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Мета курсу – формування уявлень про поняття вигодовування дитини грудного віку 

та оцінюваня його; оволодіння питанням розрахування добового об'єму їжі дитині, 
залежно від віку; опанування визначенням необхідної кількості їжі на одне годування, 
залежно від віку немовляти; розуміння особливостей меню для дитини грудного віку, що 
знаходиться на природному вигодовуванні; оцінювання добового раціону харчування 
дитини та проводити його корекцію (при потребі); вміння переконати в необхідності 
грудного вигодовування дитини першого року життя;  знання розрахунку добового об'єму 
їжі дитині, що стала отримувати прикорм; оволодіння порядоком і видами  прикорму, що 
належить ввести в раціон дитини другого півріччя життя; оцінювання одноденного меню 
для дитини другого півріччя життя, яка знаходиться на природному вигодовуванні; 
оволодіння питанням вигодовування недоношеної дитини грудного віку та оцінювати 
його; оволодіння питанням добового об'єму їжі дитині недоношеній дитині;  знання 
необхідної кількості їжі на одне годування, залежно від ступеня недоношеності;  вміння 
складати одноденне меню для недоношеної дитини грудного віку; знання  сучасних 
сумішей, які використовуються при вигодовуванні;  оцінювання добового об’єму їжі, 
складання меню на день дітям, які знаходяться на штучному або змішаному 
вигодовуванні; опанування особливостями основ харчування дітей віком від 1 до 3 років. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Основи харчування дітей раннього віку» в 
структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: фізіології, біології, анатомії, інтегрується з  вивченням основи сестринської 
справи, основи спостереження та догляд за пацієнтами, медсестринство у педіатрії, 
медсестринство в сімейній медицині. Вивчення дисципліни формує засади подальшого 
вивчення студентом дисциплін загально-професійного циклу та практичної підготовки – 
основи профілактичної медицини, клінічне медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток 
людини, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування 
умінь застосовувати отримані знання в процесі подальшого навчання та у професійній 
діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності; визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків; здатність приймати обґрунтовані рішення; навички 
міжособистісної взаємодії; здатність ефективно застосовувати сукупність 
медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення 
догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб 
пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої 
щоденні потреби; профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і 
зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та 
членів його родини; здатність до організації надання медичної допомоги за принципом 
сімейної медицини; здатність планувати та надавати сестринську допомогу з орієнтацією 
на пацієнта. 

Програмні результати навчання: координувати дії за допомогою поєднання 
декількох навичок для забезпечення харчування пацієнта (за списком 4); належно 
виконувати медичні маніпуляції з метою проведення заходів щодо стабілізації 



функціонального стану організму; здатність до точності при здійсненні взаємозалежних 
професійних функцій (за списком 10); організовувати та проводити навчання пацієнтів та 
членів їхніх родин з медичних питань; планувати та надавати сестринську допомогу з 
урахуванням методу медсестринського процесу та пріоритетів догляду у досягненні 
здоров’я та незалежності у певного пацієнта. 

Очікувані результати навчання: 
знати: особливості вигодовування здорової дитини грудного віку та оцінювання 

його; розуміння відмінності меню дитини грудного віку, що знаходиться на природному, 
штучному або змішаному вигодовуванні; порядок і види  прикорму, що належить ввести 
в раціон дитини другого півріччя життя; особливості вигодовування недоношеної дитини 
грудного віку та оцінювати його; особливості харчування дітей віком від 1 до 3 років. 

уміти: розрахувати добовий об'єм їжі здорової та недоношеної дитини, залежно від 
віку; визначати необхідну кількість їжі на одне годування, залежно від віку немовляти; 
оцінювати добовий раціон харчування дитини та проводити його корекцію (при потребі); 
переконати матерів в необхідності грудного вигодовування дитини першого року життя; 
розраховувати добовий об'єм їжі дитині, що стала отримувати прикорм; оцінювати 
одноденне меню для дитини другого півріччя життя, яка знаходиться на природному 
вигодовуванні; визначати необхідну кількість їжі на одне годування, залежно від ступеня 
недоношеності; вміти складати одноденне меню для недоношеної дитини грудного віку; 
застосовувати  сучасні суміші, які використовуються при вигодовуванні; оцінювати 
добовий об’єм їжі, складати меню на день дітям, які знаходяться на штучному або 
змішаному вигодовуванні; складати меню дітей віком від 1 до 3 років. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Принципи 

організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Періоди дитячого віку. Фізичний 
розвиток дітей, його оцінка та семіотика порушень. Особливості обміну речовин у дітей. 
Вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку. Значення основних 
харчових інгредієнтів для дитячого організму. Природне вигодовування та його значення 
для здоров'я дитини і матері. Кількісний та якісний склад жіночого молока. 
Імунобіологічна роль жіночого молока. Дієта вагітної жінки і матері-годувальниці. Режим 
і техніка природного вигодовування. Протипоказання і утруднення при грудному 
вигодовуванні. Методи розрахунку добової кількості їжі. Підгодовування і корекція 
харчування дитини під час природного вигодовування. Відняття дитини від груді. 
Штучне вигодовування. Змішане вигодовування. Особливості вигодовування 
недоношених. Харчування дітей від 1 до 3 років. 

Обсяг вивчення  навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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