
14–15 квітня 2011 ро ку в Києві відбу лась IV на у -
ко вопрак тич на кон фе ренція з міжна род ною учас -
тю "Су часні ас пек ти раціональ но го хар чу ван ня".
Про ве де но пле нар не засідан ня і 5 на у ко вих сим -
позіумів.

На пле нар но му засіданні вис ту пив про фе сор В.Г.
Пе ре дерій (НМУ ім. О.О. Бо го моль ця) з до повіддю
"Хар чу ван ня, здо ров'я, хво ро би і політи ка". Ав тор
до повіді на го ло сив на важ ли вості хар чу ван ня і ліку -
ван ня хво рих з ви ко рис тан ням ге но му. Тре ти на на -
се лен ня Ук раїни страж дає на лак тоз ну не дос -
татність, 0,01 % — на целіакію, 80 % на се лен ня має
не пе ре но симість до тієї чи іншої їжі, 2 % страж да -
ють на хар чо ву алергію. Нині за ге но мом виз на ча -
ють "по лом ку" в ге не тичній сис темі. Ко лишній пре -
зи дент США Білл Клінтон ка зав, що "кар та ге но му
— це мо ва, якою Бог ство рив жит тя". Ліку ван ня по -
вин но бу ти індивіду алізо ва не. Роз ви ваєть ся нут ри -
ге номіка. Аме ри кансь ка фірма "Джон Тор рент сис -
тем" ство ри ла при лад для роз шиф ру ван ня ге но му
лю ди ни, що відкри ває мож ли вості ор ганізації хар -
чу ван ня за ге ном ним прин ци пом.

Про фе сор О.Г. Шадрін (ІПАГ АМН Ук раїни)
вис ту пив з до повіддю "Хар чу ван ня учнівсь кої
мо лоді в Ук раїні: проб ле ми та мож ливі шля хи
їх вирішен ня", ак цен ту вав ши ува гу на
підлітко во му періоді, на адап таційних мож ли -
вос тях, на спо со бах хар чу ван ня су час них
шко лярів, на співстав лен ні ста ну хар чу ван ня
з індек сом IQ. За да ни ми ав то ра, ос нов ни ми
не доліка ми в хар чу ванні дітей є про пуск пов -
ноцінних прийомів їжі, їх заміна так зва ни ми
"пе ре ку са ми", надмірне вжи ван ня га зо ва них
на поїв, ал ко го лю, нар ко тич них за собів (3 %
— учні ПТУ, 1 % — учні стар ших класів і сту -
ден ти 1х курсів).

Про фе сор Бру но де Бе нуа (на у ко вий кон суль -
тант ВО ОЗ, Швеція) в до повіді "Конт роль за
дефіци том йо ду в Ук раїні. Ос тан ня інфор мація" на -
го ло сив на гло бальній по ши ре ності дефіци ту йо ду.
Най ви щий рівень дефіци ту йо ду ви яв ле но в Біло -
русі та Ук раїні. Відо мим ме то дом профілак ти ки
дефіци ту йо ду є вжи ван ня йо до ва ної солі (5 г солі
на день). В Ук раїні 70 % на се лен ня страж дає від
дефіци ту йо ду (в Європі — 30 %). Перс пек тив ним
дже ре лом йо ду в Ук раїні мо же ста ти та кож йо до ва -

на олія (60 мкг на мл).
На на у ко во му сим позіумі "Спеціальні хар чові

про дук ти і нові тех но логії" з до повіддю вис ту пи ла
Пенні Вінер (Бри тансь ке предс тав ни цт во Євро -
пейсь кої асоціації із за ко но да в ства в га лузі про -
дуктів хар чу ван ня, Ве ли ка Бри танія).

В.В. Сластін (Ук раїнсь кий НДІ хар чу ван ня) зро -
бив до повідь про інфор маційні тех но логії в нут -
риціології та дієто логії, а О.О. Ма ка ров (Інсти тут
екогігієни і ток си ко логії ім. Л.І. Мед ве дя) до повів
про роль мікро е ле ментів у функціону ванні ан ти ок -
си да нт ної сис те ми та про їхнє над ход жен ня з
їжею.

Про фе сор П.О. Пух лик (ВНМУ ім. М.І. Пи ро го ва,
м. Вінни ця) вис ту пив з до повіддю "Хронічна кро -
пив'ян ка як наслідок хар чо вих і трав них проб лем".
Він до повів про ви ди кро пив'ян ки, при чи ни роз вит -
ку, її по ши реність, вплив зни жен ня якості жит тя,
ме ханізми фор му ван ня симп томів хво ро би при
вжи ванні різних про дуктів, ме ханізми дії лікарсь ких
за собів.

На кон фе ренції вис ту пив про фе сор В.Н. Кор зун з
до повіддю "Проб ле ма мікро е ле мен тозів в Ук раїні і
шля хи їх профілак ти ки". Вив чен ня хар чо во го ста ту -
су свідчить про змен шен ня мікро е ле ментів в їжі на -
се лен ня. Крім то го, ток си кан ти бло ку ють над ход -
жен ня мікро е ле ментів до ор ганізму. Спри я ють
змен шен ню над ход жен ня ок ре мих мікро е ле ментів
та кож тех но логічна об роб ка про дуктів, за галь не
змен шен ня вжи ван ня їжі, мо но тонізація хар чо во го
раціону, втра та різно маїття, рафіно вані про дук ти,
змен шен ня вжи ван ня мо лоч них і м'яс них про дуктів.
У зв'яз ку  з дефіци том мікро е ле ментів ви ни ка ють
полідефіцитні зах во рю ван ня. В до повіді особ ли ва
ува га приділя лась ліку ван ню дефіци ту йо ду.

Док тор ме дич них на ук П.О. Кар пен ко (КЕ ТЕУ,
Київ) свою до повідь прис вя тив су час ним ас пек там
раціональ но го і ліку валь но го хар чу ван ня.

До цент О.В. Швець (УНДІХ, Київ) роз повів про
зна чен ня кис ло мо лоч них про дуктів у су часній
дієто логії, до цент Н.М. Міхнь ов (УНДІХ, Київ) —
про зна чен ня чаю для здо ро во го спо со бу жит тя, а
кан ди дат ме дич них на ук О.А. Мар тин чук (УНДІХ,
Київ) — про вплив ка ви на здо ров'я лю ди ни.

На сим позіумі "Пи тан ня без печ ності та якості
про дуктів хар чу ван ня" з до повідя ми вис ту пи ли
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С.Д. Ко лес ник ("Ме то дичні ос но ви роз роб ки,
впро вад жен ня та про ве ден ня офіційних інспекцій
(ау ди ту) на ос нові прин ципів НАССР на
підприємствах з ви роб ни цт ва та обігу хар чо вих
про дуктів в Ук раїні"), до цент О.В. Швець ("Без -
печність хар чо вих до ба вок: до ве дені фак ти та не -
пе ревірені чут ки"), С.С. Ве се ло ва ("Те ра байт на
кух ня мрії").

Один із на у ко вих сим позіумів був прис вя че ний
проб лемі ожиріння. На нь о му з до повідя ми вис ту -
пи ли про фе сор Н.І. Швець і до цент Т.М. Бен ца
(НМА ПО ім. П.Л. Шу пи ка, Київ), про фе сор С.М.
Ткач (НМУ ім. О.О. Бо го моль ця, Київ), кан ди дат
ме дич них на ук Ю.Г. Че хоніна (Інсти тут хар чу ван ня
РАМН, Моск ва), про фе сор О.Ю. Йоф фе (НМУ ім.
О.О. Бо го моль ця, Київ). В їхніх до повідях йшло ся

про дієто те рапію в ліку ванні ожиріння, про про дук -
ти хар чу ван ня та їх зас то су ван ня у прог ра мах ко -
рекції ма си тіла, про вибір хірургічно го спо со бу
ліку ван ня ожиріння.

На на у ко во му сим позіумі "Хар чо ве несп рий нят -
тя: від діаг но зу до прак тич них ре ко мен дацій хво -
рим" бу ли висвітлені проб ле ми хар чу ван ня у хво -
рих на целіакію (до цент О.Ю. Губсь ка, док тор ме -
дич них на ук М.О. Овдій, НМУ ім. О.О. Бо го моль ця,
Київ), мож ли вості елімінаційних дієт у клініці
внутрішньої ме ди ци ни (кан ди дат ме дич них на ук
О.А. Мар тин чук), су часні підхо ди до діаг нос ти ки
хар чо во го несп рий нят тя (до цент Н.М. Міхнь о ва),
ре ко мен дації що до хар чу ван ня хво рих із не пе ре -
но симістю фрук то зи (Г.К. Си зен ко, НМУ ім. О.О.
Бо го моль ця, Київ).
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