукти/овочі (80,0%), 

печиво/випічка (70,0%); серед напоїв – чай (60,0%), вода (50,0%), сік (42,0%). 

     Слід зауважити, що серед перелічених продуктів зовсім не було кисло-

молочних продуктів, а молоко вживали лише 20,0% учнів. Більшість школярів 

(57,4%) не завжди з’їдали всю запропоновану їм їжу, і така тенденція у два рази 

частіше (72,7% проти 37,1%) спостерігалась серед школярів молодшої школи. 

     Як відомо, у фізіологічному процесі засвоєння їжі важливим аспектом є 

поведінка особи під час процесу приймання їжі. Аналіз анкетних даних 

зазначеного питання можна було спрогнозувати, оскільки саме учні початкових 

класів вірогідно частіше були рухливими і неуважними (68,2±5,73%, р<0,05) 

порівняно з учнями старшої школи (25,8±5,56%). 

     Таким чином, серед досліджуваних учнів різного віку (класів) з числа 

мешканців сіл Львівської області можна виокремити низку особливостей щодо 

ХП. Зокрема, учні 1-4 класів переважно споживали спеціально приготовану їжу з 



85 

частотою 4-5 разів на день у домашніх умовах, не завжди повністю з’їдали 

виділену їм порцію їжі, у перервах між основними прийомами їжі часто 

перекушували, вживаючи овочі/фрукти, випічку, поведінка під час приймання їжі 

неспокійна і не зосереджена. ХП учнів середньої школи мала наступні 

особливості: переважна більшість учнів харчувалися  3 рази на день і з вірогідно 

частіше нехтували сніданками, споживали їжу, приготовану для всіх членів сім’ї і 

в домашніх умовах, не завжди з’їдали всю запропоновану їм порцію їжі. 

Натомість, у шкільних закладах мали часті перекуси у вигляді споживання 

овочів/фруктів, випічки і солодощів. 

     Щодо старшокласників, то їх харчова поведінка мала особливості, в першу 

чергу, пов’язані з активним фізіологічним збільшенням росту і маси тіла, 

потребою перебувати у школі повний навчальний день, більше часу проводити за 

домашньою підготовкою, а також допомагати  батькам по господарству. Тому, 

незважаючи на превалювання в анкетних даних відповідей про 3-х разове 

харчування, саме ця група дослідження містила 9,7% осіб, які повноцінно 

харчувалися 6 разів на день. Однак режим харчування не був раціональним, 

оскільки переважна більшість прийомів їжі була в другій половині дня, а також у 

вечірні і нічні години. Зазначимо і те, що учні 9-11 класів частіше, ніж інші вікові 

групи дослідження харчувалися у шкільних їдальнях і закладах громадського 

харчування, з’їдали всю запропоновану їм їжу, були спокійними і уважними у 

процесі приймання їжі і також найбільше мали перекуси у перервах між 

основними прийомами їжі. 

     Більшість (59,0%) батьків учнів молодшої, середньої школи і старшокласників 

вважали харчовий раціон  свій і своїх дітей «частково збалансованим». Відповідь 

«повністю збалансований» була майже однаково розподілена в анкетах осіб усіх 

груп дослідження. Натомість, раціон вважали «не збалансованим» більшою мірою 

учні 5-8 класів (12,2%) порівняно зі старшокласниками (6,5%), а серед учнів 1-4 

класів таких відповідей не спостерігалось. 
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 Ми проаналізували найбільш вживані продукти харчування і прийшли до 

висновку, на момент залучення у дослідження ХР за своїм складом у більшості 

дітей, проживаючих у сільській місцевості був подібним. Про це свідчать дані, 

описані в таблицях 4.11 – 4.17 
 

     Таблиця 4.11 − Споживання м’яса, птиці, риби та морепродуктів школярами 

сільської місцевості 

 
Класи 

Назва продукту 
Яловичина Свинина Курка Морепродукти Риба 

1-4 
63 (92,6) 
(n=68) 

68 (100,0)3* 

(n=68) 
67 (98,5) 
(n=68) 

23 (33,8) 2,3* 
(n=68) 

68 (98,6)2,3* 

(n=69) 

5-8 
71 (95,9) 
(n=74) 

70 (95,9) 
(n=73) 

72 (98,6) 
(n=73) 

34 (58,6) 
(n=58) 

67 (90,5) 
(n=74) 

9-11 
58 (93,5) 
(n=62) 

57 (93,4) 
(n=61) 

59 (96,7) 
(n=61) 

47 (67,1) 
(n=70) 

56 (90,3) 
(n=62) 

Разом 
192 (94,1) 
(n=204) 

195 (96,5) 
(n=202) 

198 (98,0) 
(n=202) 

126 (64,3) 
(n=196) 

191 (93,2) 
(n=205) 

 

     Таблиця 4.12 − Споживання молока і молочних продуктів, яєць школярами 

сільської місцевості 

Класи 
Назва продукту 

Коров’яче молоко Сир Яйце 

1-4 
60 (88,2) 
(n=68) 

64 (94,1) 
(n=68) 

63 (92,6) 
(n=68) 

5-8 
68 (94,4)3* 

(n=72) 
72 (98,6) 
(n=73) 

72 (98,6) 
(n=73) 

9-11 
47 (78,3) 
(n=60) 

59 (98,3) 
(n=60) 

56 (91,8) 
(n=61) 

Разом 
175 (87,5) 
(n=200) 

195 (97,0) 
(n=201) 

191 (94,6) 
(n=202) 

 

     Таблиця 4.13 − Споживання зернових продуктів (каші), випічки та солодощів 

школярами сільської місцевості 

 
Класи 

Назва продукту 

Каші 
Випічка/ 

печиво 
Шоколад 

Солодощі/ 

цукерки 
Горіхи 

1-4 
65 (95,6) 
(n=68) 

68 (100,0) 
(n=68) 

68 (100,0) 
(n=68) 

67 (98,5) 
(n=68) 

61 (89,7) 
(n=68) 
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Продовження таблиці 4.13 

Класи 
Назва продукту 

Каші 
Випічка/ 

печиво 
Шоколад 

Солодощі/ 

цукерки 
Горіхи 

5-8 
71 (97,3) 
(n=73) 

72 (98,6) 
(n=73) 

70 (98,6) 
(n=71) 

73 (100,0) 
(n=73) 

67 (93,1) 
(n=72) 

9-11 
57 (93,4) 
(n=61) 

60 (98,4) 
(n=61) 

58 (96,7) 
(n=60) 

58 (100,0) 
(n=58) 

54 (96,4) 
(n=56) 

Разом 
193 (95,5) 
(n=202) 

200 (99,0) 
(n=202) 

196 (98,5) 
(n=199) 

198 (99,5) 
(n=199) 

182 (92,9) 
(n=196) 

 

     Таблиця 4.14 − Споживання фруктів, соків та овочів (крім картоплі) школярами 

сільської місцевості 

Класи 
Назва продукту 

Фрукти Сік 
Овочі (крім 

картоплі) 
Гриби 

1-4 
68 (98,6) 
(n=69) 

61 (89,7) 

(n=68) 
69 (100,0) 

(n=69) 
26 (38,2)2,3* 

(n=68) 

5-8 
74 (100,0) 

(n=74) 
73 (98,6)1* 

(n=74) 
74 (100,0) 

(n=74) 
62 (86,1)3* 

(n=72) 

9-11 
62 (100,0) 

(n=62) 
58 (93,5) 
(n=62) 

61 (98,4) 
(n=62) 

41 (68,3) 
(n=60) 

Разом 
204 (99,5) 
(n=205) 

192 (94,1) 
(n=204) 

204 (99,5) 
(n=205) 

129 (62,9) 
(n=200) 

 
 
     Таблиця 4.15 − Споживання продуктів швидкого харчування та соусів 

школярами сільської місцевості 

 
Класи 

Назва продукту 
Напівфабри-
кати 

Жирні продукти 

(фаст-фуд) 
Кетчуп Майонез Інші соуси 

1-4 
13 (19,4) 2,3* 

(n=67) 
17 (25,0)2,3* 

(n=68) 
41 (60,3) 

(n=68) 
29 (42,6)2,3* 

(n=68) 
19 (27,9)2,3* 

(n=68) 

5-8 
44 (62,0) 
(n=71) 

46 (63,9) 
(n=72) 

59 (81,9)1* 

(n=72) 
57 (80,3) 
(n=71) 

43 (62,3) 
(n=69) 

9-11 
32 (57,1) 
(n=56) 

36 (64,3) 
(n=56) 

42 (73,7) 
(n=57) 

41 (71,9) 
(n=57) 

36 (65,5) 
(n=55) 

Разом 
89 (45,9) 
(n=194) 

99 (50,5) 
(n=196) 

142 (72,1) 
(n=197) 

127 (64,8) 
(n=196) 

98 (51,0) 
(n=192) 
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     Таблиця 4.16 − Споживання «недитячих» продуктів школярами сільської 

місцевості 

Класи 
Назва продукту 

Попкорн Чіпси Солодкі газовані напої 

1-4 
26 (38,2) 
(n=68) 

31 (45,6)2,3* 

(n=68) 
14 (20,6) 2,3* 

(n=68) 

5-8 
39 (54,2) 
(n=72) 

50 (69,4) 
(n=72) 

46 (63,9) 
(n=72) 

9-11 
29 (48,3) 
(n=60) 

46 (75,4) 
(n=61) 

39 (65,0) 
(n=60) 

Разом 
94 (47,0) 
(n=200) 

127 (63,2) 
(n=201) 

99 (49,5) 
(n=200) 

 

     Таблиця 4.17 − Споживання «недитячих» продуктів школярами сільської 

місцевості 

Класи 
Назва продукту 

Копчені ковбаси Сосиски, сардельки 

1-4 
53 (77,9)2* 

(n=68) 
63 (92,6) 

(n=68 

5-8 
65 (90,3) 
(n=72) 

70 (97,2) 
(n=72) 

9-11 
53 (89,8) 
(n=59) 

55 (91,7) 
(n=60) 

Разом 
171 (85,9) 
(n=199) 

188 (94,0) 
(n=200) 

      Примітка. 1. Дані про кількість дітей подано в абсолютних числах, у дужках – відсотки. 

Курсивом зазначено кількість дітей у кожній підгрупі, дані яких використано для аналізу 
                        2. 1*р<0,05 (вірогідно порівняно з групами 1-4 класів), 2*р<0,05 (вірогідно 

порівняно з групами 5-8 класів) ,3*р<0,05 (вірогідно порівняно з групами 9-11 класів) 
 
     Щодо важливих для формування і розвитку дитячого організму кисло-

молочних продуктів, то, 87,5% учнів – мешканців сільської місцевості їх 

споживали регулярно. Однак, привертає увагу те, що коров’яче молоко найбільше 

споживали учні 5-8 класів (94,4%, р<0,05), ніж учні 1-4 класів (88,2%) і 9-11 

класів (78,3%). Рівень споживання сирів особливих вікових відмінностей не мав і 

загалом складав 97,0% з незначною перевагою серед учнів 5-8 класів (98,6%). 

Каші входили до раціону у 95,5%, а яйця у 94,6% респондентів. Споживання 
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вказаних продуктів харчування у групах дослідження значних відмінностей не 

мало, хоча найчастіше було відзначено серед учнів середньої школи (97,3% і 

98,6% відповідно) порівняно з учнями 1-4 класів (92,6%, 95,6% відповідно) і 9-11 

класів (91,8%, 93,4% відповідно). Щодо споживання м’ясних продуктів, то в 

цілому у групах дослідження найбільше – 98,0% споживали м'ясо курки, а у 96,5% 

− свинину і 94,1% − яловичину, 93,2% − рибу. Особливостями щодо розподілу 

споживання м’ясних продуктів у групах дослідження було те, що всі учні 1-4 

класів − 100% споживали свинину 2 рази на тиждень, у 98,6% − рибу 1 раз на 

тиждень та 98,5% − курку 2 рази на тиждень. У групі дослідження 5-8 класів 

найчастіше виявлено споживання курки (98,6%) і порівну свинини і яловичини 

(по 95,9%). Щодо учнів 9-11 класів, то результати були подібними на уподобання 

учнів середньої школи, а саме вони більшою мірою надавали перевагу м’ясу 

курки (96,7%) і також порівну свинині (93,4%) і яловичині (93,5%). Звертає на 

себе увагу факт зменшення споживання риби з віком, а саме: 5-8 класи – 90,5%, 9-

11 класи – 90,3%. Аналізуючи вікові особливості, виявлено, що учні 9-11 класів 

вірогідно частіше (67,1%, р<0,05) споживали морепродукти порівняно з учнями 1-

4 класів (33,8%) і в 1,2 рази більше, ніж учні 5-8 класів.  

     Хоча жирні продукти харчування споживали лише половина (50,5%) 

респондентів, але у 2,6 рази частіше це було виявлено серед учнів середньої і 

старшої школи. Слід відзначити популярними серед всіх опитаних учнів з 

незначною перевагою серед учнів 5-8 класів таких продуктів харчування як 

сосиски/сардельки (94,0%) і копчені ковбаси (85,9%). 

     Характерною особливістю учнів всіх вікових категорій − мешканців сільської 

місцевості було достатнє споживання овочів і фруктів (в середньому – 99,5%), 

соків домашнього виготовлення (94,1%) і горіхів (92,9%). Аналогічно, у великій 

кількості всі групи опитаних осіб відзначили солодощі/цукерки (99,5%), 

випічку/печиво (99,0%). Шоколад був часто вживаним серед всіх вікових 

категорій опитуваних осіб, його споживали в середньому 98,5% респондентів.  

Цікаво, що так звані «недитячі» продукти харчування – кетчупи, соуси, майонези 

тощо найменше були відзначені серед учнів молодшої школи, а найбільше − у 
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групі 5-8 класів. Цей факт можна прокоментувати таким чином, що харчування 

учнів 1-4 класів відбувається більше під контролем батьків, а щодо 

старшокласників, то з віком позитивно змінюються усвідомлення необхідності 

«здорового харчування» і дбайливого відношення до свого організму. 

     Підтвердженням даного спостереження є порівняння тижневої частоти 

споживання окремих продуктів харчування (таблиця 4.18). 

     Як видно з таблиці, кількість корисних для шкільного віку продуктів 

харчування і продуктів «недитячої» їжі вірогідної різниці серед груп дослідження 

не мала. Однак, якщо серед учнів 1-4 і 9-11 класів спостерігалась більша тижнева 

частота споживання кисло-молочної продукції, м’яса, яєць фруктів/овочів тощо, 

то серед учнів середньої школи частіше на тиждень були популярними чіпси, поп-

корн, кетчупи, майонез тощо. 

     Нами проаналізований також питний режим у досліджуваних групах осіб. 

Виявлено, що звичайну питну воду з місцевих джерел водопостачання (криниці, 

колонки тощо) споживали від 65,9% до 91,7% учнів. 

     Однак, незважаючи на популярність споживання звичайної питної води, 

поширеними напоями серед учнів 5-8 і 9-11 класів були кольорові газовані води, 

квас як домашнього, так і промислового виробництва, а 18,1% старшокласників 

регулярно споживали безалкогольне пиво. 

     Таким чином, раціон харчування у школярів, мешканців сільської місцевості у 

більшості випадків мав певні вікові відмінності. Проте, вірогідної різниці між 

групами дослідження щодо кількісного і якісного споживання продуктів 

харчування не виявлено. Однак, «здорове харчування» було більш характерним 

для учнів 1-4 і 9-11 класів. Виняток складала поширена звичка серед 

старшокласників до вживання безалкогольного пива, яка у майбутньому може 

формувати звичку до споживання алкогольних напоїв. Учні середньої школи, 

очевидно з урахуванням особливостей підліткового віку, вимагають корекції 

харчової поведінки і більшої уваги зі сторони як батьків, учителів, так і медичних 

працівників щодо формування свідомого підходу до свого здоров’я і, відповідно, 

вибору «здорових» продуктів харчування. 



91 

     Таблиця 4.18 − Порівняльна тижнева частота споживання окремих продуктів 

харчування залежно від віку дітей, залучених у дослідження  

Назва продукту 
Вік дітей 

6 – 9 років 
(n - 69) 

10 – 13 років 
(n - 74) 

14 – 17 років 
(n - 62) 

6 – 17 років 
(n - 205) 

Каші 5 (0-8) 4 (0-8) 4 (0-8) 4 (0-8) 
Яловичина 2 (0-6) 2 (0-5) 2 (0-6) 2 (0-6) 
Свинина 3 (1-7) 2 (0-6) 2 (0-6) 2 (0-7) 
Курка 3 (0-7) 3 (0-8) 3 (0-7) 3 (0-8) 
Риба 2 (0-5) 1 (0-5) 2 (0-6) 2 (0-6) 
Яйце 4 (0-8) 3 (0-8) 3 (0-8) 3 (0-8) 
Сир 4 (0-8) 4 (0-8) 4 (0-8) 4 (0-8) 
Коров’яче молоко 5 (0-8) 3 (0-8) 2 (0-8) 3 (0-8) 
Фрукти 7 (0-8) 6 (1-8) 6 (3-8) 6 (0-8) 
Сік 4 (0-8) 4 (0-8) 3 (0-8) 4 (0-8) 
Овочі (крім картоплі) 5 (1-8) 4 (1-8) 5 (0-8) 5 (0-8) 
Солодощі, цукерки 4 (0-8) 5 (1-8) 5 (1-8) 5 (0-8) 
Випічка, печиво 5 (1-8) 5 (0-8) 5 (0-8) 5 (0-8) 
Чіпси 0 (0-5) 1 (0-8) 0 (0-7)  0 (0-8) 
Гриби 0 (0-3) 1 (0-5) 1 (0-5) 1 (0-5) 
Горіхи 2 (0-8) 2 (0-7) 2 (0-5) 2 (0-8) 
Жирні продукти 0 (0-3) 1 (0-8) 1 (0-8) 1 (0-8) 
Кетчуп 1 (0-8) 2 (0-8) 1 (0-5) 1 (0-8) 
Майонез 0 (0-4) 2 (0-7) 1 (0-8) 1 (0-8) 
Інші соуси 0 (0-3) 1 (0-5) 1 (0-5) 1 (0-5) 
Напівфабрикати 0 (0-2) 1 (0-6) 1 (0-6) 0 (0-6) 
Шоколад 3 (1-8) 3 (0-8) 4 (0-8) 3 (0-8) 
Солодкі газов. напої 0 (0-3) 1 (0-8) 1 (0-8) 0 (0-8) 
Поп-корн 0 (0-2) 1 (0-5) 0 (0-4) 0 (0-5) 
Копчені ковбаси, 

нарізки 
1 (0-7) 2 (0-7) 2 (0-8) 2 (0-8) 

Сосиски, сардельки 2 (0-6) 2 (0-6) 3 (0-8) 2 (0-8) 
Морепродукти 1 (0-8) 1 (0-5) 1 (0-6) 1 (0-8) 

         Примітка. Зазначено кількість прийомів продукту на тиждень (медіана, у дужках – 
мінімальний і максимальний показник). 
 
     У цій таблиці цифри подано відповідно до анкети, тобто 0 – це ніколи; 1 – 

менше 1 разу в тиждень, 2 – 1 раз на тиждень, 3 – 2 рази на тиждень, 4 – 3 рази на 

тиждень, 5 − 4 рази на тиждень, 6 − 5 разів на тиждень, 7 − 6 разів на тиждень, 8 – 

7 і більше разів на тиждень. 
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     4.3 Порівняльний аналіз харчової поведінки і раціону харчування школярів 

різного віку в м. Львові та Львівській області 

 

     Наступним етапом нашої роботи було проведення порівняльного аналізу ХП 

учнів різних вікових категорій, що навчалися у загально-освітніх школах м. 

Львова і сільських населених пунктах Львівської області (в подальшому – групи 

порівняння: місто й село). 

     За результатами аналізу видно, більша частина батьків усіх опитаних осіб 

годують своїх дітей їжею, приготованою для всіх членів сім’ї, закономірно, що зі 

збільшенням віку така тенденція збільшувалась. Однак, виявлена вірогідно більша 

частина таких випадків серед мешканців села (83,4±2,60%, р<0,05), ніж міста 

(74,5±3,15). Вказана закономірність поширювалась на всі вікові категорії учнів 

міста і села та була вірогідно більшою серед учнів початкової школи. Відтак, 

батьки учнів 1-4 класів села готували їжу, приготовлену спеціально для дитини 

вірогідно в 1,6 частіше (13,0±4,05%,  р<0,05) порівняно з батьками, які проживали 

у м. Львові (8,3%). 

     Більшість усіх опитаних школярів приймали їжу разом з іншими членами сім’ї, 

однак серед респондентів сільської місцевості дана закономірність виявлена 

частіше ніж серед школярів міста. Проте, приймання їжі під контролем матері 

частіше відбувалось серед мешканців міста, ніж села (8,8% проти 8,3%). 

Особливістю харчування школярів міста Львова було регулярне харчування 

гарячими обідами в шкільних їдальнях більшої половини школярів (52,5%), з яких 

у 3 рази більше було учнів 1-4 класів, ніж старшокласників. На відміну від міста, у 

сільській місцевості виявлена вірогідно менша (8,8%, р<0,05) кількість 

респондентів, які споживали гарячі обіди у шкільних їдальнях, причому вибір 

шкільного харчування був характерним більшою мірою для учнів 9-11 класів. 

Зазначену особливість можна пояснити тим фактом, що перебували повний день у 

школі 80,9% школярів м. Львова і в 1,9 разів менше за своїх міських ровесників - 

учні сільської місцевості. У всіх школах міста функціонують шкільні їдальні, де 

готуються гарячі обіди, запроваджені групи продовженого дня для учнів 
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молодших класів, а також різноманітні спортивні секції, науково-пізнавальні та 

музичні гуртки тощо. Сільські школи, які розраховані на неповну середню освіту, 

забезпечені здебільшого буфетами. Підтвердженням вказаного є факт, що вибір 

шкільного харчування в респондентів сільської місцевості був характерним 

більшою мірою для учнів 9-11 класів (14,5%), які відвідували навчальні заклади у 

районних центрах порівняно з учнями 1-4 класів (7,2%) і 5-8 класів (5,4%), які 

здобували освіту в початкових школах конкретних сіл. 

     У відповідях на питання стосовно вживання їжі в перервах між основними її 

прийомами, то статистично значимих відмінностей у групах різних вікових 

категорій школярів міста і села не спостерігалось. Однак, якщо серед учнів з 

числа сільських школярів тенденція до перекусів збільшувалась відповідно до 

віку і це, вочевидь, через перераховані вище причини, то учні 9-11 класів міста у 

більшості випадків (53,0%) відповіли «так, інколи» і пояснили нестачею часу на 

перекуси через більше навчальне навантаження. У всіх опитаних осіб 

додатковими  місцями для придбання їжі для перекусу були заклади громадського 

харчування і магазини, однак таких осіб було в 3,6 рази більше серед учнів міста. 

Окрім цього, якщо учні міста у 17,3% випадків відзначили додаткове харчування 

у родичів, то учні з сільської місцевості у 46,7% випадків приносили їжу для 

перекусів з дому. Серед популярних продуктів харчування, що вживали школярі у 

перервах між основними прийомами їжі, виявлених відмінностей у виборі 

продуктів харчування не спостерігалось, а саме всі опитані школярі відзначили 

фрукти/овочі (75,1% − місто, 80,0% − село), печиво/випічку (65,0 – місто, 70,0% − 

село), серед напоїв чай (61,0% − місто, 60,0% − село), воду (54,2% − місто, 50,0% 

− село), соки (50,3% − місто, 42,0% − село). Характерною особливістю в обох 

групах порівняння було те, що серед перелічених для перекусу продуктів 

харчування зовсім не було кисло-молочних виробів, а молоко вживали лише 1/5 

всіх опитаних респондентів: 19,8% − учнів міста і 20,0% − учнів села. 

     Однаковим для всіх опитаних осіб було те, що більшість школярів, особливо 

серед учнів міста, не завжди з’їдали  всю запропоновану їм порцію їжі (59,1% − 

місто, 57,4% − село) і серед цих осіб переважали учні молодшої школи (78,1% − 
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місто, 72,7% − село). Щодо поведінкових особливостей під час процесу 

приймання їжі, то цілком закономірно, що рухливими і неуважними з вірогідною 

більшістю як у місті, так і в селі були учні початкової школи (61,7% − місто і 

68,2% − село, р<0,05) порівняно з учнями 9-11 класів (22,7% − місто, 25,8% − 

село). Щодо учнів 5-8 класів, то активна поведінка під час приймання їжі була 

більше виражена серед учнів міста (46,3% − місто, 39,8% − село). 

     Суттєвою різницею у ХП учнів міста і села була частота споживання їжі. Якщо 

більшість (62,7%) учнів різних вікових груп міста споживали їжу 4-5 разів на день 

(не враховуючи перекусів), то їхні однолітки, що проживали у сільській 

місцевості у більшості випадків (50,2%) споживали їжу 3 рази на день. Дана 

особливість формувалась переважно за рахунок учнів 5-8 класів і 9-11 класів. 

Відтак, учні 1-4 класів як міста, так і села споживали їжу в основному 4-5 разів на 

день (81,7% − місто і 68,1% − село). Щодо учнів 9-11 класів міста, то вони 

вірогідно в 1,8 разів (43,9%) частіше харчувалися 4-5 разів на день порівняно з 

аналогічною групою учнів села (24,2%, р<0,05). Подібними були результати 

аналізу частоти споживання серед учнів 5-8 класів, а саме учні міста вірогідно в 

1,6 разів частіше (64,2%) харчувались 4-5 разів на день, ніж учні 5-8 класів села 

(39,2%, р<0,05). Пропуск сніданків виявлено вірогідно в 1,7 разів частіше серед 

учнів м. Львова (22,0%, р<0,05) порівняно з учнями – мешканцями сільської 

місцевості (12,6%). Якщо серед опитаних осіб з числа школярів міста мали звичку 

не снідати старшокласники та учні початкової школи (63,7%), то серед сільських 

школярів ця звичка була частіше поширена серед учнів 5-8 класів (73,5%). Щодо 

звички приймати їжу в нічний час, то вона була характерною у більшій мірі для 

старшокласників як міста, так і села порівняно з учнями молодшої і середньої 

школи, однак серед учнів 9-11 класів міста вірогідно в 1,8 разів частіше, ніж серед 

аналогічної групи порівняння села (р<0,05).  

     Таким чином, порівняльний аналіз особливостей ХП школярів різних вікових 

категорій – мешканців міста і сільської місцевості показав, що існувала низка 

характерних для груп порівняння відмінностей. А саме, школярі м. Львова рідше 

споживали їжу спеціально приготовану для дитячого харчування. Натомість, 
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процес прийому їжі частіше був під контролем матері. Вірогідно частіше за учнів 

сільської місцевості споживали гарячі обіди зі шкільної їдальні і харчувались у 

родичів. Частота прийому їжі у більшості випадків складала 4-5 разів на день і 

мала тенденцію до зменшення відповідно зі збільшенням віку. Старшокласники 

міста частіше за аналогічну групу сільських респондентів споживали їжу у нічний 

час. Учні 5-8 класів міста мали більш активну поведінку і були частіше 

неуважніші у процесі приймання їжі за своїх міських ровесників. Окрім цього, 

звичка пропускати сніданки була вірогідно частіше серед міських респондентів за 

рахунок учнів початкової і старшої школи. 

     Учні села більшою мірою споживали їжу спеціально приготовану для дитини, а 

обіди у шкільній їдальні за перерахованих вище причин заміняли їжею, 

принесеною з дому. Частота харчування школярів у більшості випадків складала 3 

рази на день, дана тенденція була сформована за рахунок учнів середньої і 

старшої школи. Повноцінні гарячі обіди учні споживали після школи у вечірні 

години, а звичка щодо нічного приймання їжі була поширена лише серед учнів 9-

11 класів. Сніданками нехтували найчастіше учні 5-8 класів.  

     Незважаючи на виявлені особливості, однаковою у групах порівняння була 

поширеність перекусів і вибір продуктів харчування для перекусів. Однаково учні 

груп порівняння, особливо молодшої школи не з’їдали всю запропоновану їм 

порцію їжі. Активна поведінка під час прийому їжі була притаманна учням 

молодшої школи як міста, так і села.  

     Ми провели порівняльний аналіз складу харчового раціону школярів міста і 

села. Незважаючи на те, що виявлені певні особливості у ХР респондентів з числа 

міських і сільських школярів, у більшості випадків якісний і кількісний вибір 

продуктів харчування був подібним. 

     У першу чергу, виявлено, що споживання коров’ячого молока було більше 

поширене серед учнів міста (92,6%) порівняно з учнями села (87,5%). 

Підтвердженням цього були дані тижневої частоти споживання молока, а саме: 

учні міста всіх вікових категорій споживали молоко в середньому 5 разів на 

тиждень, а учні села – 3 рази. Якщо серед учнів міста виявлена тенденція до 
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зменшення споживання молока з віком, то серед респондентів з числа сільських 

школярів найменше споживали коров’яче молоко учні початкової і старшої 

школи. Подібні дані виявлені і щодо споживання кисло-молочних продуктів, в т.ч. 

сирів, які були більше популярними серед респондентів з числа міських школярів 

(99,5% − місто проти 97,0% − село), хоча тижнева частота приймання цих 

продуктів різниці не мала і складала в середньому 4 рази на тиждень. 

     Аналогічні результати отримали щодо споживання каш і яєць, які з незначною 

перевагою превалювали у харчовому раціоні школярів міста. Якщо тижнева 

частота прийому каш серед всіх опитаних школярів була однаковою – 4 рази на 

тиждень, то споживання яєць було більшим серед учнів міста (4 рази на тиждень – 

місто, проти 3 – село), дана різниця сформована за рахунок учнів 9-11 класів села, 

які споживали яйця менше за своїх міських однолітків. Щодо споживання м’яса, 

то найбільше всі опитані школярі споживали м'ясо курки (96,7% − місто і 98,0% − 

село). Споживання яловичини і свинини частіше виявлено в учнів села 

(відповідно, 94,1% та 96,5%) порівняно з учнями міста (по 91,8%). Натомість, 

рибу споживали у більшій кількості учні міста (96,2% проти 93,2% − село). 

Порівняльний аналіз тижневої частоти споживання м’ясних виробів  був 

однаковий у групах порівняння за винятком споживання м’яса курки і свинини, 

який був з більшою частотою серед учнів міста. 

     Споживання жирних продуктів харчування було в 1,2 вірогідно більшим у 

школярів міста і більшою мірою за рахунок учнів 5-8 класів. Аналогічним було 

споживання копчених ковбас, сосисок/сардельок з превалюванням серед школярів 

міста.  

     Спільним у ХР аналізованих груп дослідження було споживання великої 

кількості овочів, фруктів, горіхів, соків як домашнього, так і промислового 

виробника, в т.ч. з однаковою тижневою частотою споживання. Мабуть 

закономірно, що морепродукти в цілому споживали частіше учні міста. Особливо 

різниця виявлена щодо учнів початкової школи міста, які споживали 

морепродукти в 1,7 разів більше за своїх однолітків зі села. Популярністю серед 

всіх опитаних респондентів було споживання шоколаду, солодощів/цукерків, 
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печива/випічки з різницею у тому, що учні – мешканці села відмічали 

випічку/печиво, соки більшою мірою домашнього виробництва, а учні міста – 

промислового. Щодо споживання «недитячих» продуктів харчування, то 

незважаючи на те, що вірогідної різниці між групами порівняння не виявлено, 

однак була тенденція до споживання їх у більшій кількості школярами – 

мешканцями міста. Визначено також, що в учнів міста та сільської місцевості 

частіше ця негативна звичка поширювалась серед учнів 5-8 класів. 

    За даними проведеного нами порівняльного аналізу питного режиму школярів 

виявлено, що учні міста вірогідно в 3,2 рази менше споживали звичайну питну 

воду порівняно з учнями села. Натомість, споживання кольорових газованих вод, 

квасу, популярних напоїв «Живчик», «Пепсі-кола», «Кока-кола» було однаково 

поширеним серед всіх груп опитаних. Серед старшокласників міста особливою 

популярністю користувались енергетичні напої, спортивні штучні напої, напої з 

кофеїном, а серед старшокласників села – безалкогольне пиво (в анкету не 

входили питання щодо споживання алкоголю). 

     На підставі проведеного порівняльного аналізу щодо ХП школярів усіх вікових 

категорій з числа сільських мешканців і мешканців міста можна зробити наступні 

висновки: ХР більшості школярів, які увійшли в наше дослідження та навчалися у 

загально-освітніх школах м. Львова та сільських населених пунктів, не відповідав 

характеристиці збалансованого, оптимальна частота приймання їжі 4-5 разів на 

день була притаманна лише учням 1-4 класів як міста, так села і 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 у міських школярів, натомість сільські старшокласники більшу частину 

денного раціону споживали у вечірні години. Звичка пропускати сніданки була 

поширена серед учнів 5-8 класів і 9-11 класів обох груп порівняння. Серед всіх 

школярів, особливо – мешканців міста були поширені «перекуси» протягом дня. 

Раціон харчування досліджених школярів не був збалансований щодо споживання 

необхідних для підростаючого організму продуктів харчування, а саме м`яса, 

риби, яєць, молока, кисло-молочних продуктів, круп. Серед учнів усіх вікових 
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категорій однаково популярними були, так звані, «недитячі» продукти 

харчування, в т.ч. «недитячі» напої зі шкідливими інгредієнтами. Споживання 

звичайної питної води було недостатнім в усіх групах дослідження і особливо у 

школярів з числа мешканців міста. Результати дослідження особливостей 

харчування учнів 1-11 класів загально-освітніх шкіл м. Львова і сільських 

населених пунктів вказали на високу ймовірність формування патологічних 

порушень з боку багатьох органів і систем підростаючого організму, пов’язаних із 

харчовою поведінкою. Це, на нашу думку, вказує на необхідність у перспективі 

розробки нових та удосконаленні існуючих програм щодо збереження здоров’я 

дітей, у т.ч. проведення індивідуального консультування школярів та їх батьків. 

     Результати власних досліджень розділу 4 викладені в статтях [215, 216], 

апробовані на наукових форумах [218, 219, 221, 226]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА 

НУТРИТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ У МІСЬКІЙ І 

СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТЯХ 

 

     5.1 Порівняльна оцінка фізичного розвитку школярів у міській і сільській 

місцевостях 

 

     Визначення ФР школярів є одним із провідних критеріїв оцінки стану здоров’я 

підростаючого покоління. Регулярна оцінка ФР школярів є важливою частиною 

соціально-гігієнічного моніторингу та прогнозування ризику розвитку 

різноманітних порушень [72]. 

     В ході подальшого поглибленого дослідження щодо виявлення порушень ФР 

школярів різного віку у міській і сільській місцевостях було обстежено 90 

школярів м.Львова та 105 школярів Бродівського району Львівської області.  

     Дефіцит маси тіла для віку встановленлише 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 %) школярів із 

району області (р>0,05). 

     Худорлявість відповідно діагностовано у 5 (5,56 %) учнів з 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 
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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 фізичному розвитку 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. 

     Таким чином, порівняльний аналіз особливостей фізичного розвитку двох груп 

школярів залежно від місця їхнього проживання засвідчив, що, незважаючи на 

фактично однакові частки 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 надмірної маси без ожиріння в 

популяції школярів з району області (рисунок 5.1). 

     Школярі з недостатньою для віку масою у загальній популяції обстежених 

школярів споживали значно менше води (R=-0,36; p<0,05), загального нітроґену (R=-

0,37; p<0,05), білків (R=-0,27; p<0,05), жирів загалом (R=-0,26; p<0,05), а також 

насичених (R=-0,26; p<0,05), моно- (R=-0,27; p<0,05) і поліненасичених (R=-0,23; 

p<0,05) жирних кислот, вуглеводів (R=-0,23; p<0,05), калорій (R=-0,29; p<0,05), 

натрію (R=-0,37; p<0,05), калію (R=-0,26; p<0,05), кальцію (R=-0,29; p<0,05), 

фосфору (R=-0,26; p<0,05), магнію (R=-0,27; p<0,05), заліза (R=-0,32; p<0,05), міді 
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(R=-0,26; p<0,05), цинку (R=-0,32; p<0,05) і хлоридів (R=-0,31; p<0,05). 

 

Рисунок 5.1 − Структура порушень фізичного розвитку залежно від місця 

проживання школярів (%) 

     Для їхнього ХР була також типовою нестача вітамінів – ретинолу (R=-0,23; 

p<0,05), вітаміну D (R=-0,27; p<0,05), рибофлавіну (R=-0,25; p<0,05), ніацину (R=-

0,24; p<0,05), ціанокобаламіну (R=-0,25; p<0,05) і фолатів (R=-0,33; p<0,05). 

     ХР школярів із затримкою росту містив вірогідно менше загального нітроґену 

(R=-0,16; p<0,05), селену (R=-0,16; p<0,05), пантотенової кислоти (R=-0,18; 

p<0,05), одночасно забезпечуючи вищий рівень споживання транс-жирних кислот 

(R=0,18; p<0,05). 

     Школярі зі значною худорлявістю також споживали вірогідно менше води (R=-

0,23; p<0,05), білків (R=-0,2; p<0,05), жирів загалом (R=-0,26; p<0,05), а також 

поліненасичених жирних кислот (R=-0,16; p<0,05) і холестеролу (R=-0,19; p<0,05), 

вуглеводів (R=-0,18; p<0,05), харчових волокон (R=-0,17; p<0,05) і калорій (R=-0,18; 

p<0,05). Достовірно нижчим у цій підгрупі учнів був також рівень споживання 

мінералів і мікроелементів: натрію (R=-0,19; p<0,05), калію (R=-0,17; p<0,05), 

кальцію (R=-0,18; p<0,05), заліза (R=-0,21; p<0,05), міді (R=-0,20; p<0,05), марганцю 

(R=-0,15; p<0,05) і селену (R=-0,15; p<0,05), а також вітамінів – ретинолу (R=-0,15; 

p<0,05), вітаміну D (R=-0,17; p<0,05), тіаміну (R=-0,18; p<0,05), рибофлавіну (R=-

0,14; p<0,05), ніацину (R=-0,15; p<0,05), і фолатів (R=-0,17; p<0,05). 
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     Водночас, спектр виявлених порушень і величини наведених коефіцієнтів 

кореляції свідчать про слабший асоціаційний зв’язок між значно меншим ІМТ й 

особливостями ХР порівняно з простим дефіцитом маси тіла для віку. Це вказує 

на наявність інших чинників, які могли бути причиною істотного порушення 

фізичного розвитку окремих школярів, зокрема, перенесених або наявних 

захворювань, особливостей середовища тощо. 

     Порівняльний аналіз особливостей ХР залежно від наявності порушень 

фізичного розвитку і місця проживання засвідчив, що харчовий раціон школярів 

м. Львова з будь-якою худорлявістю відрізнявся нижчою енергетичною 

щільністю. Вони також споживали вірогідно менше води, вуглеводів, насичених 

жирів, натрію, калію, магнію, цинку, селену, а також вітамінів А і Е, ніж школярі з 

нормальним фізичним розвитком (таблиця 5.1). У школярів, які проживали в 

районах Львівської області, худорлявість було виявлено лише в одному випадку, 

що не дозволило виконати статистично коректні порівняння. 

     Наявність худорлявості у школярів з м. Львова вірогідно асоціювалась з 

частішим споживанням фруктів (R=0,25; p<0,05) і рідшим – соусів (R=-0,24; 

p<0,05), напівфабрикатів (R=-0,27; p<0,05), копчених ковбас (R=-0,24; p<0,05), а 

також шоколаду (R=-0,24; p<0,05). Водночас, значне схуднення у цій субпопуляції 

дітей істотно не залежало від прийому певних продуктів харчування або інших 

особливостей харчової поведінки. Затримка росту була пов’язана з меншою 

кількістю основних (R=-0,25; p<0,05) і додаткових (R=-0,22; p<0,05) прийомів їжі, 

а також з рідшим споживанням горіхів (R=-0,24; p<0,05). 

     Будь-яка НМТ або ожиріння у загальній групі дітей, залучених у дослідження, 

вірогідно асоціювались із споживанням більшої добової кількості калорій 

(R=0,17; p<0,05), мальтози (R=0,16; p<0,05), каротину (R=0,17; p<0,05), вітаміну D 

(R=0,17; p<0,05), ціанокобаламіну (R=0,15; p<0,05), фолатів (R=0,16; p<0,05) і 

біотину (R=0,17; p<0,05). Водночас, у школярів з дійсним ожирінням харчовий 

раціон відрізнявся лише вищим вмістом марганцю (R=0,14; p<0,05) й 
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     Таблиця 5.1 − Забезпеченість основними нутрієнтами, мікроелементами і вітамінами школярів м. Львова залежно від 

виявлених порушень фізичного розвитку (ФР) 

Показник Худорлявість (n=9) Надлишкова маса (n=27) Нормальний ФР (n=54) р2-4 р3-4 
Вода, мл 1168,48 (489,36)1 1818,76 (530,61) 1600,054 (489,36) <0,05 >0,05 
Енергія, ккал 1619,0 [1233,0-1798,0]2 2859,0 [2435,0-4533,0] 2226,0 [1984,0-2655,0] <0,01 <0,01 
Білки, г 62,8 [48,9-73,3] 87,7 [73,5-123,8] 75,55 [65,9-98,8] <0,05 >0,05 
Білки, г/кг 2,99 [2,029-3,45] 1,802 [1,53-2,1] 2,23 [1,62-2,93] >0,05 <0,01 
Жири, г 60,0 [56,2-69,1] 91,9 [72,3-123,7] 86,2 [75,6-98,3] <0,01 >0,05 
Жири, %3 32,28 [31,43-33,065] 29,14 [23,12-42,59] 35,27 [29,96-39,46] >0,05 >0,05 
Насичені жири, г 27,4 [25,3 -28,2] 41,2 [34,6 -57,3] 37,95 [29,1-46,7] <0,01 >0,05 
Насичені жири, %3 15,11 [14,17-18,19] 12,83 [10,58-19,58] 14,006 [11,89-17,87] >0,05 >0,05 
Холестерол, мг 258,9 [198,7-327,5] 361,3 [291,3-534,2] 319,95 [233,8-498,2] >0,05 >0,05 
Поліненасичені жири,%3 4,46 [3,15-5,16] 6,41 [3,22-9,67] 4,503 [3,32-6,84] >0,05 >0,05 
Вуглеводи, г 275,3 [172,0-284,9] 395,6 [312,9-542,1] 302,5 [284,6-356,1] <0,01 <0,01 
Вуглеводи, %4 55,04 [49,46-56,504] 48,87 [33,13-67,46] 50,82 [44,41-54,6] >0,05 >0,05 
Харчові волокна, г 14,8 [11,8-15,3] 19,6 [14,7-29,8] 17,4 [14,5-19,8] >0,05 >0,05 
Натрій, мг 2396,67 (941,78) 4695,48 (2581,88) 3611,61 (1602,99) <0,05 <0,05 
Калій, мг 2165,78 (360,043) 3189,074 (1274,81) 2949,83 (899,87) <0,05 >0,05 
Кальцій, мг 738,11 (193,2) 1088,96 (367,44) 901,8 (288,001) >0,05 <0,05 
Магній, мг 222,22 (82,204) 393,44 (151,6) 297,74 (97,55) >0,05 <0,01 
Фосфор, мг 1205,22 (476,7) 1790,44 (626,95) 1481,41 (430,99) >0,05 <0,05 
Залізо, мг 9,58 (4,71) 17,32 (7,51) 12,11 (4,51) >0,05 <0,01 
Мідь, мг 1,25 (0,83) 1,87 (0,99) 1,69 (0,72) >0,05 >0,05 
Цинк, мг 7,701 (3,46) 11,014 (3,61) 11,027 (3,78) <0,05 >0,05 
Хлориди, мг 3639,78 (1935,58) 5754,037 (2083,67) 4518,093 (1509,43) >0,05 <0,01 
Селен, мкг 27,0 (9,088) 45,44 (17,36) 41,19 (14,48) <0,01 >0,05 
Йод, мкг 117,78 (31,15) 109,13 (35,75) 101,57 (32,88) >0,05 >0,05 
Вітамін А, мкг 322,0 [238,0-338,0] 830,0 [468,0-4743,0] 429,5 [296,0-677,0] <0,05 <0,05 
Вітамін D, мкг 0,8 [0,55-1,9] 3,66 [2,56-6,73] 2,295 [1,010-3,67] >0,05 <0,05 
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Продовження таблиці 5.1 

Показник Худорлявість (n=9) Надлишкова маса (n=27) Нормальний ФР (n=54) р2-4 р3-4 
Вітамін Е, мг 3,87 [3,04-5,07] 8,54 [4,98-11,44] 6,63 [5,21-8,62] <0,05 >0,05 
Вітамін В1, мг 1,34 (0,75) 2,029 (0,76) 1,81 (0,71) >0,05 >0,05 
Вітамін В2, мг 1,32 (0,42) 1,92 (0,55) 1,71 (0,61) >0,05 >0,05 
Вітамін В6, мг 1,7 (0,75) 2,052 (0,73) 2,019 (0,59) >0,05 >0,05 
Вітамін В12, мкг 3,0 [2,9-3,2] 7,12 [3,4-13,4] 2,9 [2,9- >0,05 >0,05 
Фолати, мкг 155,0 [128,0-274,0] 323,0 [238,0-693,0] 209,0 [161,0-315,0] >0,01 <0,01 
Вітамін С, мг 88,44 (22,75) 104,3 (34,64) 107,41 (42,62) >0,05 >0,05 

Примітка. 1. У таблиці зазначено середнє значення, у дужках – середнє квадратичне відхилення (SD). 
                   2. У таблиці зазначено медіану, у дужках – нижній і верхній квартилі. 
                   3. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок жирів. 
                   4. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок вуглеводів. 
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аскорбінової кислоти (R=0,17; p<0,05), а також меншим вмістом цинку (R=-0,19; 

p<0,05), що може свідчити про важливу роль інших чинників, насамперед, 

недостатнього рівня фізичної активності, у формуванні цієї патології. 

     Порівняно зі школярами, які характеризувались нормальним фізичним 

розвитком, добовий харчовий раціон школярів-львів’ян з будь-якою НМТ містив 

вірогідно більше калорій, вуглеводів, деяких мінералів і мікроелементів, а також 

вітамінів А, D, В12 і фолатів, однак, забезпечував менше питоме споживання 

білків. Водночас, школярі з районів Львівської області, які мали НМТ, 

відрізнялись лише нижчим рівнем споживання кальцію і магнію, і вищим – 

аскорбінової кислоти (таблиця 5.2). Отже, склад ХР школярів м. Львова був 

суттєвіше пов’язаним з особливостями фізичного розвитку, ніж у ровесників, які 

проживали в районах області. 

     Наявність НМТ у школярів з м. Львова вірогідно асоціювалась зі спокійнішою 

поведінкою під час прийому їжі (R=0,23; p<0,05), частішим споживанням яєць 

(R=0,25; p<0,05), копчених ковбас (R=0,23; p<0,05) і рідшим – овочів (R=-0,22; 

p<0,05), а також солодощів або цукерок (R=-0,22; p<0,05). Школярі з ожирінням їли 

більше грибів (R=0,21; p<0,05), їжу швидкого приготування (R=0,21; p<0,05), 

кетчупу (R=0,26; p<0,05), майонезу (R=0,25; p<0,05), шоколаду (R=0,23; p<0,05) і 

менше сиру (R=-0,25; p<0,05). Школярі з будь-якою НМТ, крім того, рідше вживали 

продукти харчування спеціального призначення (R=-0,24; p<0,05), споживали більше 

яловичини (R=0,22; p<0,05), свинини (R=0,22; p<0,05), курятини (R=0,22; p<0,05), 

чіпсів (R=0,21; p<0,05) і напівфабрикатів (R=0,22; p<0,05). 

     Наявність НМТ у школярів з районів Львівської області також вірогідно 

асоціювалась зі спокійнішою поведінкою під час прийому їжі (R=0,21; p<0,05), а 

також рідшим споживанням солодощів або цукерок (R=-0,20; p<0,05). Школярі з 

ожирінням, які проживали в районах області, частіше їли випічку або печиво 

(R=0,21; p<0,05) і рідше споживали напівфабрикати (R=-0,24; p<0,05), поп-корн 

(R=-0,23; p<0,05) і копчені ковбаси (R=-0,30; p<0,05). Харчовий раціон дітей з 

будь-якою НМТ, крім того, містив більше яєць (R=0,21; p<0,05) і сиру (R=0,26; 

p<0,05).  



106 

     Таблиця 5.2 − Забезпеченість основними нутрієнтами, мікроелементами і 

вітамінами школярів з районів Львівської області залежно від виявлених 

порушень фізичного розвитку (ФР)  

Показник 
Надлишкова маса 

(n=43) 
Нормальний ФР 

(n=61) 
Р 

Вода, мл 1658,41 (392,47) 1727,76 (510,99) >0,05 
Енергія, ккал 2765,0 [2190,0-3745,0] 2657,0 [1987,0-3790,0] >0,05 
Білки, г 74,10 [59,3-95,4] 83,5 [60,2-98,7] >0,05 
Білки, г/кг 1,82 [1,44-2,22] 1,84 [1,55-2,16] >0,05 
Жири, г 75,9 [65,3-93,8] 83,2 [64,8-94,0] >0,05 
Жири, %3 24,67 [20,075-31,28] 26,51 [19,49-37,58] >0,05 
Насичені жири, г 38,4 [26,4-44,0] 41,6 [29,0-53,70] >0,05 
Насичені жири, %3 11,59 [8,69-15,58] 13,14 [9,23-17,9] >0,05 
Холестерол, мг 327,7 [214,7-431,7] 356,1 [281,6-480,3] >0,05 
Поліненасичені жири, %3 4,37 [3,14-6,15] 4,78 [3,62-6,39] >0,05 
Вуглеводи, г 341,7 [267,0-412,8] 387,6 [280,6-494,4] >0,05 
Вуглеводи, %4 43,82 [31,49-56,44] 52,42 [34,87-76,82] >0,05 
Харчові волокна, г 18,5 [14,8-23,6] 17,5 [14,7-25,8] >0,05 
Натрій, мг 3549,72 (1204,31) 4274,43 (2218,14) >0,05 
Калій, мг 3114,81 (1240,031) 3091,51 (1454,99) >0,05 
Кальцій, мг 874,54 (253,91) 1018,67 (330,31) <0,05 
Магній, мг 288,74 (121,76) 362,16 (146,83) <0,01 
Фосфор, мг 1454,37 (626,58) 1554,84 (515,85) >0,05 
Залізо, мг 13,39 (5,71) 14,42 (5,16) >0,05 
Мідь, мг 1,72 (0,79) 1,93 (0,91) >0,05 
Цинк, мг 10,79 (3,72) 12,089 (3,86) >0,05 
Хлориди, мг 4759,49 (2013,33) 4570,0 (2042,39) >0,05 
Селен, мкг 44,85 (17,34) 45,031 (19,55) >0,05 
Йод, мкг 93,067 (34,66) 97,69 (26,76) >0,05 
Вітамін А, мкг 563,0 [342,0-974,0] 740,0 [456,0-935,0] >0,05 
Вітамін D, мкг 2,67 [1,61-4,41] 2,56 [1,7-3,71] >0,05 
Вітамін Е, мг 7,86 [6,54-11,2] 8,44 [4,87-9,82] >0,05 
Вітамін В1, мг 1,91 (0,85) 1,90 (0,73) >0,05 
Вітамін В2, мг 1,76 (0,67) 1,87 (0,70) >0,05 
Вітамін В6, мг 1,93 (0,77) 2,03 (0,74) >0,05 
Вітамін В12, мкг 5,34 [3,4-9,65] 4,7 [2,65-8,6] >0,05 
Фолати, мкг 274,0 [189,0-361,0] 284,0 [190,0-416,0] >0,05 
Вітамін С, мг 97,07 (28,35) 83,72 (25,75) <0,05 
     Примітка. 1. У таблиці зазначено середнє значення, у дужках – середнє квадратичне 

відхилення (SD). 
                        2. У таблиці зазначено медіану, у дужках – нижній і верхній квартилі.  
                        3. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок жирів.  
                        4. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок вуглеводів. 
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5.2 Оцінка фактичного харчування школярів у міській і сільській місцевостях 

 

     Аналізуючи сучасну літературу, можна простежити, що адекватне харчування і 

забезпечення поживними речовинами, вітамінами і мікроелементами є 

актуальною проблемою для дітей будь-якого віку [2, 4]. Особливо важливим це 

стає в періодах інтенсивного росту та розвитку школярів. Згідно даних літератури, 

недостатнє надходження з їжею поживних речовин характерно для школярів 

різних вікових груп та територій проживання, однак причини цього можуть 

істотно різнитися [23, 31]. 

 

5.2.1 Аналіз забезпечення основними нутрієнтами школярів 

 

     Згідно результатів наших досліджень, середнє енергетичне забезпечення 6-

річних школярів (1984,0 [1691,0-2191,0]1 ккал/добу) і питоме споживання білків 

(2,82 [2,41-3,45] г/кг) перевищували відповідні сучасні міжнародні нормативи 

[168, 191, 198, 199], хоча відзначались суттєві коливання індивідуальних 

показників. Особливо істотним це перевищення було для білків. Водночас, 

середній рівень їх добового споживання був нижчим від вітчизняних нормативних 

показників [76] (рисунок 5.2). 

     Сімдесят один відсоток дітей споживали білок в кількості понад 50 г/добу, а 

19 % – 40-50 г/добу (рисунок 5.4). Середнє добове споживання жирів (65,6 [49,1-

82,6] г) і частка калорій за рахунок вуглеводів (52,42 [48,28-56,18] %) відповідали 

національним і міжнародним рекомендаціям [76, 172, 197] (рисунок 5.3). 

 

                                                           
1 - тут і далі наведено медіану, у дужках – нижній і верхній квартилі. 
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Примітка. 1. Пунктирними лініями зазначено бажаний рівень споживання енергії (середній 

рівень фізичної активності) й нутрієнтів відповідно до чинних рекомендацій ВООЗ і Євросоюзу. 
                   2. Відображено прийнятні межі енергетичного забезпечення за рахунок жирів і 
вуглеводів. Дрібним пунктиром зазначено чинні національні рекомендації 1999 р. 
 

Рисунок 5.2 − Забезпечення школярів віком 6-10 років основними нутрієнтами 
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     Примітка. 1. пунктирними лініями зазначено бажаний рівень споживання енергії (середній 

рівень фізичної активності) й нутрієнтів відповідно до чинних рекомендацій ВООЗ і Євросоюзу. 
                       2. відображено прийнятні межі енергетичного забезпечення за рахунок жирів і 

вуглеводів. Дрібним пунктиром зазначено чинні національні рекомендації 1999 р.  
 

Рисунок 5.3 − Енергетичне забезпечення школярів віком 6-10 років 

 

     Водночас, частка калорій за рахунок жирів (31,81 [26,51-38,83] %) була на 

верхній межі норми, середнє споживання насичених жирів (14,17 [11,93-

15,13] %2) перевищувало рекомендоване, рівень споживання холестеролу був на 

верхній межі норми (272,4 [213,6-327,8] мг), а середнє забезпечення 

поліненасиченими жирами було недостатнім (4,086 [3,29-5,033] %3) [153, 158]. 

     Описані вище закономірності енергетичного забезпечення й забезпечення 

основними нутрієнтами були притаманними і школярам віком 7-10 років. Їхнє 

середнє енергетичне забезпечення (2143,0 [1804,0-2435,0] ккал/добу) і питоме 

споживання білків (2,18 [1,71-2,66] г/кг) також перевищували відповідні сучасні 

міжнародні нормативи, водночас не досягаючи рівня національних рекомендацій 

(рисунок 5.2). 

                                                           
2 - тут і далі наведено частку енергії, отриману за рахунок насичених жирів; 
3 - тут і далі наведено частку енергії, отриману за рахунок поліненасичених жирів. 
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     Сімдесят шість відсотків дітей споживали білок в кількості понад 50 г/добу, а 

20 % – 40-50 г/добу (рисунок 5.4). Середнє добове споживання жирів (74,2 [56,9-

87,4] г) і частка калорій за рахунок вуглеводів (51,59 [44,23-55,49] %) відповідали 

національним і міжнародним рекомендаціям [76, 172, 197] (рисунок 5.3). Однак, 

частка калорій за рахунок жирів (32,62 [23,12-38,23] %) була на верхній межі 

норми, середнє споживання насичених жирів (14,87 [11,31-18,024] %) 

перевищувало рекомендоване, рівень споживання холестеролу (278,1 [201,8-

367,8] мг) був на верхній межі норми, а середнє забезпечення поліненасиченими 

жирами (4,18 [3,2-5,099] %) також було недостатнім [153, 158]. 

 

 

Рисунок 5.4 − Розподіл школярів віком 6-10 років залежно від середньодобового 

рівня споживання білка 

 

     Рівні харчового забезпечення хлопчиків і дівчаток віком 11-13 років вірогідно не 

відрізнялись (рисунок 5.6). Водночас, харчовий раціон дівчаток був калорійнішим 

(3640,0 [2435,0-4567,0] ккал/добу проти 2598,0 [2341,0-3981,00] ккал/добу у 

хлопчиків; р>0,05), забезпечуючи істотне перевищення не лише міжнародних, а і 

національних нормативів його енергетичної цінності. Питоме споживання білків 
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також було значно вищим від рекомендованого міжнародними організаціями і у 

хлопчиків (1,89 [1,37-2,47] г/кг), і в дівчаток (2,04 [1,55-2,32] г/кг), однак рівень 

добового споживання (93,9 [65,9-101,0 ] г/добу у хлопчиків проти 83,6 [65,9-101,6 ] 

г/добу у дівчаток; р>0,05) відповідав національним рекомендаціям (рисунок 5.6). 

Сорок два відсотки хлопчиків і 40 % дівчаток віком 11-13 років споживали  білок в 

кількості понад 90 г/добу, а відповідно 41 % і 16 % – 80-90 г/добу (рисунок 5.7). 

Середнє добове споживання жирів дівчатками цієї вікової групи (84,9 [74,6-95,8] г) 

було таким самим, як у хлопчиків (84,9 [72,0-94,7] г), помітно перевищуючи 

національний норматив [76] (рисунок 5.6). 

     Однак, частка калорій за рахунок жирів в обох статевих підгрупах 

(23,48 [19,015-33,81] % у хлопчиків і 26,11 [17,29-30,56] % у дівчаток) загалом 

відповідала міжнародним рекомендаціям [153, 158]. Натомість, частки енергії за 

рахунок вуглеводів (42,71 [33,017-53,89] % у хлопчиків і 32,39 [22,74-53,91] % у 

дівчаток) були меншими, ніж потрібно [172, 197] (рисунок 5.5). 

     Показники середнього споживання насичених жирів (16,24 [9,95-19,58] % у 

хлопчиків і 11,13 [9,28-15,18] % у дівчаток) і холестеролу (відповідно 314,6 

[214,6-327,7] мг і 316,7 [234,1-495,5] мг) в обох статевих підгрупах перевищували 

рекомендовані, а середнє забезпечення поліненасиченими жирами натомість 

знову таки було недостатнім (відповідно 3,91 [2,69-5,93] % і 3,59 [2,99-4,95] %) 

[153, 158]. 

     Харчові раціони юнаків і дівчат 14-17 років не відрізнялись щодо забезпечення 

потреб в енергії, рівня добового споживання білків і жирів, а також за частками 

енергії, отриманої за рахунок жирів і вуглеводів (рисунки 5.9 – 5.10). Однак, 

порівняно з юнаками 14-17 років дівчата цього віку споживали вірогідно більше 

білків з розрахунку на кілограм маси тіла (відповідно 1,802 [1,44-1,99] г/кг проти 

1,55 [1,25-1,95] г/кг; р<0,05). Водночас, в обох статевих підгрупах цей показник 

значно перевищував рівні споживання, рекомендовані ВООЗ і Євросоюзом [191, 

199]. Середнє енергетичне забезпечення юнаків (3169,0 [2516,0-3867,0] ккал/добу) 

відповідало міжнародним і національним нормативам, а дівчат (2784,0 [2093,0-

3723,0] ккал/добу) – незначно перевищувало нормативні показники [76, 168, 198]. 
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Рівень добового споживання білків у юнаків (90,79 [74,8-115,7 ] г/добу) був 

меншим показника національних рекомендацій, а у дівчат навпаки перевищував  

 

 

     Примітка. 1. Пунктирними лініями зазначено бажаний рівень споживання енергії (середній 

рівень фізичної активності) й нутрієнтів відповідно до чинних рекомендацій ВООЗ і Євросоюзу. 
                        2. Відображено прийнятні межі енергетичного забезпечення за рахунок жирів і 

вуглеводів. Дрібним пунктиром зазначено чинні національні рекомендації 1999 р. 
 

Рисунок − 5.5 Енергетичне забезпечення школярів віком 11-13 років 

 

відповідну норму (95,6 [83,5-114,0 ] г/добу) [76] (рисунок 5.9), 53% юнаків і 59% 

дівчат споживали білок в кількості понад 90 г/добу, а відповідно 13 % і 20 % – 80-

90 г/добу (рисунок 5.8). Середнє добове споживання жирів дівчатами цієї вікової 

групи (97,8 [87,3-123,7] г) перевищувало не лише відповідний показник юнаків 

(85,9 [74,8-111,9] г), а і національний норматив [76] (рисунок 5.9). 

     Порівняно з міжнародними рекомендаціями надмірною була і частка калорій, 

яку отримували дівчата за рахунок жирів (37,51 [25,011-42,59] %), тоді як 

більшість юнаків споживали нормальну кількість жиру (27,68 [21,33-37,73] %) 

[153, 158]. Середня частка енергії, отримана дівчатами за рахунок вуглеводів 

(57,37 [44,99-88,49] %), досягала верхньої межі нормативного показника [172, 
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197], знову таки, перевищуючи відповідний параметр харчового раціону юнаків 

(47,24 [34,78-75,16] %) (рисунок 5.10). Показники середнього споживання 

насичених жирів (13,11 [10,48-22,25] % у юнаків і 12,41 [9,23-16,03] % у дівчат) і 

особливо холестеролу (відповідно 435,65 [328,4-705,4] мг і 480,3 [307,4-630,5] мг) 

в обох статевих підгрупах перевищували рекомендовані, а середнє забезпечення 

поліненасиченими жирами хоча і перевищувало, більше, ніж удвічі, показники 

попередньої вікової групи, все ж таки було недостатнім (відповідно 7,32 [3,85-

9,54] % і 7,87 [5,56-11,22] %) [153, 158]. 

     Отже, у старших дітей загалом було вірогідно вищим енергетичне 

забезпечення, споживання холестеролу і поліненасичених жирів на тлі зменшення 

питомого споживання білків й інших насичених жирів. Частки загального жиру і 

вуглеводів в енергетичному балансі помірно зменшувались в 11-13-річних 

школярів, проте знову ставали більшими в пізнішому віці (таблиця 5.3). 

     Загалом хлопці відрізнялись від дівчат лише споживанням меншої кількості 

білків з розрахунку на кілограм маси тіла (R=-0,19; p<0,054). Незалежно від статі, 

харчовий раціон дітей, які споживали більше білків, був калорійнішим (r =0,18; 

p<0,055), а також містив більшу кількість жирів загалом (r=0,43; p<0,001) і 

поліненасичених жирів зокрема (r =0,42; p<0,001). 

     Вищий рівень енергетичного забезпечення асоціювався з меншим питомим 

споживанням білків (r=-0,22; p<0,01), більшим загальним вмістом жирів у харчовому 

раціоні (r=0,28; p<0,001),однак, з меншою часткою калорій, отриманих за рахунок 

жирів загалом (r=-0,59; p<0,01), а також насичених (r=-0,52; p<0,001) і 

поліненасичених (r=-0,28; p<0,001) жирів зокрема. Таким чином, більше 

споживання важливих для здоров’я поліненасичених жирів забезпечувалось за 

рахунок вищого рівня споживання жирів загалом, про що також свідчить 

вірогідна середньої сили кореляція між вмістом у харчовому раціоні дітей, 

залучених у дослідження, поліненасичених і насичених жирів (r=0,48; p<0,001). 

     Кількість калорій, отриманих за рахунок жирів, була більшою у школярів зі 

                                                           
4 - тут і далі зазначено коефіцієнт кореляції Спірмена. 
5 - тут і далі зазначено коефіцієнт кореляції Пірсона. 
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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). 

Водночас, порівняно з дітьми з районів області енергетична щільність їхнього ХР 

була меншою (R=-0,18; p<0,05). 
 
 

     Примітка. 1. Пунктирними лініями зазначено бажаний рівень споживання енергії (середній 

рівень фізичної активності) й нутрієнтів відповідно до чинних рекомендацій ВООЗ і Євросоюзу. 
                        2. Відображено прийнятні межі енергетичного забезпечення за рахунок жирів і 

вуглеводів. Дрібним пунктиром зазначено чинні національні рекомендації 1999 р. 
 

Рисунок − 5.6 Забезпечення школярів віком 11-13 років основними нутрієнтами 
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     Таблиця 5.3 − Забезпеченість основними нутрієнтами школярів, залучених у дослідження, залежно від віку і статі1 

Показник 
6 років 
(n=21) 

7-10 років 
(n=55) 

11-13 років 14-17 років 
p Хлопчики 

(n=17) 
Дівчатка 

(n=25) 
Юнаки 
(n=38) 

Дівчата 
(n=39) 

Енергія, ккал 1984,0 
[1691,0-2191,0] 

2143,0 
[1804,0-2435,0] 

2598,0 
[2341,0-3981,00] 

3640,0 
[2435,0-4567,0] 

3169,0 
[2516,0-3867,0] 

2784,0 
[2093,0-3723,0] 

< 0,05 

Білки, г/кг 2,82 
[2,41-3,45] 

2,18 
[1,71-2,66] 

1,89 
[1,37-2,47] 

2,04 
[1,55-2,32] 

1,55 
[1,25-1,95] 

1,802 
[1,44-1,99] 

< 0,05 

Жири, %1 31,81 
[26,51-38,83] 

32,62 
[23,12-38,23] 

23,48 
[19,015-33,81] 

26,11 
[17,29-30,56] 

27,68 
[21,33-37,73] 

37,51 
[25,011-42,59] 

< 0,05 

Насичені жири, 

%2 
14,17 

[11,93-15,13] 
14,87 

[11,31-18,024] 
16,24 

[9,95-19,58] 
11,13 

[9,28-15,18] 
13,11 

[10,48-22,25] 
12,41 

[9,23-16,03] 
> 0,05 

Холестерол, мг 272,4 
[213,6-327,8] 

278,1 
[201,8-367,8] 

314,6 
[214,6-327,7] 

316,7 
[234,1-495,5] 

435,65 
[328,4-705,4] 

480,3 
[307,4-630,5] 

< 0,05 

Поліненасичені 

жири, %2 
4,086 

[3,29-5,033] 
4,18 

[3,2-5,099] 
3,91 

[2,69-5,93] 
3,59 

[2,99-4,95] 
7,32 

[3,85-9,54] 
7,87 

[5,56-11,22] 
< 0,05 

Вуглеводи, %3 52,42 

[48,28-56,18] 

51,59 

[44,23-55,49] 
42,71 

[33,017-53,89] 
32,39 

[22,74-53,91] 
47,24 

[34,78-75,16] 
57,37 

[44,99-88,49] 

< 0,05 

     Примітка. 1. Зазначено медіану, у дужках – нижній і верхній квартилі. 
                       2. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок жирів. 

                       3. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок вуглеводів. 
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Рисунок 5.7 − Розподіл школярів віком 11-13 років залежно від статі і 

середньодобового рівня споживання білка. 
 

 

 

 

Рисунок 5.8 − Розподіл школярів віком 14-17 років залежно від статі і 

середньодобового рівня споживання білка 

     У львівських школярів вищий рівень енергетичного забезпечення асоціювався 

зі спокійнішою поведінкою під час прийому їжі (R=0,23; p<0,05), споживанням 

більшої кількості продуктів, спеціально не призначених для харчування дітей 
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 (R=-0,24; p<0,05), яловичини (R=0,23; p<0,05), грибів (R=0,34; p<0,05), 

напівфабрикатів (R=0,30; p<0,05), продуктів з категорії їжі швидкого харчування 

(R=0,24; p<0,05), а також меншої кількості фруктів (R=-0,23; p<0,05), овочів (R=-

0,29; p<0,05), солодощів або цукерок (R=-0,21; p<0,05). Відсоткова кількість 

спожитих калорій за рахунок жирів і вуглеводів у цій субпопуляції дітей 

фактично не залежала від особливостей харчового раціону і поведінки. 

     Школярі отримували більше енергії завдяки обміну вуглеводів, якщо 

споживали менше риби (R=-0,27; p<0,05) і морепродуктів (R=-0,23; p<0,05). 

Водночас, вище питоме споживання білків було пов’язаним з більшою кількістю 

каш (R=0,26; p<0,05), сиру (R=0,23; p<0,05), молока (R=0,23; p<0,05) і меншою 

кількістю свинини (R=-0,32; p<0,05), чіпсів (R=-0,39; p<0,05), кетчупів (R=-0,25; 

p<0,05), майонезу (R=-0,37; p<0,05), напівфабрикатів (R=-0,34; p<0,05), солодких 

газованих напоїв (R=-0,26; p<0,05), поп-корну (R=-0,23; p<0,05), копчених ковбас 

(R=-0,23; p<0,05) і сосисок (R=-0,22; p<0,05), а також продуктів з категорії ЇШХ 

(R=-0,32; p<0,05) у ХР. 

     Школярі, які спокійніше приймали їжу, споживали більше жирів (R=0,29; 

p<0,05) і вуглеводів (R=0,25; p<0,05). Вищий рівень споживання жирів був також 

пов’язаний з рідшими годуванням кашами (R=-0,22; p<0,05) і прийомом молока 

(R=-0,23; p<0,05), а також з більшою кількістю з’їдженої яловичини (R=0,26; 

p<0,05). Більша загальна кількість вуглеводів у харчовому раціоні асоціювалась зі 

споживанням продуктів з категорії ЇШХ (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). Наявність у харчовому раціоні 

каш (R=-0,26; p<0,05), сиру (R=-0,23; p<0,05), молока (R=-0,43; p<0,05), овочів 

(R=-0,36; p<0,05) і соків (R=-0,27; p<0,05) зменшувала рівень загального 

споживання вуглеводів. 

     У школярів, які проживали в районах Львівської області, вищий рівень 

забезпечення енергією також асоціювався зі спокійнішою поведінкою під час 

прийому їжі (R=0,26; p<0,05), а також з недотриманням режиму харчування 

(R=0,20; p<0,05), споживанням більшої кількості горіхів (R=0,24; p<0,05), грибів 
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(R=0,22; p<0,05), напівфабрикатів (R=0,33; p<0,05), продуктів з категорії ЇШХ 

(R=0,29; p<0,05), соусів (R=0,19; p<0,05), солодких газованих напоїв (R=0,23; 

p<0,05), копчених ковбас (R=0,39; p<0,05), а також меншої кількості фруктів (R=-

0,22; p<0,05) і молока (R=-0,27; p<0,05). Відсоткова кількість спожитих калорій за 

рахунок жирів і вуглеводів у цій субпопуляції дітей також мало залежала від 

особливостей харчового раціону і поведінки. Школярі отримували більше енергії 

завдяки обміну жирів, якщо споживали більше молока (R=0,19; p<0,05) і менше 

горіхів (R=-0,24; p<0,05) і завдяки метаболізму вуглеводів, якщо споживали 

менше поп-корну (R=-0,20; p<0,05), копчених ковбас (R=-0,21; p<0,05) і горіхів 

(R=-0,21; p<0,05). Питоме споживання білків у мешканців районів значно менше 

залежало від харчової поведінки і було пов’язаним лише з кращим дотриманням 

режиму харчування (R=-0,26; p<0,05) і меншою кількістю майонезу (R=-0,21; 

p<0,05) у харчовому раціоні. 

     Школярі, які спокійніше приймали їжу поза домом, споживали більше жирів 

(R=0,25; p<0,05) і вуглеводів (R=0,23; p<0,05). Вищий рівень споживання жирів 

був також пов’язаний з меншою кількістю з’їденої яловичини (R=-0,20; p<0,05), 

свинини (R=-0,22; p<0,05), фруктів (R=-0,22; p<0,05) і випитих соків (R=-0,22; 

p<0,05), а також з частішим вживанням чіпсів (R=0,23; p<0,05), кетчупів (R=0,21; 

p<0,05), соусів (R=0,35; p<0,05), напівфабрикатів (R=0,30; p<0,05), солодких 

газованих напоїв (R=0,29; p<0,05), копчених ковбас (R=0,29; p<0,05) і сосисок 

(R=0,20; p<0,05). Більша загальна кількість вуглеводів у харчовому раціоні 

асоціювалась зі споживанням сосисок (R=0,20; p<0,05), а меншим цей показник 

був лише у школярів, які частіше пили молоко (R=-0,21; p<0,05). 
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     Примітка. 1. Пунктирними лініями зазначено бажаний рівень споживання енергії (середній 

рівень фізичної активності) й нутрієнтів відповідно до чинних рекомендацій ВООЗ і Євросоюзу. 
                        2. Відображено прийнятні межі енергетичного забезпечення за рахунок жирів і 

вуглеводів. Дрібним пунктиром зазначено чинні національні рекомендації 1999 р. 

 

Рисунок 5.9 − Забезпечення школярів віком 14-17 років основними нутрієнтами. 
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     Примітка. 1. Пунктирними лініями зазначено бажаний рівень споживання енергії (середній 

рівень фізичної активності) й нутрієнтів відповідно до чинних рекомендацій ВООЗ і Євросоюзу. 
                        2. Відображено прийнятні межі енергетичного забезпечення за рахунок жирів і 

вуглеводів. Дрібним пунктиром зазначено чинні національні рекомендації 1999 р. 
 

Рисунок 5.10 – Енергетичне забезпечення школярів віком 14-17 років 

 

 

5.2.2 Харчове забезпечення мінералами, мікроелементами і вітамінами школярів. 
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96,34-99,72 %) не забезпечував добової потреби мікроелементів [76, 171]. 

Встановлено, що частота харчового дефіциту мікроелементів істотно залежала від 

віку школярів. Зокрема, частка школярів, які отримували дієту, дефіцитну за 

кальцієм, зростала від 52 % у 6 років до максимуму 81 % в 10-13 років (р<0,05), за 
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100 % у 14-17 років (р<0,001) (рисунок 5.11). Натомість, харчовий дефіцит 
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     Майже незмінною залишались лише частка учнів з харчовим дефіцитом 

селену, коливаючись у межах 43-51 % (рисунки 5.11 – 5.13). Зі статтю був 

пов’язаний лише більший харчовий дефіцит заліза, який достовірно відрізняв 

дівчат (R=-0,19; p<0,05). 

     Встановлено, що сучасний ХР школярів 96,92 % (95 % ДІ: 93,45-98,58 %) не 

забезпечує оптимальної кількості добового споживання вітамінів. Відсоткова 

кількість школярів з харчовим дефіцитом більшості вітамінів також залежала від 

віку. Так, частка учнів, харчовий раціон яких містив недостатньо ретинолу, 

зменшувалась від 95 % у 6 років до мінімуму 47 % у 14-17 років (р<0,001). 

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 і 10 % у 14-17 років (р<0,01); 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 залишались лише відсоткова кількість учнів з харчовим дефіцитом 

піридоксину, коливаючись у межах 14-25 % (рисунки 5.11 − 5.13). Зі статтю був 

достовірно пов’язаний лише харчовий дефіцит токоферолу, який частіше 

виявляли у дівчат (R=-0,15; p<0,05). 

     У численних випадках 96,41 % (95 % ДІ: 92,78-98,25 %) харчовий дефіцит 

мікроелементів і вітамінів був поєднаним. Так, нестача фосфору асоціювалась з 

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; 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.11 − Частота харчового дефіциту основних мінералів, мікроелементів і 

вітамінів серед школярів віком 6-10 років 

 

 

     Школярів м. Львова вірогідно відрізняли від ровесників з районів області лише 

нижчий рівень споживання фосфору (R=-0,16; p<0,05) і вищий – заліза 

(R=0,15;p<0,05). Точні показники вмісту основних мікроелементів і вітамінів у 

добовому раціоні залежно від віку школярів представлено у таблиці 5.4. 
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Рисунок 5.12 − Частота харчового дефіциту основних мінералів, мікроелементів і 

вітамінів серед хлопців/юнаків віком 11-17 років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.13 − Частота харчового дефіциту основних мінералів, мікроелементів і 

вітамінів серед дівчат віком 11-17 років 

 



124 

     Таблиця 5.4 − Забезпеченість мінералами, мікроелементами і вітамінами школярів, залучених у дослідження, залежно 

від віку і статі 

Показник 

Вікова група 

р 6 років 
(n=21) 

7-10 років 
(n=55) 

11-13 років 14-17 років 
Хлопчики 

(n=17) 
Дівчатка 

(n=25) 
Юнаки 
(n=38) 

Дівчата 
(n=39) 

Кальцій, мг 769,57 (179,80)1 837,84 (234,03) 933,94 (253,57) 922,12 (293,95) 1017,55 (319,81) 1168,51 (366,97) < 0,05 
Магній, мг 212,0 (49,84) 266,29 (74,95) 302,82 (79,72) 306,04 (68,29) 396,95 (152,63) 424,54 (161,23) < 0,05 

Фосфор, мг 1062,71 (323,74) 1144,35 
(283,12) 

1578,41 
(277,27) 

1470,24 
(306,71) 1913,68 (559,11) 1971,92 (515,14) < 0,05 

Залізо, мг 9,35 (4,19) 10,98 (3,64) 12,93 (2,99) 12,096 (4,07) 16,65 (5,034) 18,77 (6,72) < 0,05 
Мідь, мг 1,19 (0,45) 1,71 (0,71) 2,015 (0,72) 2,25 (0,92) 1,91 (0,99) 1,65 (0,85) < 0,05 
Цинк, мг 8,23 (3,24) 9,83 (3,0) 11,29 (3,702) 11,61 (3,49) 12,53 (3,94) 13,029 (3,91) < 0,05 
Селен, мкг 33,59 (14,045) 34,104 (14,73) 49,87 (17,053) 46,48 (18,94) 51,94 (15,22) 48,033 (16,23) < 0,05 
Йод, мкг 93,043 (29,37) 94,54 (29,41) 99,97 (29,048) 107,52 (29,68) 111,18 (38,69) 96,89 (30,86) > 0,05 
Вітамін А, мкг 312,0 

[249,0-471,0]2 
367,00 

[270,0-489,0] 
575,88 

(246,57) 
558,0 

(207,73) 
1169,5 

[834,0-3489,0] 
1701,0 

[734,0-4476,0] 
< 0,05 

Вітамін D, мкг 1,76 [0,6-2,9] 1,7 [0,93-2,94] 3,083 (1,47) 2,29 (0,95) 4,33 (2,22) 3,54 [2,15-5,89] < 0,05 
Вітамін Е, мг 5,29 (2,35) 6,36 (2,59) 8,69 (3,28) 8,14 (3,66) 10,94 (3,95) 8,68 (4,12) < 0,05 
Вітамін В1, мг 1,32 (0,59) 1,49 (0,72) 2,203 (0,75) 2,31 (0,72) 2,23 (0,66) 1,91 (0,59) < 0,05 
Вітамін В2, мг 1,44 (0,55) 1,52 (0,72) 1,74 (0,48) 2,043 (0,63) 2,01 (0,57) 1,99 (0,49) < 0,05 
Вітамін В6, мг 1,54 (0,75) 1,73 (0,56) 2,26 (0,58) 2,36 (0,79) 2,13 (0,69) 2,11 (0,62) < 0,05 
Вітамін В12, мкг 6,66 (3,61) 4,79 (2,46) 2,91 (1,46) 2,53 (0,85) 10,89 (7,82) 10,27 (6,34) < 0,05 
Фолати, мкг 217,67 (106,019) 210,96 (73,39) 251,24 (78,007) 244,16 (94,15) 461,58 (284,85) 555,85 (248,44) < 0,05 
Вітамін С, мг 92,0 (25,76) 98,66 (42,33) 88,24 (26,89) 103,96 (32,17) 98,16 (29,59) 91,92 (32,87) > 0,05 
     Примітка. 1. У таблиці зазначено середнє значення, у дужках – середнє квадратичне відхилення (SD).  
                        2. У таблиці зазначено медіану, у дужках – нижній і верхній квартилі. 
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     Досліджені особливості харчового раціону і відповідної поведінки школярів, 

залучених у дослідження, дозволяють лише частково пояснити можливі 

передумови виникнення того чи іншого дефіциту. Споживання більшості 

досліджуваних продуктів харчування, так само, як і особливості прийому їжі, не 

були вірогідно пов’язані з харчовим дефіцитом більшості мінералів, 

мікроелементів і вітамінів у школярів, які проживали у м. Львові.  

     Так, лише частіше споживання сиру (R=0,23; p<0,05), молока (R=0,23; p<0,05) і 

морепродуктів (R=0,25; p<0,05) було достовірно пов’язаним з 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 імовірність харчового залізодефіциту асоціювалась з 

більшою кількістю спожитої свинини (R=-0,26; p<0,05) і чіпсів (R=-0,22; p<0,05). 

Водночас, харчовий раціон з 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 – з 

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 прийомом 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. 

     Так, 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), 
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більшою кількістю прийомів 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 прийомом 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 з категорії ЇШХ (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 прийомом 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); частіший прийом 

яловичини асоціювався з нестачею вітамінів А (R=0,23; p<0,05) і D (R=0,23; 

p<0,05) і меншою ймовірністю дефіциту вітаміну В12 (R=-0,20; p<0,05). Крім 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 прийому 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 
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(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 з категорії ЇШХ (R=0,27; 

p<0,05) і напівфабрикатів (R=0,26; p<0,05) асоціювалась з 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.  

     Таким чином, особливості ХР і ХП у школярів, які проживали у районі 

Львівської області порівняно з дітьми з м. Львова були істотніше пов’язані з 

ризиком виникнення харчового дефіциту найважливіших мінералів, 

мікроелементів і вітамінів. 

     Водночас, в обох субпопуляціях встановлені вірогідні асоціації були 

переважно слабкими і часто свідчили про різноспрямований вплив окремих 

складників ХР на ризик виникнення певних харчових дефіцитів. 

     Результати власних досліджень розділу 5 викладені в статтях [217, 227 − 230], 

апробовані на наукових форумах [220, 222]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ФАКТОРИ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ НЕДОСТАТНЬОЇ І НАДМІРНОЇ 

МАСИ ТІЛА У ШКОЛЯРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ТА 

ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ  

 

     За підсумками логістичного регресійного аналізу лише вісім з 87 включених у 

модель чинників ризику вірогідно впливали на ймовірність виникнення надмірної 

маси у хлопчиків, які проживають у районах Львівської області, що відображено у 

таблиці 6.1. 

     Таблиця 6.1 − Чинники ризику надмірної маси тіла у хлопчиків, які проживають 

у районах Львівської області за підсумками логістичної регресії 

№ 

з/п 
Чинник ризику 

Умовні  
Позначення 

Коефіцієнти регресії 
(і) 

1 Споживання натрію, мг V1 0,039 

2 Споживання йоду, мкг V2 -2,61 

3 Споживання каротину, мкг V3 -0,055 

4 Споживання вітаміну С, мг V4 3,014 

5 
Тип їжі/напоїв, які дитина споживає 

найчастіше 

V5 
150,21 

6 
Неспокійність (рухливість, неуваж-

ність) дитини під час прийому їжі  

V6 
-80,69 

7 Споживання горіхів V7 59,52 

8 Фізична активність V8 -230,79 

9 Константа 0  99,66 

 
     Із восьми чинників чотири перші відображаються у кількісних шкалах, водночас 

для питання анкети щодо типу їжі/напоїв, які дитина споживає найчастіше (якісна 
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шкала), використано таке кодування: 1– готові харчові продукти, не призначені 

спеціально для дитячого харчування; 2 – їжа, яка приготована для всіх членів сім’ї; 

та 3 – їжа, яка приготовлена спеціально для дитини. Щодо останніх трьох чинників, 

які виражені напівкількісними показниками, то для кодування дистракторів 

відповідей застосовано принцип згідно з яким заперечувальна відповідь завжди 

отримувала код «1», а по мірі зростання частоти відповіді зростав код дистрактора. 

Відтак, для питання щодо неспокою (рухливості, неуважності) дитини під час 

прийому їжі під кодом «1» містилась відповідь «ні, ніколи»; під кодом «2» - «так, не 

завжди»; а під кодом «3» - «так, завжди». Кодування частоти споживання горіхів 

здійснено наступним чином: 1 – ніколи; 2 – менше 1 раз на тиждень; 3 – 1 раз на 

тиждень; 4 – 2 рази на тиждень; 5 – 3 рази на тиждень; 6 – 4 рази на тиждень; 7 – 5 

раз на тиждень; 8 – 6 раз на тиждень; 9 – 7 і більше раз на тиждень. Цифрою «1» 

закодовано відсутність додаткової фізичної активності, «2» – 1 раз на тиждень, «3» – 

2-3 рази на тиждень, а «4» – щоденна додаткова фізична активність. 

     Достовірність (р) обчислених коефіцієнтів моделі становить < 0,001, а R2 = 1, 

тобто 100% дисперсії щодо розвитку надмірної маси у хлопчиків, які проживають у 

районах Львівської області можна пояснити за допомогою чинників ризику, 

включених у регресійну модель. Водночас перевірка результатів прогнозування 

згідно з отриманими коефіцієнтами у наявній базі даних дозволяє констатувати, що 

точність опрацьованої нами моделі становить 100 % - тобто усім хлопчикам, які 

мали надмірну масу, було прогнозовано її наявність; а усім хлопчикам, які мали 

нормальну масу, – було прогнозовано відсутність надмірної маси тіла. 

     Підставивши у формулу результати, отримані за підсумками логістичного 

регресійного аналізу, можемо розрахувати значення R для наступного визначення 

вірогідності розвитку надмірної маси у хлопчиків, які проживають у районах 

Львівської області:  

R= 0,039*V1 – 2,61*V2 – 0,055*V3 + 3,014*V4 + 150,21*V5– 

 – 80,69*V6 + 59,52*V7 – 230,79*V8 + 99,66              (6.1),  

де V1 − споживання натрію, мг 
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V2 − споживання йоду, мкг 

V3 − споживання каротину, мкг 

V4 − споживання вітаміну С, мг 

V5 − тип їжі/напоїв, які дитина споживає найчастіше 

V6 − неспокійність (рухливість, неуважність) дитини під час прийому їжі 

V7 – споживання горіхів 

V8 – фізична активність 

 

     Із вище зазначених восьми чинників до превентивних факторів виникнення 

надмірної маси у належать чотири: йод, каротин, неспокій дитини під час 

прийому їжі та фізична активність. Тобто із збільшенням споживання йоду, 

каротину, рівня неспокійності під час прийому їжі та фізичного навантаження 

зменшується ризик появи надмірної маси тіла. Водночас інші чинники є 

провокуючими – за їх наявності зростає ризик виникнення надмірної маси тіла у 

хлопчиків, що проживають у районах Львівської області. 

     Для кращого розуміння функціонування запропонованої моделі наводимо 

клінічний приклад (№ 9 з бази даних). Семирічний хлопчик, який проживає у 

одному з районів Львівської області має наступні аналізовані показники: 

споживання натрію становить 2745 мг, йоду – 145,8 мкг, каротину – 2786 мкг, 

вітаміну С – 97 мг. Дитина найчастіше споживає їжу, яка приготована для всіх 

членів сім’ї (код «2» згідно нашого кодування); під час прийому їжі не завжди 

спокійний (код «2»), вживає горіхи в середньому 5 раз на тиждень (код «7»), 

додаткова фізична активність відсутня ( код «1»). 

     Підставивши дані у рівняння (6.1 і 2.2), отримуємо: 

     R = 0,039*2745 – 2,61*145,8 – 0,055*2786 + 3,014*97 + 150,21*2 –       
– 80,69*2 + 59,52*7 – 230,79*1 + 99,659  = 289,76 

m= 
1 

* 100%  =  100%    
1+е-289,76 
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     Тобто, згідно з даними обчислень у такого хлопця існує надзвичайно високий 

ризик мати надмірну масу тіла. Відповідно до наявних даних хлопець у віці 7 

років має індекс маси тіла (ІМТ) 18,7 кг/м2 і включений у групу з надмірною 

масою, що означає, що наш прогноз справдився. У перспективі ми можемо 

рекомендувати збільшити показники керованих превентивних чинників 

(споживання йоду, каротину, збільшення рівня фізичної активності тощо) або 

зменшити значення керованих провокуючих чинників для нормалізації ІМТ. 

     Аналогічно за підсумками логістичного регресійного аналізу 11 включених у 

модель чинників ризику вірогідно впливали на ймовірність виникнення надмірної 

маси тіла у дівчат, які проживають у районах Львівської області, що відображено у  

таблиці 6.2 

 

     Таблиця 6.2 − Чинники ризику надмірної маси тіла у дівчат, які проживають у 

районах Львівської області за підсумками логістичної регресії 

№ 

з/п 
Чинники ризику 

Умовні 

позначення 

Коефіцієнти 

регресії (і) 

1 Вік, роки V1 -158,026 

2 Споживання глюкози, г V2 11,7 

3 Споживання цинку, мг V3 67,48 

4 Споживання вітаміну E,мг V4 72,302 

5 Споживання триптофану, мг V5 -13,16 

6 
Споживання пантотенової кислоти (віт. 

В5), мг 
V6 -159,42 

7 
Тип їжі/напоїв, які дитина споживає 

найчастіше 

V7 
42,2 

8 
Споживання дитиною їжі/пиття в 

перервах між основними прийомами їжі 

V8 
158,78 

9 Споживання яєць V9 146,81 

10 Споживання кетчупу V10 -157,35 
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Продовження таблиці 6.2 
№ 

з/п 
Чинники ризику 

Умовні 

позначення 

Коефіцієнти 

регресії (і) 

11 Споживання солодких газованих напоїв V11 221,79 

12 Константа 0  -57,36 

 

     Із 11 чинників перші шість відображаються у кількісних шкалах, водночас для 

запитання анкети щодо типу їжі/напоїв, які дитина споживає найчастіше (якісна 

шкала), використано кодування, як і в попередньому аналізі: 1– готові харчові 

продукти, не призначені спеціально для дитячого харчування; 2 – їжа, яка 

приготована для всіх членів сім’ї; та 3 – їжа, яка приготовлена спеціально для 

дитини. Споживання дитиною їжі/пиття в перервах між основними прийомами їжі 

закодовано наступним чином: код «1» – ніколи; «2» – так, інколи; а «3» – так, 

завжди. Кодування частоти вживання яєць, кетчупу та солодких газованих напоїв 

здійснено однаково: 1 – ніколи; 2 – менше 1 раз на тиждень; 3 – 1 раз на тиждень; 4 

– 2 рази на тиждень; 5 – 3 рази на тиждень; 6 – 4 рази на тиждень; 7 – 5 раз на 

тиждень; 8 – 6 раз на тиждень; 9 – 7 і більше раз на тиждень.  

     Достовірність (р) обчислених коефіцієнтів моделі становить < 0,001, а R2 = 1, 

тобто аналогічно 100% дисперсії щодо виникнення надмірної маси у дівчаток, які 

проживають у районах Львівської області, можна пояснити за допомогою 

включених у регресійну модель чинників. Водночас, перевірка результатів 

прогнозування з використанням встановлених коефіцієнтів регресії у наявній базі 

даних дозволяє констатувати, що точність опрацьованої нами моделі також 

становить 100,0%. 

     Загалом у рівняння включено 11 чинників, з яких превентивними щодо 

виникнення надмірної маси у дівчаток є чотири: вік, рівні споживання 

триптофану, пантотенової кислоти і кетчупу. Тобто із збільшенням віку, 

зростанням споживання триптофану, пантотенової кислоти і кетчупу зменшується 

ризик виникнення надмірної маси тіла у дівчаток, які проживають у районах 

Львівської області. Водночас інші 7 чинників: вживання глюкози, цинку, вітаміну 
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Е, а також їжі, що приготовлена спеціально для дитини, часте споживання 

дитиною їжі/пиття в перервах між основними прийомами їжі, а також часте 

споживання яєць та солодких газованих напоїв є провокуючими – й у разі їх 

наявності зростає ризик виникнення надмірної маси тіла у таких школярок. 

     Підставивши у формулу результати, отримані за підсумками логістичного 

регресійного аналізу, можемо отримати значення R для наступного визначення 

ймовірності розвитку надмірної маси у дівчат, які проживають у районах 

Львівської області:   

     R= – 158,026*V1 + 11,7*V2 + 67,48*V3 + 72,302*V4 –                     

–13,16*V5 – 159,42*V6 + 42,2*V7 + 158,78*V8 + 146,81*V9 –        – 

157,35*V10 + 221,79*V11 – 57,36    (6.2),  

де V1 – вік, роки 

V2 − споживання глюкози, г 

V3 − споживання цинку, мг 

V4 − споживання вітаміну E, мг 

V5 – триптофану, мг 

тип їжі/напоїв, які дитина споживає найчастіше 

V6 − споживання пантотенової кислоти (віт. В5), мг 

V7 – тип їжі/напоїв, які дитина споживає найчастіше 

V8 – споживання дитиною їжі/пиття в перервах між основними прийомами їжі 

V9 − споживання яєць 

V10 − споживання кетчупу 

V11 − споживання солодких газованих напоїв 
 

     Аналогічно за підсумками логістичного регресійного аналізу визначено 

чинники ризику, які вірогідно впливали на ймовірність виникнення НМТ у 

хлопчиків та дівчаток, які проживають у місті Львові. 

     Відтак, 7 включених у модель чинників ризику вірогідно впливали на 

ймовірність виникнення НМТ у хлопчиків, які проживають у м. Львові, що 

відображено у таблиці 6.3 

 



134 

     Таблиця 6.3 − Чинники ризику надмірної маси тіла у хлопчиків, які 

проживають у м. Львові за підсумками логістичної регресії 

№ 

з/п 
Чинники ризику 

Умовні 

позначення 

Коефіцієнти 

регресії (і) 

1 Крохмаль, г V1 -0,67 

2 Споживання хлориду, мг V2 0,034 

3 Споживання каротину, мкг V3 0,026 

4 Споживання фолієвої кислоти, мкг V4 -0,064 

5 Споживання шоколаду V5 17,12 

6 Споживання копчених ковбас/нарізки V6 53,94 

7 Споживання сосисок, сардельок V7 -38,66 

8 Константа 0  -293,38 

 
     Кодування частоти споживання шоколаду, копчених ковбас/нарізки та сосисок 

і сардельок здійснено, як і в попередніх моделях: 1 – ніколи; 2 – менше 1 раз на 

тиждень; 3 – 1 раз на тиждень; 4 – 2 рази на тиждень; 5 – 3 рази на тиждень; 6 – 4 

рази на тиждень; 7 – 5 раз на тиждень; 8 – 6 раз на тиждень; 9 – 7 і більше раз на 

тиждень.  

     Достовірність (р) обчислених коефіцієнтів моделі становить < 0,001, а R2 = 1, 

тобто аналогічно 100% дисперсії щодо виникнення надмірної маси у хлопчиків, 

які проживають у м. Львові, можна пояснити за допомогою включених у 

регресійну модель чинників. Водночас, перевірка результатів прогнозування з 

використанням отриманих коефіцієнтів і реальних даних дозволяє констатувати, 

що точність опрацьованої нами моделі також становить 100 % - тобто усім 

хлопчикам, які мали надмірну масу було прогнозовано її наявність; а усім 

хлопчикам, які мали нормальну масу – прогнозовано було відсутність надмірної 

маси тіла. 

     Із семи проаналізованих чинників до превентивних факторів виникнення 

надмірної маси у хлопчиків міста Львова належать три: споживання крохмалю, 
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фолієвої кислоти, сосисок і сардельок. Тобто, із збільшенням споживання 

сосисок, крохмалю і фолієвої кислоти зменшується ризик появи надмірної маси. 

Водночас, інші чотири чинники (споживання хлориду, каротину, шоколаду і 

копчених ковбас/нарізки) є провокуючими – і за їх наявності зростає ризик 

виникнення надмірної маси у хлопчиків, які проживають у м. Львові. 

     Підставивши у формулу результати, отримані за підсумками логістичного 

регресійного аналізу, можемо розрахувати значення R для наступного визначення 

вірогідності виникнення надмірної маси у хлопчиків, які проживають у м. Львові:   

     R = – 0,67*V1 + 0,034*V2 + 0,026*V3 – 0,064*V4 + 

+ 17,12*V5 + 53,94*V6 – 38,66*V7 – 293,38  (6.3),  

де V1 – споживання крохмалю, г 

V2 – споживання хлориду, мг 

V3 − споживання каротину, мкг  

V4 − споживання фолієвої кислоти, мкг 

V5 – споживання шоколаду 

V6 − споживання копчених ковбас/нарізки 

V7 – споживання сосисок, сардельок  

 

     Аналогічно за підсумками логістичного регресійного аналізу визначено 5 

чинників ризику, які вірогідно впливали на ймовірність виникнення надмірної маси 

тіла у дівчаток, які проживають у м. Львові, що відображено у таблиці 6.4 

 

     Таблиця 6.4 − Чинники ризику надмірної маси тіла у дівчаток, які проживають у 

м. Львові за підсумками логістичної регресії 

№ 

з/п 
Чинники ризику 

Умовні 

Позначення 

Коефіцієнти регресії 

(і) 

1 Споживання фосфору, мг V1 0,127 

2 Споживання каротину, мкг V2 0,023 
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Продовження таблиці 6.4 
№ 

з/п 
Чинники ризику 

Умовні 

Позначення 

Коефіцієнти регресії 

(і) 

3 
Неспокій (рухливість, неуважність) 

дитини під час прийому їжі 

V3 
-105,3 

4 Споживання солодощів / цукерок V4 -18,54 

5 Споживання кетчупу V5 11,54 

6 Константа 0  -114,31 

 

     Питання анкети щодо неспокою (рухливості, неуважності) дитини під час 

прийому їжі закодовано, як і в попередніх моделях: під кодом «1» містилась 

відповідь «ні, ніколи»; під кодом «2» - так, не завжди; а під кодом «3» - так, завжди. 

Кодування частоти споживання солодощів/цукерок і кетчупу здійснено таким 

чином: 1 – ніколи; 2 – менше 1 раз на тиждень; 3 – 1 раз на тиждень; 4 – 2 рази на 

тиждень; 5 – 3 рази на тиждень; 6 – 4 рази на тиждень; 7 – 5 раз на тиждень; 8 – 6 

раз на тиждень; 9 – 7 і більше раз на тиждень. 

     Достовірність (р) обчислених коефіцієнтів моделі становить < 0,001, а R2 = 1, 

тобто аналогічно 100% дисперсії щодо виникнення надмірної маси тіла у дівчаток, 

які проживають у м. Львові, можна пояснити за допомогою включених у 

регресійну модель чинників. Водночас, перевірка результатів прогнозування з 

використанням отриманих коефіцієнтів і реальних даних дозволяє констатувати, 

що точність опрацьованої нами моделі також становить 100 %. 

     Загалом у рівняння включено 5 чинників. Із них до превентивних чинників 

виникнення НМТ належать два: неспокійність (рухливість, неуважність) дитини 

під час прийому їжі та споживання солодощів/цукерок. Водночас інші три 

чинники (споживання кетчупу, фосфору та каротину) є провокуючими – і при їх 

наявності зростає ризик виникнення надмірної маси у дівчат, що проживають у м. 

Львові. 

     Підставивши у формулу результати, отримані за підсумками логістичного 

регресійного аналізу, можемо розрахувати значення R для визначення 
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вірогідності розвитку надмірної маси тіла у дівчат, що проживають у м. Львові:   

     R= 0,127*V1 + 0,023*V2 – 105,3*V3 – 18,537*V4 + 

+ 11,539*V5 – 114,311       (6.4), 

де V1 – споживання фосфору, мг 

V2 – споживання каротину, мкг 

V3 – неспокій (рухливість, неуважність) дитини під час прийому їжі 

V4 − споживання солодощів / цукерок 

V5 – споживання кетчупу 

 

     Як уже зазначалось у попередній частині роботи, дефіцит маси тіла для віку 

встановлено лише у 4 школярів віком до 10 років у м. Львові. Цієї проблеми взагалі 

не виявлено у дітей, які проживають в районах Львівської області. Відтак визначити 

фактори ризику формування недостатньої маси тіла у школярів Львівської області 

було математично неможливим, а у м. Львові достатня для статистичного аналізу 

група була сформована лише з-поміж дівчаток. 

     У ході виконання роботи за підсумками логістичного регресійного аналізу 

виявлено 1 чинник ризику, який вірогідно впливав на ймовірність виникнення 

дефіциту маси у дівчат, які проживають у м. Львові, що відображено у таблиці 6.5. 

     Достовірність (р) обчислених коефіцієнтів моделі становить < 0,001, а R2 = 0,83, 

тобто 83% дисперсії щодо розвитку дефіциту маси тіла у дівчаток, які проживають у 

м. Львові, можна пояснити за допомогою включених у регресійну модель чинників, 

тоді як інші 17% пояснюються чинниками, які не включались нами в аналіз. 

 
     Таблиця 6.5 − Чинники ризику дефіциту маси тіла у дівчаток, які проживають 

у м. Львові за підсумками логістичної регресії 

№ 

з/п 
Чинники ризику 

Умовні 

Позначення 

Коефіцієнти регресії 

(і) 

1 Споживання фосфору, мг V1 -0,025 

2 Константа 0  21,456 
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     Водночас, перевірка результатів прогнозування з використанням отриманих 

коефіцієнтів і реальних даних дозволяє констатувати, що ймовірність того, що 

результат прогнозування буде позитивний за наявного дефіциту маси тіла, тобто 

чутливість тесту становить 66,7 %; ймовірність негативного результату у разі 

нормальної маси тіла, тобто специфічність становить 96,7 %. 

     Загалом у рівняння включено 1 чинник, що належить до превентивних. Тобто 

із збільшенням споживання фосфору зменшується ризик появи дефіциту маси 

тіла, що співпадає з результатом попереднього рівняння для прогнозування 

надмірної маси у дівчаток. 

     Підставивши у формулу результати, отримані за підсумками логістичного 

регресійного аналізу можемо отримувати значення R для визначення вірогідності 

розвитку дефіциту маси тіла у дівчат, які проживають у м. Львові:   

     R= 21,456 – 0,025*V1  (6.5), 

де V1 – споживання фосфору, мг 

     Висновок 

     Таким чином, ймовірність виникнення надмірної або недостатньої маси (Pm) 

залежно від вірогідних чинників впливу можна обчислювати за формулою: 

  𝑃𝑚 =
1

1+𝑒−𝑅  ∗ 100%     

Де е = 2,72... – основа натуральних логарифмів,  

R – коефіцієнт, обчислений за формулою  

R = k + 1x1 + 2x2 + ... nxn,   

де k – константа, 

 i – коефіцієнти регресії, 

 xі – значення кожного з параметрів.  

     Отже, математичне прогнозування дозволяє виявити ряд факторів ризику 

формування недостатньої та надмірної маси тіла у школярів. 
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     В процесі нашого дослідження отримані дані, які свідчать про наявність 

складного і різноманітного комплексу факторів, які впливають на збільшення 

ризику надмірної або недостатньої маси тіла школярів, що вимагає проведення 

додаткових досліджень із застосуванням багатовимірного математичного 

моделювання. 

     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 прийому їжі, додаткова фізична 

активність; 

- для дівчаток: старший вік, вищий рівень споживання триптофану, 

пантотенової кислоти, кетчупу. 

     До превентивних чинників, які зменшують ризик виникнення НМТ у школярів, 

які проживають в м. Львові належать: 

- для хлопчиків: вищий рівень споживання крохмалю, фолієвої кислоти, 

сосисок, сардельок; 

- для дівчаток: неспокій (рухливість, неуважність) дитини під час прийому 

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, споживання 

горіхів, споживання більшої кількості їжі, приготовленої спеціально для 

дитини; 

- для дівчаток: вищий рівень споживання глюкози, цинку, вітаміну E, їжі, 

що приготовлена спеціально для дитини, часте споживання дитиною 

їжі/пиття в перервах між основними прийомами їжі, споживання яєць, 

солодких газованих напоїв; 

     До провокуючих чинників, які збільшують ризик виникнення НМТ у школярів, 

які проживають в м. Львові належать: 
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- 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 в м. Львові належить вищий рівень споживання фосфору. 

     Очевидно, такі результати потребують нашої особливої уваги і подальшого 

поглибленого вивчення. 

     Таким чином, своєчасно розпочата профілактична робота, що передбачає 

постійний контроль над факторами ризику, дозволяє запобігати появі негативної 

динаміки маси тіла школярів Львівської області та м. Львова. Виконаний нами 

ретроспективний аналіз частоти недостатньої та НМТ залежно від статі показав, 

що використання запропонованих математичних моделей у переважній більшості 

випадків дозволить більш ефективно здійснювати контроль за ризиком 

формування недостатньої та надмірної маси тіла у школярів. 

     Тому, в результаті проведеного нами дослідження ми розробили практичні 

рекомендації для школярів з порушеннями ФР. 

     Школярам різних вікових груп з надлишковою масою тіла у міській і сільській 

місцевостях для запобігання розвитку ожиріння необхідно ретельно збирати 

анамнез, уточнити особливості харчування і фізичної активності. Крім ІМТ 

поглиблено визначати антропометричні дані (показники маси тіла і зросту, 

окружність плеча, обсяг стегон, окружність талії. Для додаткової верифікації 

застосувати метод вимірювання біоелектричного опору (вимірюється товщина 

шкірної складки щодо жирової тканини). За потребою проводити консультацію 

ендокринолога, гастроентеролога, генетика, дієтолога, лікаря ЛФК, психолога та 

провести додаткові біохімічні дослідження згідно отриманих рекомендацій 

спеціалістів. 

     Для корекції ХП у школярів рекомендовано залучити всіх членів сім’ї до 

запровадження змін у життя дитини: забезпечити їду за столом разом з усіма 

членами родини; скласти план структури харчування для сім’ї із забезпеченням 

характеристик: збалансований склад макро- і мікронутрієнтів, вживати продукти 
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із низькою енергетичною цільністю, але з високим вмістом волокон, щодня 

споживати овочі і фрукти. Обмежити їжу поза домом і купівлю їжі та напоїв з 

категорії швидкого приготування; забезпечити здоровий сніданок щодня; звести 

до мінімуму чи/або виключити з раціону підсолоджені, штучні чи спортивні 

напої, «недитячу» їжу; обмежити перекуси в періодах між прийомом їжі. В раціон 

дитини рекомендували ввести нежирне м’ясо, яйця, риба, нежирні 

молокопродукти, виключно несолодкі фрукти та овочі, свіжовіджаті соки без 

цукру, відвари з сухих і свіжих фруктів, без цукру, вершкове масло для ранкової 

каші, рослинне масло для заправки овочевого пюре, салатів, рагу. Перша 

половина дня повинна вміщати в себе страви з риби, м’яса, а друга – 

кисломолочні продукти, овочі. В раціоні школярів рекомендували обмежити 

жирні молокопродукти, напівфабрикати – вареники, котлети, млинці, жирне 

м’ясо, легкозасвоювані вуглеводи – кондитерські вироби, цукор, варення, газовані 

солодкі напої, консервовані компоти, киселі, каву, какао, макаронні вироби 

(вживати можна раз в тиждень), картоплю, манну крупу, солоні, гострі, кислі 

страви, пшеничний хліб, прянощі; міцні м’ясні бульйони; смажені страви. 

     Проводити корекцію фізичної активності: зменшити тривалість пасивного 

проведення часу: обмежити перегляд телепередач та проведення часу перед 

екраном комп’ютера; скласти план дозованого фізичного навантаження; 

планувати фізичну активність з вправами не менше 60 хв/день кожного дня. 

     Для корекції недостатньої маси тіла у дітей з низькими показниками ІМТ нами 

розроблено такі рекомендації: ретельно зібрати анамнез, уточнити особливості 

харчування і фізичної активності. 

     Крім ІМТ поглиблено визначати антропометричні дані (показники маси тіла і 

зросту, окружність плеча, обсяг стегон, окружність талії. За потребою проводити 

консультацію ендокринолога, гастроентеролога, дієтолога, психолога та провести 

додаткові біохімічні дослідження згідно отриманих рекомендацій спеціалістів. 

Виключити харчову алергію, захворювання верхніх відділів травної системи, 

целіакію, неспецифічні захворювання кишок, в тому числі хворобу Крона. 

Проводити щотижневий контроль маси тіла дитини. 
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     Для корекції ХП у школярів були надані такі рекомендації: оцінювати частоту 

прийому їжі дитиною, об’єми порції яку з’їдає дитина під час сніданку, обіду, 

вечері, швидкість (час прийому іжі під час обіду), перебірливість в їжі, ступінь 

бажання прийому їжі. Проводити консультування батьків і дитини з питань 

раціонального здорового харчування. Рекомендували частоту прийому їжі не 

менше п'яти разів на день та урізноманітнити харчування дитини за рахунок 

високоенергетичних продуктів. Увести в харчування дитини мучні і макаронні 

вироби, хліб та іншу випічку, крупи, м’ясні продукти (м’ясо яловиче, свиняче, 

куряче, бараняче, індички), масло, рослині олії, горох, кукурудзу, картоплю, 

вершки, незбиране молоко, сметану, тверді сири, молочнокислі продукти, сир, 

горіхи, овочі та фрукти, фруктові та овочеві соки, шоколад, морозиво, різні 

солодощі. Готувати для дитини кілька страв для кожного прийому їжі − 

своєрідний " шведський стіл " − щоб дитина могла спробувати будь-які страви, які 

йому хочеться. На десерт запропонувати дітям фрукти з натуральними збитими 

вершками для додання десерту більшою калорійності. Якщо ж у дитини алергія на 

молочні продукти, можна замінити звичайні вершки вершками з кокосового 

молока. Рекомендувати дитині «перекуси», які слід тримати в такому місці, звідки 

вона зможе взяти їх самостійно; частіше готувати улюблені страви дітей. 

     Додатково запропонували заходи при недостатній ефективності набору маси 

тіла і нормалізації апетиту: призначити курс полівітамінно-мінеральних 

комплексів у віковій дозі тривалістю 2-3 місяці та/або призначити курс препарату 

«Тріметабол», тричі на добу по 5-10 мл, залежно від віку за 30-60 хвилин до їди 

протягом 2 місяців. 

 

     Результати власних досліджень розділу 6 апробовані на наукових форумах 

[225]. 
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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). 
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     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). 

     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. 
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     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. 
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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. 

     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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Додаток A 

 

Шановні батьки! 

Нас турбує здоров’я Ваших дітей.   

Працівники кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького проводить визначення стану здоров’я дітей шкіл м. Львова та Львівської області з 

метою своєчасного виявлення різноманітних відхилень та захворювань, їх лікування та 

запобігання.  

Просимо Вас відповісти на запитання даної анкети, підкресливши або зазначивши необхідне. 

Ця анкета дасть можливість визначити можливі відхилення у стані здоров’я та фізичного 

розвитку Вашої дитини і надати відповідні рекомендації для профілактики захворювань.  
 

Реєстраційний номер____________________ 

1. Прізвище, ім'я дитини (за бажанням)_____________________________________________________________________________ 

2. Прізвище, ім'я, по-батькові матері або батька дитини (за бажанням)____________________________________________ 

3. Номер мобільного або стаціонарного телефону (за бажанням, для отримання рекомендацій 

телефоном)_________________________________________________________________________________________________________

____ 

4.  Школа №___ Клас №____ Дата народження день/міс/рік Стать □ чол. □ жін. 

5. Дитина на Вашу думку  □ здорова; □ потребує обстеження; □ потребує консультації; □ хвора 

6. Дохід Вашої сім'ї на Вашу думку  □ достатній для основних потреб родини; □ недостатній 

7. Кількість дітей в сім'ї     □ 1;  □ 2; □ 3; □ 4;      

8. Чи скаржиться дитина на біль у  
Животі 

□ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

9. Чи скаржиться дитина на біль 

голови 
□ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

10.Чи скаржиться дитина на 

втомлюваність 
□ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

11. Чи скаржиться дитина на нудоту □ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

12. Чи скаржиться дитина на печію □ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

13. Чи бувають у дитини відрижки □ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

14. Чи бувають у дитини 

проноси/закрепи 
□ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

15. Чи дитина неспокійно спить 

вночі 
□ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

16. Чи дитина скаржиться на 

холодні руки/ноги 
□ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

17. Чи бувають у дитини алергічні 

реакції 
 
 
 

□ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 

18. Чи були алергічні реакції на ліки (вказати на які саме) 

_________________________________________ 
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19. Чи бувають у дитини свистяче 

дихання □ ні; □ рідко; □ часто; □ постійно 
20. Протягом останнього часу стан дитини на Вашу думку □ погіршився; □ покращився; □ без змін 
21. На які продукти харчування дитина має алергію______________________________  
22. Харчування дитини   □ регулярне; □ нерегулярне 
23.  Харчування за якістю        □ добре; □ задовільне; □ незадовільне 
24.  Який апетит у дитини       □ добрий; □ надмірний; □ знижений; □ поганий 
25. Скільки разів на день дитина повноцінно їсть □ 1раз; □ 2рази; □ Зрази; □ 4рази; □ 5 і більше 
26. Дитина їсть самостійно чи її треба примушувати □ самостійно; □ треба примушувати 
27. Чи дитина їсть вдома зранку, перед школою     □ так; □ ні 

28. Скільки годин дитина перебуває у школі __  

29. Чи займається дитина спортом    □ так; □ ні 

30. Що дитина їсть у школі □ шкільні обіди; □ канапки; □ чай/молоко; □ печиво; □ чіпси; □ нічого 

31. Чи є продукти, які дитина не хоче їсти □ молоко,сир; □ м'ясо; □ фрукти; □ овочі; □ хліб, печиво 

32. Чи дитина їсть на ніч  □ часто; □ рідко; □ ніколи 

33. Скільки молока п'є дитина за добу □ не п'є;  □ 200мл; □ 0,5літра;  □ більше 

34. Які продукти, на Вашу думку, дитина їсть недостатньо  □ молоко, сир;  □ м'ясо;  □ рибу;  □ фрукти; 

    □ овочі 

35. Чи дитина вживає □ полівітаміни; □ йогурти; □ рослинні препарати; □ живі бактерії 

36.  Скільки годин на добу дитина робить уроки вдома □ менше 1 год.; □ 1-2 год.; □ більше 2 год. 

37.  Скільки годин на добу дитина дивиться телевізор/комп'ютер □ менше 1 год.; □ 1-2 год.; □ більше 2 

год. 

38.  Скільки годин на добу дитина перебуває на свіжому повітрі □ менше 1 год.; □ 1-2 год.; □ більше 2 

год 

39.  Ваша дитина є □ спокійною; □ надмірно збудливою; □ непосидющою і неуважною; □ апатичною 
40.  Скільки простудних хвороб мала за останній рік дитина □ 1раз; □ 2рази; □ З рази; □ 4 рази; □ 5 і 

більше 
41. Які хронічні захворювання є у 

дитини________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
___ 

42.  Вага дитини  ____ кг, ріст дитини ____см 

43. Вага батька дитини ____кг, ріст батька дитини____см 

44.  Вага матері дитини____кг, ріст матері дитини____см 
45.  Скільки місяців/років минуло від останнього огляду лікаря  _____ місяців/або ______ років 
46.  Чи всі щеплення зроблені згідно віку □ так; □ ні 
47.  Чи була алергія на щеплення (якщо так, 

коли)_________________________________________________ 
48.  Чи є алергія у батька □ часто; □ рідко; □ ніколи (вказати на 

що)_______________________________ 
49.  Чи є алергія у матері □ часто;  □ рідко; □ ніколи (вказати на 

що)______________________________ 

50.  Чи хворіла мати під час вагітності □ так; □ ні, (якщо так, перерахувати)     
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Додаток Б 

Анкета харчової поведінки 

 

П.І.Б.дитини (за бажанням) 

Вік дитини                              Маса тіла                                 Зріст                                

Клас  в якому навчається дитина 

ДЯКУЄМО ЗА ЗГОДУ ЗАПОВНЮВАТИ ДАНУ АНКЕТУ. 

БУДЬ-ЛАСКА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА НАСТУПНІ ЗАПИТАННЯ ТА ВИБЕРІТЬ ОДИН 

ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ (ЯКЩО НЕ ВКАЗАНО ІНШЕ) 

Дата заповнення Анкети: |___|___| / |___|___| / 20 |___|___| г. 

  

РОЗДІЛ 1 «ХАРАКТЕР ХАРЧУВАННЯ ДИТИНИ» 

  

1. Який тип їжі/напоїв Ваша дитина споживає найчастіше? 

Готові харчові продукти, куплені в магазині або приготовані вдома, і не призначені 

спеціально для дитячого харчування 

Ви зазвичай годуєте дитину їжею, яка  приготована спеціально для дитини 

Ви зазвичай годуєте дитину їжею, яка  приготована для всіх членів сім’ї 

 

2.  Хто, як правило, їсть в цей же час, що і дитина? 

  Тільки дитина  

  Тільки дитина і мама 

 Дитина та інші члени сім’ї.  

  

 3. Чи дотримуєтеся Ви режиму годування 

 Зазвичай так 

 Переважно так (іноді) 
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 Переважно ні, часті перекуси 

  

 4. Скільки разів на день Ваша дитина їсть? 

 

3  4-5  ≥ 6 

  

 5. Чи їсть дитина вночі? 

так   ні 

 

 6. Дитина відвідує школу? 

 

 - Так, повний день 

 

- Так, неповний день  - Ні 

 

 

 7. Де частіше всього харчується Ваша дитина? 

 - Вдома 

 - Поза домом - в дитячих установах 

 - Поза домом – інше 

 Якщо Ви вибрали відповідь «Вдома», питання 8 не заповнюйте 

 

8. Нижче перераховані місця, де харчується Ваша дитина, коли знаходится поза домом. 

Вкажіть, будь-ласка, як часто вона харчується в кожному з цих місць . Можливо декілька 

варіантів відповіді. 
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Місце 
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а
з 

в
 

т
и

ж
д

ен

ь
 

1
 р
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т
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В  школі  

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Дома у друзів чи 

родичів  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

На вулиці, підчас 

прогулянки  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

В транспорті 

(автомобіль, 

автобус, потяг и т. 

п.) 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

В кафе/ ресторані 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Інше (напишіть 

де)____ 

______________ 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

  

 РОЗДІЛ 2 «ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ У ДИТИНИ» 

9. Чи даєте дитині їжу /пиття в перервах між основними прийомами іжі ? 

 1 Так, завжди 

 2 Так, інколи 

 3 Ні 
 Якщо Ви вибрали відповідь «Ні», Запитання 10 не , заповнюйте 

10. Які продукти Ви даєте дитині в перервах між основними прийомами їжі (можна відзначити 

декілька варіантів): 

 1 Овочі / фрукти  

 2 Солодощі 

 3 Випічка / печиво 

 4 Вода 

 5 Сік 

 6 Молоко 

 7 Чай  
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РОЗДІЛ 3 «ПОВЕДІНКА ДИТИНИ ПІДЧАС ГОДУВАННЯ» 

11. Чи з'їдає Ваша дитина всю запропоновану їй їжу? 

 Так, завжди 

 Ні, не завжди 

 Ні, ніколи 

  

12.  Підчас прийому їжі Ваша дитина неспокійна (рухлива, неуважна) ? 

 Так, завжди 

  Так, не завжди 

  Ні, ніколи 

 

РОЗДІЛ 4 «ВАШЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ХАРЧУВАННЯ ДИТИНИ» 

13. Чи вважаєте Ви раціон своєї дитини збалансованим? 

Так, повністю 

Так, частково 

Ні 

Не знаю/не впевнений(на) 
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14.  Нижче перераховано список продуктів. Будь ласка, вкажіть, як часто кожен з цих продуктів 

отримує Ваша дитина. 

Продукт 

Н
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ж
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7
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д
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ь 

 Каші 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Яловичина 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Свинина 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Курка 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Риба 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Яйце 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Сир 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Коров'яче 

молоко  0 
 1  2 

 3  4  5  6  7 
 8 

Фрукти 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Сік 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 

Овочі (крім 

картоплі)  0 
 1  2 

 3  4  5  6  7 
 8 

Солодощі 

/цукерки  0 
 1  2 

 3  4  5  6  7 
 8 

Випічка/ печ

иво  0 
 1  2 

 3  4  5  6  7 
 8 

Чіпси 

(сухарики, 

солені горішки) 
 0 

 1  2 
 3  4  5  6  7 

 8 
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7
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д
ен
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Гриби 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Горіхи 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Жирні продукти 

(наприклад, 

«фаст-фуд») 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Кетчуп 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Майонез 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Інші соуси 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Напівфабрикат

и  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Шоколад 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Солодкі 

газовані напої 

Пиво 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Поп-корн 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Копчені 

ковбаси, 

нарізки 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Сосиски, 

сардельки  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

Морепродукти 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8 
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Додаток В 

 

Харчовий щоденник 

 

П.І.П.дитини (за бажанням) 

Вік                          Маса тіла                        Зріст                           

Клас               

ДЯКУЄМО ЗА ЗГОДУ ЗАПОВНЮВАТИ ДАНИЙ ХАРЧОВИЙ ЩОДЕННИК ВАШОЇ 

ДИТИНИ ПРОТЯГОМ 3 ДНІВ. 

Вся представлена Вами інформація не підлягає розголошенню 

Якщо в процесі заповнення даного щоденника у Вас виникли запитання, просимо 

контактувати з лікарем за телефоном  067-68-09-170-Ірина Петрівна 

  

Інструкція по заповненню харчового щоденника дитини 

Дні, які Ви маєте заповнити ( заповнюється лікарем) 

Необхідно відзначити дні заповнення щоденника 

Тип дня День тижня (понеділок, вівторок і 

т. д) 
Дата (наприклад, 03.10.2015) 

Будній     

Будній     

Вихідний     

  

Як заповнювати цей щоденник: 

Будь-ласка, записуйте все, що споживає Ваша дитина протягом трьох днів. Потрібно 

записати всі продукти харчування і напої (включаючи молоко), а також харчові добавки, 

наприклад вітаміни. Будь-ласка, записуйте настільки детально, як тільки можливо - ми 

дуже зацікавлені в розумінні того, що Ваша дитина їсть та п'є. Будь-ласка, вказуйте тільки 

фактично споживану їжу і напої, не враховуючи того, від чого дитина відмовився. 

Наприклад, якщо їжа була з'їдена не повністю, вкажіть тільки те, що дитина з'їла; 

Якщо день дитини відрізняється від звичайного (наприклад, дитина захворіла) - 
пропустіть цей день і поверніться до заповнення щоденника, як тільки харчування дитини 

стане звичайним; 

Дуже важливо, щоб раціон дитини був звичайним. Не намагайтеся вводити в дієту нові 

незвичайні продукти; 
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Якщо про Вашу дитину піклується хтось ще, ви можете довірити етап заповнення 

щоденника цій людині або отримати інформацію від них згодом. Будь-ласка, постарайтеся 

зібрати інформацію якомога точніше; 

Будь-ласка, переконайтеся, що Ви починаєте нову сторінку кожен день. 

Далі знаходяться докладні інструкції по кожному розділу щоденника.  

ГОЛОВНА СЕКЦІЯ: ДАТА / ДЕНЬ 

Будь-ласка, робіть запис дати і дня тижня кожного разу, коли Ви починаєте нову сторінку 

Щоденника. 

СЕКЦІЯ А - продукти або напої, які з’їла та випила дитина 

Будь-ласка, вказуйте всю спожиту їжу і напої.Вказуйте настільки детально, як тільки 

можливо. Наприклад: 

Продукти: 

 Якщо Ви годуєте підсмаженим хлібом, слід вказати: «хліб із пшеничного (або 

будь-якого іншого) борошна і масло», а не просто хліб. 
 Будь-ласка, вказуйте марку продукту, якщо це можливо. 

Напої: 

• Будьте так само точні. Вказуйте, наприклад, «Апельсиновий сік Садочок, 

розведений водою з-під крана», а не просто «Апельсиновий сік». 

СЕКЦІЯ Б – Об’єм і маса (Як багато дитина їсть / п'є) 

Будь-ласка, зробіть запис про те, скільки дитина з'їла фактично, а не скільки Ви 

припускаєте. 

Виміряти обсяг і масу продуктів можна декількома способами: 

• за допомогою ваг, які Ви отримали у лікаря 

• число ложок - використання стандартних ложок, наприклад, 2 столові ложки; 

• об’єм, наприклад, 200 мл 

Переконайтеся, що ви записуєте ту кількість, яка дитина з'їла, а не ту, яку їй було 

запропоновано. 

СЕКЦІЯ В - Час годування дитини 

Будь-ласка, робіть запис про те, в який час Ви годували дитину (години, хвилини).  
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Харчовий щоденник 

Дата заповнення |___|___| / |___|___| / 20 |___|___| р. 

День тижня                пн   вт  ср  чт  пт  сб  нд 

  Секція А Секція Б Секція В 

№ продукти або напої, які з`їла чи випила 

дитина 
об’єм/або маса час прийому 

їжі 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
  

    

8 
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