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Актуальність теми дослідження. Останнім часом фахівці різних медичних 

галузей, зокрема педіатри, неврологи, гігієністи занепокоєні значним погіршенням 

стану здоров’я школярів в т.ч. серйозними порушеннями фізичного розвитку (ФР). 

Серед порушень ФР особливо звертають увагу на підвищення частоти дефіциту 

маси тіла, низькорослості, ожиріння, зниження функціональних показників у 

школярів. На сьогодні вже не залишається сумніву, що порушення стану здоров'я 

школярів, зокрема фізичного розвитку, тісно пов'язані з якістю харчування. Є ряд 

досліджень, які свідчать про те, що у сучасних умовах навіть при звичайному 

харчуванні розвиток дефіциту мікронутрієнтів неминучий. Заданими ВООЗ, 

більш, ніж у 2 млрд людей, відзначається дефіцит основних вітамінів і 

мінералів, зокрема, вітаміну А, йоду, заліза і цинку.

Порушення харчового статусу розглядається як внутрішній чинник 

формування хвороби, проявами якого є зниження маси тіла порушення ліпідного 

обміну, гіпо- і авітамінозу, зміни імунного статусу та ін. Недостатнє або 

неякісне харчування, надмірне споживання окремих нутрієнтів школярами може 

супроводжуватись, крім перерахованих вище, сповільненням психомоторного і 

розумового розвитку, поведінковими проблемами, дефіцитом соціальних навичок, 

розладами уваги та когнітивними розладами. Отже, не дивлячись на загально 

відомі твердження про необхідність покращення контролю якості харчування і 

харчової поведінки школярів, багато питань шкільної нутриціології потребують 

подальшого поглибленого вивчення. В Україні на сьогоднішній день не визначені 

основні тенденції порушень харчової поведінки залежно від наявної маси тіла та 

місцевості проживання, не достатньо досліджена поширеність харчових дефіцитів



або надмірного споживання основних макро- і мікронутрієнтів у дітей шкільного 

віку. Слід також підкреслити, що традиційні методи оцінки харчового 

статусу, які переважно включають антропометричні і функціональні методи 

дослідження та визначення мікронутрієнтної забезпеченості з використанням 

таблиць не завжди досить адекватні і інформативні. Сучасний підхід до оцінки 

харчового статусу дітей різних вікових груп передбачає застосування 

стандартизованного методологічного підходу з використанням сучасних 

високотехнологічних, неінвазивних і доступних методів, розроблених з 

використанням комп'ютерних програм.

Враховуючи наведене вище, дисертаційну роботу Пасічнюк І. П., метою якої 

було підвищення ефективності профілактики та корекції порушень фізичного 

розвитку школярів у міській і сільській місцевостях на основі вивчення 

особливостей їх нутритивного забезпечення та харчової поведінки шляхом 

розробки диференційованого підходу до корекції харчування, вважаю актуальною і 

перспективною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри педіатрії №1 

Львівського національного медичного університету 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).

Наукова новизна отриманих результатів. За результатами дослідження 

автором вперше встановлені особливості харчової поведінки та нутритивного 

забезпечення школярів у міській та сільській місцевостях Львівщини. Доведено, 

що раціон харчування більшості обстежених школярів, які навчалися у загально

освітніх школах м. Львова та сільських населених пунктів, не відповідає 

показникам збалансованого щодо споживання необхідних для підростаючого 

організму харчових інгредієнтів, а саме м'яса, риби, яєць, молока, кисло-молочних 

продуктів, круп, овочів та фруктів. Отримано нові наукові дані щодо харчової 

поведінки школярів в сучасних умовах. Серед школярів усіх вікових груп, 

незалежно від місця проживання, з однаковою частотою вживаються «недитячі»
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продукти харчування, в т.ч. газовані напої та продукти «швидкого» харчування. 

Уточнені особливості поширеності порушень фізичного розвитку школярів в 

сучасних умовах, які проживають у сільській та міській місцевостях. Визначені 

основні фактори ризику порушень фізичного розвитку школярів у різні вікові 

періоди та розроблені рекомендації щодо їх корекції. Встановлені 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 Dietplanö. Отримано нові наукові дані про те, 

що харчовий раціон більшості школярів, залучених у дослідження, не забезпечує 

потребу в мікроелементах та вітамінах. Розроблена та апробована автором 

математична модель дозволяє виявити ризик формування недостатньої та 

надмірної маси тіла у школярів і вчасно провести корекцію.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені адекватні заходи 

нутритивної підтримки, які можуть бути в подальшому включені в національні та 

регіональні рекомендації по покращенню харчування школярів. Уточнення 

основних факторів ризику порушень фізичного розвитку було підставою для 

впровадження рекомендацій для батьків, медичних та педагогічних працівників 

щодо мінімізації керованих факторів ризику, покращення стану здоров’я школярів. 

Вдосконалена система адаптивного моніторингу здоров’я школярів з урахуванням 

впливу на нього факторів навколишнього середовища та особливостей харчування, 

що відповідає державній політиці щодо формування, збереження і зміцнення 

здоров’я школярів, створення в -навчальних закладах сприятливих умов для 

проведення заходів первинної і вторинної профілактики найбільш поширених 

розладів та захворювань.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Усі наукові положення та 

рекомендації чітко сформульовані, підтверджені отриманими результатами. 

Дослідження проведені на достатньому клінічному матеріалі з використанням 

Висновки логічно обгрунтовані, об’єктивні, достовірні. Поставлені завдання 

дослідження вирішені, проаналізовані на сучасному науковому рівні з



використанням сучасних методів математичного аналізу і статистичної обробки 

даних.

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати досліджень 

впроваджені у практику роботи лікувально-профілактичних закладів охорони 

здоров’я м. Львова та Львівської і Івано-Франківської областей. Матеріали роботи 

використовуються в навчальному процесі педіатричних кафедр Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. В публікаціях автора висвітлені всі розділи дисертаційної роботи. 

За результатами досліджень опубліковано 22 наукові праці, з них 8 статей -  у 

фахових журналах, рекомендованих ДАК України (в тому числі 2 одноосібні), 5 -  

у міжнародних журналах (в тому числі 2 одноосібні); 9 тез в матеріалах наукових 

конференцій, з’їздів та симпозіумах.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена українською 

мовою на 194 сторінках друкованого тексту, складається із вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 4 розділів власних 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку 230 використаних 

джерел (140 кирилицею та 90 - латиною), 14 додатків. Робота ілюстрована 32 

таблицями та 17 рисунками.

При аналізі розділів дисертаційної роботи встановлено наступне.

Анотація за об'ємом і змістом відповідає вимогам МОН України (наказ №40 

від 12.01.2017 р.). .»n

У вступі автором чітко викладено актуальність проблеми, сформульовані мета 

та завдання дослідження, визначені об’єкт та предмет дослідження, описана 

новизна отриманих результатів дослідження та їх науково-практичне значення. 

Всі підрозділи вступу викладені згідно сучасних вимог.

Розділ перший (огляд літератури) містить 3 підрозділи і присвячений 

сучасним тенденціям стану фізичного розвитку та харчового забезпечення 

школярів. Проведено глибокий аналіз даних літератури про особливості харчової 

поведінки та нутритивного забезпечення школярів в сучасних умовах. Цікавим є 

підрозділ, що стосується регіональних особливостей харчових рекомендацій.
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Аналітичний огляд літератури свідчить про достатній рівень компетентності 

автора. Сучасні тенденції фізичного розвитку школярів розглядаються з точки 

зору клініциста-педіатра як важлива медична та соціальна проблема. Огляд 

літератури легко читається і містить сучасні дані щодо вказаної проблеми.

Розділ другий відображає матеріали та методи дослідження. У розділі 

детально представлена методика дослідження, яке складаються з 2 етапів: 

ретроспективного і проспективного. На ретроспективному етапі проведено 

опитування 15112 школярів різних вікових груп м. Львова та 4 районів області. 

Автор добре обґрунтовує методику відбору дітей для проспективного 

дослідження з метою порівняльної оцінки харчової поведінки, забезпеченості 

нутрієнтами та фізичного розвитку у дітей міста та сільської місцевості. Для 

подальшого дослідження відібрані школярі м. Львова та учні, які проживають у 

Бродівському районі Львівської області.

Розділ третій містить дані ретроспективного дослідження про особливості 

фізичного розвитку школярів міста Львова та 4 районів Львівської області. В 

розділі детально представлена порівняльна оцінка фізичного розвитку та харчової 

поведінки школярів м. Львова і кожного з обраних для аналізу районів області . 

Як показали результати досліджень, частота нормальних показників індексу маси 

тіла (ІМТ) серед сільських школярів була достовірно вищою, ніж серед школярів 

м. Львова (у 32,5% школярів). Ця тенденція стосується кожного з сільських 

районів, в яких проводилось дослідження. В той же час достовірної різниці частоти 

нормального показника ІМТ у школярів в різних районах області не виявлено: у
.V

Радехівському районі -  41,7%, у Кам’янка-Бузькому районі -  40,8%, у 

Бродівському -  40,5%, у Буському -  39,7%. Цікаві дані отримані автором при 

порівняльній оцінці показників фізичного розвитку залежно від віку і місця 

проживання. Так, серед міських школярів 5-8 класів частота нормальних 

показників ІМТ серед дівчаток була вдвічі меншою, ніж серед хлопців. У сільській 

місцевості тендерних відмінностей частоти нормальних показників не відмічено. 

Розділ добре ілюстрований. На підставі отриманих даних автором прийнято 

рішення про можливість проведення подальшого поглибленого аналізу на прикладі 

лише одного з районів Львівської області порівняно з учнями м. Львова.



У розділі четвертому відображені результати оцінки харчової поведінки і 

раціону харчування школярів різного віку залежно від місця проживання. 

Отримані автором результати вказують на тенденцію до порушення режиму 

харчування серед старшокласників і посилення негативної звички щодо нічного 

приймання їжі. Виявлена вірогідно більша частка учнів-старшокласників м. 

Львова щодо вживання жирних продуктів харчування з мережі їжі швидкого 

приготування порівняно з учнями початкової школи. Доведено, що раціон 

харчування більшості школярів, які увійшли в дослідження та навчалися у 

загально-освітніх школах м. Львова і сільських населених пунктів, не відповідав 

вимогам 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. Розділ добре ілюстрований, зустрічаються окремі неточні вирази і 

стилістичні помилки, але загалом розділ написаний добре, представлені 

результати достатньо інформативні.

Розділі п'ятий присвячений аналізу забезпеченості основними нутрієнтами, 

макро- і мікроелементами та вітамінами школярів міської та сільської місцевості. 

Проведена автором порівняльна оцінка забезпеченості нутрієнтами залежно від 

віку, статі, місця проживання показала, що для школярів початкових класів 

характерним є перевищення нормативів споживання білків та калорійності, 

недостатнє споживання поліненасичених жирів при надмірному споживанні 

насичених жирів. Школярі м. Львова отримували надмірну кількість калорій за 

рахунок вуглеводів, що асоціювалось зі споживанням їжі швидкого приготування 

та солодких газованих напоїв. Встановлено, що частота харчового дефіциту 

мікроелементів вірогідно залежала від віку школярів. За результатами проведеного 

дослідження встановлено, що міські школярі в 3,2 рази менше споживали 

звичайну питну воду порівняно з учнями села. Натомість, споживання кольорових 

газованих вод було однаково поширеним серед всіх груп опитаних. Серед 

старшокласників міста особливою популярністю користувались енергетичні напої, 

а серед старшокласників села -  безалкогольне пиво. У більшості школярів 

визначається поєднаний дефіцит вітамінів і мікроелементів. Такий глибокий і 

детальний аналіз характеру харчування школярів залежно від віку, статі, фізичної



активності та інших особливостей став можливим лише за допомогою 

комп'ютерних технологій. Автором застосована одна з найбільш сучасних 

комп'ютерних програм з оцінки якості харчування - Dietplan 6. Залишається 

незрозумілим, чому автор в цьому розділі жодного разу не згадала про цю 

програму. У розділі 2 інформація є, але саме у цьому розділі було би доречним 

більш детально зупинитись на методології роботи з цією програмою.

Розділ шостий відображає результати вивчення факторів ризику формування 

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

показані шляхи попередження їх розвитку за підсумками логістичного 

регресійного аналізу. Детально описана методика обчислення коефіцієнтів 

математичної моделі, разом з тим недостатньо міститься аналізу отриманих даних, 

зокрема виявлених факторів ризику. На підставі проведеного регресійного 

аналізу встановлено, що до превентивних чинників, які впливають на розвиток 

виникнення надлишкової маси тіла у школярів, що проживають у районах 

Львівської області, належать для хлопчиків вищий рівень споживання йоду, 

каротину, неспокій (рухливість, неуважність) дитини під час прийому їжі, для 

дівчаток старшого шкільного віку - вищий рівень споживання триптофану, 

пантотенової кислоти, кетчупу. Наведений у розділі клінічний випадок не зовсім 

коректний: при перевірці математичної моделі чомусь вказано, що дитина з 

індексом маси тіла 18,7 кг/м включена у групу з надмірною масою тіла.

У рекомендаціях по консультуванню батьків і дітей з корекції харчової 

поведінки автор детально описує їх для всіх вікових груп, окремо для сільських і 

міських учнів. Автор також вказує на необхідність "постійного контролю над 

факторами ризику". Проте, фактори ризику слід усувати або, при неможливості 

усунення, мінімізувати. Загалом рекомендації написані добре, відчувається, що 

автор добре володіє матеріалом і зуміла на підставі аналізу великого цифрового 

матеріалу і статистичних даних розробити консультативні рекомендації, 

реалізація котрих сприятиме досягненню максимальної збалансованості дієти 

школярів та проводити індивідуалізовану корекцію харчування щодо вікових 

потреб .



Висновки дисертаційної роботи випливають зі змісту роботи і узагальнюють 

новизну, теоретичне і практичне значення проведеного дослідження. У 3 висновку 

перераховані ознаки порушень харчової поведінки у школярів, але які саме з них 

притаманні жителям міста і сільської міської місцевості, не зовсім зрозуміло.

Практичні рекомендації написані добре, автор звертає увагу на алгоритм 

визначення порушень харчової поведінки школярів та їхнього фізичного розвитку 

залежно від місцевості проживання.. Цілком обґрунтовано автор наводить 

методику консультування батьків і дітей з приводу харчування.

В плані дискусії хочу ще раз підкреслити актуальність даної роботи, не 

дивлячись на деякі зауваження, які виникали в процесі її рецензування. Це перш за 

все переобтяженість цифровим матеріалом, що не завжди дозволяє виокремити 

основні особливості харчування школярів від другорядних. В останні роки 

нутриціологія як наука досягла значних успіхів. Відомо, що преморбідні 

порушення харчового статусу при захворюваннях значною мірою знижують 

ефективність лікувальних заходів та стійкість організму до фізичних і хімічних 

агентів довкілля, збільшують ризик розвитку ускладнень, негативно впливають 

на тривалість перебування хворих в стаціонарі. Сьогодні дістала розвиток нова 

галузь біології і медицини, яка пов'язана з якістю харчування. Це метаболоміка - 

наука, що займається ідентифікацією і кількісним виміром усіх метаболітів 

біологічного об'єкту. Метаболом - це біохімічний фенотип організму, який є 

завершальним результатом взаємодії генотипу з довкіллям. На відміну від 

генома, метаболом безпосередньо пов'язаний з біологічними функціями 

організму, зокрема з харчуванням, тобто є епігенетичним фактором, який впливає 

на стан здоров'я дитини і на перебіг захворювань. Найбільш точне визначення 

епігенетики належить видатному англійському біологу, нобелевському лауреату 

Пітеру Медавару: "Генетика припускає, а епігенетика вирішує". На відміну від 

відносно стабільної генетичної інформації, епігенетичні "мітки" при певних 

умовах можуть бути зворотними. Це дозволяє в майбутньому розраховувати на 

принципово нові методи боротьби з багатьма захворюваннями, зокрема з тими, які 

базуються на усуненні або мінімізації такого епігенетичного фактору як 

порушення харчування. Тому роботи, які присвячені вивченню харчової поведінки
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якості харчування школярів на сучасному етапі розробці заходів по усуненню їх 

порушень, є надзвичайно перспективними.

Список використаних літературних джерел оформлений у відповідності до 

сучасних вимог, містить літературні джерела переважно останніх років.

Автореферат за змістом повністю відповідає дисертації, зауважень до змісту та 

оформлення автореферату немає.

Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи немає. Вказані вище окремі 

побажання мають здебільшого дискусійний та рекомендаційний характер і 

стосуються термінології, деяких неточних виразів та трактувань. Вони не 

зменшують теоретичного значення та науково-практичної цінності дисертації і не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Аналіз дисертаційної роботи і автореферату Пасічнюк І.П. дає підставу вважати, 

що задачі дослідження вирішені, а мета наукової роботи досягнута.

При рецензуванні роботи в порядку дискусії виникли запитання, на які бажано 

отримати відповідь дисертанта.

1. Уточніть будь-ласка, з чим пов'язані більша частота надмірної маси тіла у 

школярів сільської місцевості та низькорослості -  у школярів м. Львова. Які з 

визначених Вами факторів могли вплинути на такі особливості фізичного розвитку 

школярів?

2. Поясніть, будь-ласка, коротко методику роботи з комп’ютерною програмою 

Dietplanö і які її переваги в порівнянні з існуючими нормативними таблицями, які 

також дають змогу виявити та скорегувати дефіцит чи надлишок нутрієнтів

3. Беручи до уваги важливе значення дефіциту мікронутрієнтів в ранньому 

дитинстві для подальшого розвитку дитини, чи при анкетуванні Ви цікавились 

характером харчування матерів під час вагітності та годування грудьми? Якщо 

цікавились, то які дані Ви отримали?

4. Які, на Вашу думку, медико-організаційні заходи могли би вплинути на якість 

харчування школярів в сучасних умовах і які рекомендації Ви можете уже сьогодні 

надати для лікарів первинної ланки з метою покращення якості харчування і 

корекції харчової поведінки сільських школярів?
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висновок
Дисертаційна робота Пасічнюк Ірини Петрівни на тему "Вплив нугритивного 

забезпечення та харчової поведінки на фізичний розвиток школярів у міській і 

сільській місцевостях" закінченою науково-дослідною роботою і містить нове 

вирішення актуальної наукової задачі сучасної педіатрії -  підвищення 

ефективності профілактики порушень фізичного розвитку школярів у міській і 

сільській місцевості. За актуальністю, новизною отриманих результатів 

дослідження, практичним та теоретичним значенням, рівнем методичного 

вирішення поставлених завдань Дисертаційна робота Пасічнюк І.П. повністю 

відповідає вимогам п. 11 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.04.2013 р. № 567 зі змінами та доповненнями, 

внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів від 19.08.2015 р. №656, які 

пред'являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.10 -  педіатрія.

Професор кафедри дитячої хірургії та А.ГІ. Юрцева

пропедевтики педіатрії Івано-Франківського

доктор медичних наук, профеС<

національного медичного уніве]


