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Метою вивчення навчальної дисципліни є 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: медична хімія, анатомія людини, біологічна та біоорганічна хімія, фізіологія, 

гістологія, цитологія та ембріологія, інтегрується з  вивченням педіатрія, в т.ч. неонатології. 
Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом дисциплін загально-
професійного циклу та практичної підготовки – педіатрія, педіатрія з дитячими інфекційними 

хворобами, хірургія в т.ч. дитяча хірургія, загальна практика (сімейна медицина), 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, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 

«Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

навички опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність до визначення; здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях;  знання та характеру харчування при лікуванні 

захворювань; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-
економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; здатність 

планувати та проводити скринінгове обстеження організму та виявляти ранні предиктори 

погіршення його стану; здатність інтегровано оцінювати скарги та результати обстеження 

пацієнтів будь-якого віку та давати рекомендації щодо немедикаментозної корекції їх стану. 
Програмні результати навчання використовувати набуті знання про будову та функції 

окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку патологічних 

процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря; збирати дані 

про скарги педіатричного пацієнта, анамнез життя і захворювання, спадковий анамнез за умов 

закладу охорони здоров’я, його підрозділу або вдома у хворого, використовуючи знання про 

вікові особливості періодів дитячого віку, за стандартною схемою опитування та обстеження 

хворого; визначати необхідне відповідне до віку харчування здорових дітей та лікувальне 

харчування хворих на захворювання (за списком 2), у тому числі, дитині 1-го року життя зі 

спеціальними потребами; призначати й аналізувати додаткові методи обстеження (лабораторні, 

рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні); оцінювати інформацію з метою 

проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2), використовуючи знання про 

людину, її органи й системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень (за списком 4); встановлювати провідний клінічний симптом або синдром (за 



списком 1), встановити попередній та клінічний діагноз захворювання (за списком 2) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи найбільш вірогідний 

або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, 

висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм;  призначати необхідне лікувальне харчування при 

лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та 

на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами; здійснювати систему протиепідемічних та 

превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та про 

наявність впливу на нього навколишнього середовища;  проводити заходи первинної, вторинної 

та третинної профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я 

людини (скринінг, профілактичний медичний огляд, звернення за медичною допомогою), 

використовуючи існуючі методи санітарно-просвітницької роботи для гігієнічного навчання з 

урахуванням особливостей регіону.  
Очікувані результати навчання:  
знати: особливості вигодовування здорової дитини грудного віку та оцінюваня 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. 
вміти: 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. Періоди 

дитячого віку: організація лікувально-профілактичної допомоги дітям. Розподіл дітей за 

групами здоров'я. Криві росту різних тканин та органів тіла, що імітують основні типи росту.  

Внутрішньоутробний етап розвитку: а) фаза ембріонального розвитку; б) фаза плацентарного 

розвитку. Позаутробний етап: період новонародженості; період грудного віку; період молочних 

зубів; переддошкільний вік; дошкільний період; період отроцтва; період статевого дозрівання. 

Критичні періоди росту й розвитку.  
Фізичний розвиток дітей, його оцінка та семіотика порушень: закономірності та 

сучасні тенденції фізичного розвитку дітей різного віку. Структура новонароджених за масою 

тіла при народженні. Середньомісячна прибавка в масі тіла недоношених дітей на першому році 

життя. Техніка антропометричних вимірювань у дітей. Особливості оцінки фізичного розвитку 

новонароджених. Семіотика порушень фізичного розвитку дітей. Біологічна акселерація 

розвитку дітей 
Особливості обміну речовин у дітей: енергетичний обмін. Білковий обмін Жировий 

обмін. Обмін вуглеводів. Водно-сольовий обмін. Вітаміни .Особливості кислотно-лужного стану 

у дітей. 
Значення основних харчових інгредієнтів для дитячого організму. Природне 

вигодовування та його значення для здоров 'я дитини і матері: нормальний ріст і розвиток 

дитини, стан її здоров'я, рівень захисних сил. Рекомендовані величини споживання білків, жирів, 

вуглеводів та енергії для дітей та підлітків. Рекомендовані величини забезпечення дітей 

мінеральними речовинами. Природне вигодовування та його значення для здоров'я дитини і 

матер Природне вигодовування є найбільш прийнятний і економічно вигідний метод харчування 



дітей. Комітету експертів ВООЗ з питань охорони материнства і дитинства. Декларація ВООЗ та 

ЮНІСЕФ «Десять кроків до успішного грудного вигодовування». Принципи успішного 

природного вигодовування немовлят:  
Кількісний та якісний склад жіночого молока. Імунобіологічна роль жіночого 

молока. Дієта вагітної жінки і матері-годувальниці: склад грудного молока змінюється 

алежно від періодів лактації. Амінокислотний склад жіночого молока. Вміст вітамінів в 

молозиві, перехідному і зрілому жіночому молоці. Вміст мінеральних солей і мікроелементів в 

жіночому молоці. Вміст і склад білкових фракцій жіночого і коров'ячого молока. Середній вміст 

амінокислот в жіночому і коров'ячому молоці. Співвідношення рівня жирних кислот в жирах 

жіночого і коров'ячого молока. Вміст вітамінів у жіночому і коров'ячому молоці. Вміст 

мінеральних речовин і мікроелементів у жіночому і коров'ячому молоці. Імунобіологічна роль 

жіночого молока. Дієта вагітної жінки і матері-году вальниці. 
Режим і техніка природного вигодовування. Протипоказання і утруднення при 

грудному вигодовуванні: режим і техніка природного вигодовування.  Рекомендації щодо 

раннього прикладання до груді матері. Адаптація дитини до умов життя у зовнішньому 

середовищі. Протипоказання і утруднення при грудному вигодовуванні. Заборони 

вигодовування грудним . Захворювання матері, при яких не рекомендується вигодовування 

грудним молоком.  
Методи розрахунку добової кількості їжі. Підгодовування і корекція харчування 

дитини під час природного вигодовування. Відняття дитини від груді: добова кількість 

молока, яка необхідна дитині перших 10 днів життя. Середні добовий і разовий об'єми їжі для 

дітей першого року життя. Потреба дитини першого року життя, яка знаходиться на природному 

вигодовуванні, в енергії.  Підгодовування і корекція харчування дитини під час природного 

вигодовування. Добова потреба дітей першого року життя в основних харчових інгредієнтах. 

Таблиця меню та розрахунків харчових компонентів. Відняття дитини від груді. 
Штучне вигодовування: штучне вигодовування немовлят. Класифікація і 

характеристика молочних сумішей, які використовуються для штучного вигодовування. 

Орієнтовний перелік адаптованих молочних сумішей. Високоадаптовані молочні суміші. Менш 

адаптовані молочні суміші (казеїнові формули). Частково адаптовані молочні суміші. Сухі 

молочні суміші (замінники грудного молока). Характеристика казеїн предомінантних та 

адаптованих за сироваткою сумішей. Адаптовані кисломолочні продукти. Хімічний склад 

адаптованих молочних сумішей і жіночого молока. Техніки годувань. Корекція харчування при 

штучному вигодовуванні. Рекомендації Європейської комісії з дитячої гастроентерології та 

харчування. Программа вигодовування дітей першого року життя. 
Змішане вигодовування. Особливості вигодовування недоношених: показанням до 

змішаного вигодовування. Кількість годувань і загальна кількість їжі. Коригуючі добавки. 

Розрахунок добовог о раціону харчування для дітей, які знаходяться на змішаному 

вигодовуванні. Вигодовування недоношених дітей, відмінності від харчування дітей, які 

народилися доношеними. Голодна пауза. Формула Ромеля. Добова потреба недоношених дітей 

в основних харчових інгредієнтах. Орієнтовна схема збільшення кількості молока при годуванні 

недоношених дітей. Фізіологічні потреби у харчових інгредієнтах дітей з малою масою при 

народженні, недоношених та дітей з гіпотрофією. Складання раціону харчування дітей раннього 

віку. 
Харчування дітей від 1 до 3 років: фізіологічні норми потреби дітей від 1 до 3 років в 

основних харчових речовинах. Частота і тривалість вживання їжі дітьми раннього віку. 

Орієнтовний об'єм (в г) страв для дітей від 1 до 3 років. Раціональний розподіл продуктів 

протягом доби. 
Обясг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 

у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


