
Валеологічні   особливості   збалансованого раціонального   харчування. 

Важливу роль у забезпеченні високого рівня здоров’я, збільшення тривалості життя і 

збереженні працездатності людей належить харчуванню. Неповноцінне харчування 

негативно відбивається на рості і розвиткові організму, розумовій і фізичній працездатності 

людини, знижує її стійкість до дії несприятливих чинників, призводить до передчасного 

старіння. Для того, щоб харчування відповідало вимогам, воно має бути раціональним. 

раціональне харчування – правильно організоване своєчасне постачання організму 

поживною їжею, що містить оптимальну кількість різних харчових речовин, які необхідні 

для життя, росту та розвитку організму, а отже, для зміцнення здоров’я і підвищення 

працездатності людини. 

Раціональне харчування базується на таких законах: 

1. Закон відповідності енерговитрат організму з енергомісткістю раціону. 

2. Закон відповідності хімічного складу раціону фізіологічним потребам організму. 

3. Закон збалансованості. 

4. Закон тимчасового розподілу їжі. 

5. Закон адекватності (хімічний склад їжі має відповідати особливостям обмінних 

процесів). 

6. Закон енергетичного задоволення. 

7. Закон санітарної доброякісності та епідемічної безпеки їжі. 

Норми харчування. Під час складання харчового раціону звичайно враховують 

калорійність їжі, яку споживають. Проте цього не досить для організації повноцінного 

харчування. 

Для організму важливо, щоб у їжі були всі необхідні харчові речовини (білки, жири, 

вуглеводи, вода, мінеральні солі та вітаміни). Важливе значення має також співвідношення 

харчових речовин у раціоні: 

- для дітей молодшого шкільного віку найкращим вважається співвідношення білків 

до жирів і вуглеводів 1:1:6; 

- для дітей більш раннього віку – 1:2:3; 

- для дорослих – 1:1:4. 

В табл. 1 наведено добові норми білків, жирів і вуглеводів, необхідні для організації 

раціонального харчування дітей. 

 

Таблиця   1.   Добові норми білків, жирів і вуглеводів у їжі дітей  і підлітків, г 
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При складанні раціонів харчування дітей особливу увагу треба приділяти 

забезпеченню дитячого організму вітамінами і мінеральними речовинами (табл. 2). 

 

 



Таблиця   2.   Добова потреба людини у вітамінах, мг 
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При змішаному харчуванні в організм надходить різноманітний набір амінокислот, 

вітамінів, тому цінність їжі підвищується. Різноманітна їжа викликає кращий апетит, сильну 

секрецію травних соків, що сприяє її кращому засвоєнню. їжа повинна бути достатньою за 

об'ємом і калорійністю, тобто повинна викликати відчуття ситості і повністю покривати всі 

енергетичні затрати організму. Маса вживаної їжі має бути залежно від віку від 2000 до 2600 

г на добу. 

Для дітей віком після 1 року енергетичну потребу в поживних речовинах 

встановлюють з розрахунку 418 кДж (100 ккал) на 1 кг маси на добу. 

Енергетична потреба дітей ясельного віку становить 6280 кДж (1500 ккал) на добу, 

дітей дошкільного віку — 8373 кДж (2000 ккал) на добу. 

У шкільному віці (6-14 років) діти потребують у середньому 10 467 - 11 304 кДж 

(2500…2700 ккал) на добу. 

Для дітей та підлітків до 17 років проведено диференціацію енергетичної цінності 

раціону харчування. 

Залежно від професійної направленості навчання і праці у підлітків виділяють 3 

категорії за енергетичними погребами: 

I категорія   – 11 095 кДж (2050 ккал) на добу. 

Не займаються спортом. 

II категорія   — 12 769 кДж (3050 ккал) на добу. 

Спортивні заняття з середнім навантаженням (гімнастика, спортивні танці, плавання). 

III категорія — 14 025 кДж (4200 кал) на добу. 

Спортивні заняття з великим навантаженням (бокс, важка атлетики, гребля).  

Режим харчування. Поняття “раціональне харчування” включає в себе не тільки 

кількість і якість їжі, яку вживають, а й правильний режим її вживання, тобто розподіл 

добового раціону за часом. 

Харчова і біологічна цінність продуктів знижуються, коли їдять практично два рази 

на день; діти взагалі погано переносять тривалі перерви в годуванні. При надто частому 

харчуванні їжа не встигає перетравлюватися, діти втрачають апетит. 

Для дітей у перші два місяці життя найраціональнішим є 7-разове годування, у віці 

від 3 до 5 місяців – 6-разове, від 5 місяців до 1 року – 5-разове харчування. Для учнів 

найраціональніше 4-разове прийняття їжі. При такому режимі харчування інтервал між 

споживанням їжі не перевищує 4 год. Їсти треба в один і той же час. При цьому утворюється 

умовний рефлекс на час, у шлунку виділяється апетитний сік, який сприяє кращому 

травленню. 

Ранковий сніданок дітей повинен бути ситним і містити не менше 25% добового 

раціону. Другий сніданок у школі може становити 20% добового раціону. В шкільному 

гарячому сніданкові повинно міститися 15...30 г білка, 15...20 г жиру, 80...100 г вуглеводів. 

Обід звичайно становить 35% добового раціону, вечеря – близько 20% . 

М'ясні і рибні страви рекомендується вживати в першій половині дня, бо вони багаті 

на екстрактивні речовини і збудливо діють на нервову систему, ввечері рекомендуються 

молочно-рослинні страви. 



В раціон рекомендується включати 1/3 білків і жирів у вигляді продуктів тваринного 

походження. 

Харчовий раціон повинен включати достатню кількість вітамінів, мікроелементів. 

Дисбаланс у складі окремих інгредієнтів харчового раціону є головним чинником 

ризику багатьох захворювань на сучасному етапі. 

Кожен продукт у харчовому раціоні має своє призначення. Виділяють 4 групи 

продуктів: 

I – продукти енергетичні (хлібобулочні, макаронні, кондитерські вироби, крупи, 

цукор, картопля, жири і жирові продукти); 

II – продукти пластичного обміну (м'ясо, яйце, риба, молоко); 

III – продукти біорегуляторного пристосувального призначення (овочі, фрукти, 

ягоди, печінка тварин і риб, а також продукти для дієтичного харчування). 

IV – продукти сигнально-мотиваційного призначення (цибуля, часник, петрушка, 

тощо).  

Якщо продукти будь-якої групи відсутні, то порушується обмін речовин. Набір 

продуктів у добовому раціоні з енергетичною цінністю 12 560 кДж (3000 ккал) становить: 

• 350 г хліба; 

• 40 г круп'яних виробів; 

• 5 г бобових; 

• 360 г картоплі; 

• 380-450 г овочів; 

• 200-220 г фруктів і ягід; 

• 190-210 г м'яса; 

• 50-55 г риби; 

• 0,5 л молока і кисломолочних продуктів; 

• 15 г сметани; 

• 20 г твердого сиру; 

• 30 г м'якого сиру; 

• 2 яйця на 3 дні; 

• 30 г вершкового масла; 

• 25 г рослинної олії. 

Їжа повинна мати приємний смак і аромат, відповідну консистенцію та температуру 

(не сильно гаряча і не холодна). Їжа, подана до столу, повинна викликати бажання їсти. 

Добрий апетит залежить не тільки від органолептичних властивостей їжі та її 

оформлення, а й від різноманітності меню. 

Загальна кількість їжі на одне споживання не повинна обтяжувати роботу травної 

системи. Щоб запобігти зневодненню організму необхідно вживати достатню кількість 

рідини (чай, кава, кисіль, морси, компоти, соки, перші рідкі страви). 

Необхідно додержувати режиму харчування, ретельно пережовувати їжу, не 

поспішати. 

На сніданок і вечерю потрібно виділяти 30 хв, а на обід – 50 хв. Інтервали між 

споживаннями їжі не повинні бути надто довгими, але й короткі інтервали недоцільні. 

Тривалість інтервалів між споживанням їжі визначається індивідуально потребами кожної 

людини залежно від трудової діяльності та фізіологічних потреб організму. 

Вимоги до дитячих продуктів харчування. Їжа дитини ранніх років життя, 

особливо 1-го року, має бути завжди свіжою, різноманітною, обов'язково протертою або 

напівпротертою (залежно від віку дитини), містити всі необхідні малюкові поживні, в тому 

числі біологічно активні речовини, вітаміни і мінерали. 

У домашніх умовах приготування їжі для дітей є справою кропіткою, оскільки 

вимагає від дорослих значних затрат праці та часу. Тому використання для підгодовування 

консервованих продуктів промислового виробництва може значною мірою допомогти 

матері вивільнити час для догляду за дитиною, прогулянок і відпочинку. Соки, пюре 

(фруктові, овочеві, м'ясні, рибні), каші для дитячого харчування виготовляються на 



спеціалізованих технологічних лініях з натуральної, високоякісної, екологічно чистої 

сировини. Як вітчизняні, так і закордонні виробники, для приготування продуктів дитячого 

харчування застосовують спеціально підібрані сорти фруктів, овочів, сільськогосподарських 

культур, вирощених без застосування гербіцидів, мінеральних добрив. Для м'ясних 

консервів використовують м'ясо тварин та птиці зі спеціалізованих господарств, де тварин 

вирощують на природних пасовиськах, не застосовуючи концентрований корм та інші 

стимулятори збільшення ваги. 

Спосіб виготовлення консервів дає можливість зберігати харчову цінність, смак та 

аромат продуктів, з яких їх виготовлено. Крім того, завдяки сучасному герметичному 

способу закупорювання, вони мають тривалий термін зберігання. 

Вітаміни у процесі консервування руйнуються значно менше, ніж під час кулінарного 

оброблення в домашніх умовах. Більшість соків промислового виробництва збагачені 

вітаміном С у дозі, що забезпечує 30 – 100 % добової потреби у цьому вітаміні дітей 1-го 

року життя. У деякі консервовані продукти додають залізо. 

Каші, соки та пюре (фруктові, овочеві, м'ясні й рибні), рекомендовані для 

підгодовування дітей 1-го року життя, не містять рідких хімічних консервантів, барвників, 

стабілізаторів, ароматизаторів. Вміст поживних речовин у них, смакові якості, консистенція 

(ступінь подрібненості складових) відповідають певній віковій групі: гомогенізовані — для 

дітей до 6 міс, пюреподібні – для дітей 6-9 міс, крупноподрібнені – для дітей 10-12 міс та 

старших. 

Консерви для дитячого харчування залежно від їх складу можна застосовувати як 

першу, другу або третю страви, а також як гарнір до другої страви. Комбіновані м'ясо-

рослинні консерви є готовою стравою, що містить м'ясо і гарнір. Більшість каш, особливо 

закордонного виробництва, належать до категорії інстантних продуктів, які не треба варити. 

Це дуже зручно в побуті. Крім того, фруктові, овочеві та комбіновані соки і пюре 

дозволяють вирішити проблему забезпечення малюків протягом року цими сезонними 

продуктами. 

Таким чином, консервовані продукти для підгодовування можуть бути рекомендовані 

для широкого застосування у раціонах дітей грудного та раннього віку, їхнє використання 

має значні переваги: 

- висока харчова цінність та екологічна чистота продукції; 

- економія часу і зручність застосування; 

- урізноманітнення раціону харчування та смакових відчуттів дітей як протягом 

першого року життя, так і у більш старшому віці (до 4-х років і старше). 

Основні недоліки сучасного харчування – вживання надлишку жирів, цукру, солі, 

подразнюючих приправ. Застосування високотемпературної обробки харчових продуктів 

позбавляє їжу вітамінів і інших біологічно цінних речовин. Справжнім лихом для сучасної 

людини є переїдання внаслідок якого багато людей мають надлишкову масу тіла. При цьому 

організм “забруднюється” шлаками, виникає небезпека гострого або поступового отруєння, 

що призводить до порушення обміну речовин. 
 


