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У статті розглядається зв’язок між харчуванням і здоров’ям населення. 

Проаналізовано  досвід споживання харчових продуктів різних народів. 

Визначено, що завдання педагогічної науки є підвищення культури харчування з 

урахуванням національних традицій і світового досвіду. 
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The article examines the link between nutrition and public health. The 

experience of food consumption of different peoples is analyzed. It is determined that 

the task of pedagogical science is to enhance the culture of nutrition, taking into 

account national traditions and world experience. 
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Як вважають сучасні фахівці, рівень здоров’я людини залежить від 

спадкових чинників (16-18 %), рівня медичного обслуговування (10-15%) [192] 

і на 70% від способу життя, найважливішим чинником якого є харчування [86] .  

Визначаючи місце харчування в житті людини, народна мудрість говорить: 

«Людина є те, що вона їсть», адже в основі кулінарних традицій кожного 

народу закладені уявлення про фізичний стан, моральні та духовні якості нації.  

З цього приводу цікавими є думка Е.Г. Гурмана – учня і послідовника 

академіка О.М. Угольова, якому належить відкриття пристінкового травлення, 

розробка теорії адекватного харчування, дослідження в галузі трофології (науки 

про харчування в біосфері). Він говорить, що попри всі філософські і релігійні 



роздуми, людина, перш за все, бажає зберегти здоров’я і активне довголіття, які 

неможливі без правильного раціонального харчування [58]. 

Вибір продуктів харчування, способів їхньої кулінарної обробки, а також 

традиції споживання їжі тісно пов’язані із способом життя певного народу, 

його уявленням про етичні та естетичні цінності.  

В Давній Греції склалося поняття «дієта», яке походить від слова «Διαιτά» 

– побут життя, тобто коло питань, що стосується взагалі гігієнічного способу 

життя, в тому числі і харчування. Згодом наука про те, як жити, щоб бути 

здоровому, наука взагалі про здоровий спосіб життя отримала назву 

«дієтетика». В означеному розумінні цією назвою користувалися майже до 30-х 

років ХХ ст. Згодом , під терміном «дієта» почали розуміти приписи щодо 

харчування хворої людини, надаючи цьому слову значення, в якому вживав 

його Цицерон: «Diaita – це не споживати деяких страв та напоїв, щоб 

поліпшити здоров’я» [175]. Зрештою наука ж про харчування хворої людини 

отримала назву дієтологія. Застосування вказівок дієтології – дієтотерапія. 

Уява давніх римлян про організацію харчування формулювалась 

приблизно так: від яєць -  до яблук, оскільки у патриціїв обід починався 

курячими яйцями і закінчувався яблуками. 

Накопичений досвід споживання харчових продуктів, його вплив на 

духовний і фізичний стан людини знайшов своє відображення в письмових 

джерелах різних культур і народів. У святому письмі індусів, в законах Ману, 

знаходимо вказівки про лікування хворих на туберкульоз молоком. Сушрата 

дає детальні приписи про їжу в різні пори року. Єврейське святе письмо містить 

цілу низку доцільних порад про те, що можна їсти, як готувати їжу тощо [175]. 

Основи дієтетики (дієтології) як науки пов’язують з працями Гіппократа 

(460 – 377 рр. до н. е.). Він вважав причинами усіх захворювань змішування 

рідин («соків») в тілі, а «головною» рідиною вважалася кров. Значний вплив на 

характер цих «соків» мала їжа, яка «згущувала» або «розріджувала» їх. В своїх 

працях, зокрема у книзі «Про дієту», Гіппократ  писав про те, що потрібно 

знати властивості продуктів і напоїв, що споживаються людиною, 



співвідношення між якістю їжі і фізичним навантаженням. Він говорив, що 

кількість їжі залежить від віку людини, від пори року, погоди і місцевості, в 

якій живе людина [194]. 

Римський лікар Клавдій Гален (131 – 210 рр.) розвинув ідеї Гіппократа і 

вважав дотримання дієти важливим засобом лікування  . 

Абу Алі Ібн Сіна (Авіценна) (980 – 1037рр.) лікування зводив до трьох 

основних положень: 1) дотримання режиму харчування; 2) застосування ліків; 

3) хірургічне втручання. Під режимом харчування він розумів якість і кількість 

їжі та час її споживання. Наслідуючи Гіппократа, він вказував на необхідність 

врахування фізичного навантаження, пори року, клімату, статури людини при 

доборі харчування. Пригнічений душевний стан, фізична втома, наголошував 

Ібн Сіна, стають на перепоні травлення і засвоєння їжі [177]. В «Каноні 

лікарської науки» він визначив певні принципи раціонального харчування, 

харчову та біологічну цінність окремих харчових продуктів [190]. 

В епоху Відродження в галузі наук про людину, в тому числі і про 

харчування, склалися два напрями: іатрофізика та іатрохімія. Іатрофізики  

фізіологічні процеси організму людини в тому числі травлення пояснювали 

фізичними процесами: механічним перетиранням  їжі стінками шлунку, 

впливом тепла і вологи тощо. Представники іатрохімії – Ван Гельмонт, 

Парацельс, Сільвій – вважали, що в основі фізіології людини лежать зміни 

хімічного складу речовин людського організму. Професор Падуанського 

університету Санторіо (1561 – 1636 рр.) впритул наблизився до розробки теорії 

про обмін речовин. 

У давньоруській літературі питання гігієни харчування містилися в 

багатьох джерелах: «Ізборник Святослава» (1073 р.), «Пролог», «Златоструй», 

стаття «Про черевоугодництво». Книга «Мазі», що написана онукою 

Володимира Мономаха Євпраксією, містить окремі вказівки з гігієни, а її третя 

частина розглядає питання про харчування. До літературних джерел з порадами 

щодо харчування можна віднести такі, як «Домострой», «Прохолодний 

вітроград» (ХУІІ – ХУІІІ ст.). Однією з перших медичних праць, де згадується 



про використання дієти є «Аристотелеві ворота, або таємниця таємних» (кінець 

ХУ ст. або початок ХУІ ст. ). 

У ХVІІІ ст. та на початку ХІХ ст.  провідними  науковцями Московського 

університету, зокрема С.Г. Зибеліним, М.В. Ломоносовим М.Я. Муровим, Є.О. 

Мухіним, були закладені підвалини науково – експериментальних досліджень у 

галузі фізіології харчування. Праці С.П. Боткіна, І.П. Павлова, М.І. Пирогова, 

І.М. Сеченова, та їхніх послідовників довели зв’язок організму з зовнішнім 

середовищем, заклали основи теорії лікувального харчування [56].  

В СРСР з 1930 року наука про харчування виділяється у самостійну 

дисципліну і її як предмет починають викладати спочатку у медичних вищих 

навчальних закладах, а з 1933 року – у вищих навчальних закладах харчової 

промисловості. 

Подальший розвиток наук про харчування пов’язують з відкриттям 

життєвої необхідності багатьох макро- і мікроелементів. Тут слід пригадати 

роботи фізіологів О.П. Виноградова, В.В. Ковальського, українських науковців 

О.Й. Войнар, Г.А. Бабенка, М.Г. Коломийцева. Академік О.О.  Покровський у 

середині 50-х років ХХ ст. формулює основні положення теорії збалансованого 

харчування. У 1967 році академік О.М. Угольов відкрив мембранне 

(пристінкове) травлення. У 70-80–ті роки ХХ ст. був  виявлений тісний зв’язок 

між захворюваністю і смертністю людей від багатьох хронічних неінфекційних 

захворювань та станом харчування з надмірним вживанням жирів, простих 

вуглеводів, нестачею вітамінів, мікроелементів, так званих баластних речовин. 

На підставі цих досліджень провідні вчені Європи заклали основи нової теорії 

збалансованого харчування, яка врахувала помилки попередніх теорій, що 

віддавали перевагу тваринним продуктам і недооцінювали важливість 

систематичного споживання рослинної продукції.  

Отже, підсумовуючи проблеми, що постають перед суспільством в зв’язку 

зі збереженням здоров’я, визначимо, що  завданням педагогічної науки і 

практики є усунення інформаційного дефіциту та пропаганда принципів 

раціонального харчування, підвищення культури харчування з урахуванням 



національних традицій і світового досвіду, розробка програм навчання в межах 

компетентності. Саме це задекларовано у Концепції державної політики в 

галузі харчування населення України, що розроблена авторським колективом 

під керівництвом начальника відділу Головного санітарно – епідеміологічного 

управління Міністерства охорони здоров’я України А. Григоренка [86]. Автори 

наголошують на тому, що широкомасштабна пропаганда основ раціонального 

харчування, формування навичок у виборі харчових продуктів для забезпечення 

організму людини необхідними поживними речовинами, значно зменшить 

кількість хронічних неінфекційних захворювань аліментарного походження. 

Започатковувати  процес формування культури харчування потрібно з раннього 

дитинства, а продовжувати і розвивати в школі. 
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