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РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я 
 

Раціональне харчування – це правильно організоване і своєчасне 
забезпечення організму смачно приготовленою і безпечною їжею, вміст в 
раціоні оптимальної кількості харчових речовин, необхідних для розвитку 
і життєдіяльності організму. Раціональне харчування забезпечує 
нормальну життєдіяльність організму, високий рівень працездатності і 
стійкості до несприятливих факторів навколишнього середовища, 
максимальну тривалість активного життя. Для нормальної життєдіяльності 
людини необхідно не тільки забезпечення адекватної (відповідно потребам 
організму) кількості енергії і харчових речовин, але і дотримання 
відповідних співвідношень між чисельними факторами харчування. 
Харчування з оптимальним співвідношенням харчових речовин вважають 
збалансованим. В природі не існує ідеальних продуктів харчування, які 
містили б всі харчові речовини, необхідні людині (за винятком 
материнського молока). Тільки різноманітні продукти харчування в раціоні 
забезпечують його харчову цінність, тому що різні продукти доповнюють 
один одного відсутніми компонентами. Крім того, різноманітне 
харчування сприяє кращому засвоєнню їжі. «Ratio» – в перекладі з 
грецької означає розум, наука, а також розрахунок. Таким чином, 
раціональне харчування – це розумне, точно розраховане забезпечення 
людини їжею. Воно передбачає:  

– відповідність харчування фізіологічним потребам та 
енерговитратам організму;  

– дотримання кількісної та якісної збалансованості за основними 
харчовими та біологічно активними речовинами в добовому раціоні; 

– дотримання правильного режиму харчування. 
Раціональне харчування в сучасних умовах запобігає знешкодженню 

та швидкому виведенню з організму радіонуклідів, нормалізує обмін 
речовин, вітамінний статус та інші зміни, що можуть виникнути в 
організмі під впливом іонізуючого випромінювання. Нестача білків, 
вітамінів, мікроелементів веде до значного накопичення в організмі 
радіонуклідів. Раціон з великим вмістом білків, переважно тваринних, 
підвищує виведення з організму цезію – 137. Частка тваринних білків у 
раціоні дорослої людини повинна становити 55 % загальної кількості 
білка. 

Вважають, що людина помирає не від певної хвороби, а від свого 
способу життя. «Наше здоров’я в наших руках» проста істина, основа 
здорового способу життя. Здоровий спосіб життя – це фізична активність, 
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правильне харчування без переїдання і порушення режиму, відмова від 
шкідливих звичок (пияцтво, куріння), зловживання окремими продуктами. 
Почуття міри треба виховувати з молоду. При курінні значно страждає 
обмін речовин. Підраховано, що одна випалена цигарка нейтралізує 
половину добової потреби організму у вітаміні С. В наш час багато осіб 
(особливо дівчата) окремі приймання їжі замінюють палінням, щоб 
зменшити масу тіла. Але це ж досягається за рахунок отрут тютюнового 
диму, тобто за рахунок здоров’я. Харчування відноситься до тих факторів 
навколишнього середовища, вплив яких на організм відбувається не зразу, 
а поступово. У зв’язку з цим шкода неправильного харчування також 
виявляється не зразу, а люди часто відносяться до питань харчування з 
недостатньою увагою і серйозністю. Якщо ж з’явилися зайві кілограми – 
підвищіть рухому активність, скоротіть калорійність раціону за рахунок 
цукру, борошняних і кондитерських виробів, білого хліба, картоплі. 
Більше використовуйте в раціоні сирі овочі, з них салати з олією. 
Відмовтесь від гострих закусок, приправ, які збуджують апетит. 
Орієнтовний простий спосіб визначення нормальної ваги – це віднімання 
від зросту в сантиметрах цифри 100. Наприклад, при зрості 180 см 
нормальною буде вага 80 кг (180–100 = 80). Ожиріння з’являється тоді, 
коли харчування постачає більше енергії, ніж організм може витратити. 
Так, 1г жиру дає 9 ккал, вуглеводів – 4ккал, білків – 4ккал, алкоголю –
7ккал. Отож, і в наш непростий час не забувайте, що правильно 
організоване харчування допоможе зберегти здоров’я, енергію, високу 
працездатність.  

Згідно з принципами харчування, раціон людини повинен бути ще й 
збалансований, містити в собі різноманітні продукти в необхідній кількості 
та співвідношенні.  

Також не слід забувати про розподіл продуктів харчування між 
прийомами їжі на протязі дня. У першій половині дня рекомендуються 
продукти, багаті білком і жирами, оскільки вони поліпшують обмін 
речовин, довше затримуються в шлунку, довше підтримують відчуття 
ситості, збуджують нервову систему (м’ясо, риба, яйця, сир, каші, страви з 
бобових). Вечеря повинна включати молочні та овочеві страви, які не 
викликають перезбудження нервової системи перед сном. На ніч не можна 
переїдати, але й не можна лягати спати голодним. Рекомендується 
випивати склянку кефіру. Порушення режиму харчування – одна з 
поширених причин розладу шлунка і дванадцяти палої кишки, хронічних 
гастритів та інших захворювань органів травлення. Уникайте шкідливих 
звичок у харчуванні. Не зловживайте солодощами. Зайва кількість цукру 
веде до посиленого виділення інсуліну – гормону підшлункової залози, що 
збільшує ризик виникнення цукрового діабету, може призвести до 
порушення ліпідного (жирового) обміну, а потім і до ожиріння. Не 
нехтуйте нормою солі, не випивайте багато рідини, кави. В добовому 
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раціоні повинно міститися не більше 6 –10 г солі, до 2,5л рідини (вільної і 
в складі різних продуктів і страв). Природно, треба вилучити вживання 
алкогольних напоїв, які порушують обмін речовин, викликають запальні 
процеси в слизовій оболонці травного каналу, утруднюють засвоєння 
харчових речовин – вітамінів, мінеральних солей тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 

 
Формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей – одна з 

актуальних проблем нашого суспільства. Це пояснюється тим, що до дітей 
висуваються досить високі вимоги, відповідати яким можуть лише здорові 
діти. А про здоров’я можна говорити лише при відсутності захворювань, 
але з умовою гармонійного нервово-психічного розвитку, високою 
розумовою та фізичною працездатністю. Разом з тим результати наукових 
досліджень свідчать: уже в дошкільному віці здорових дітей стає все 
менше [3, с. 30]. 

Рухова активність у свою чергу є сильним біологічним стимулятором 
життєвих функцій організму, що розвивається Щоб забезпечити фізичний 
розвиток дитини, доцільно враховувати прийоми, що стимулюють 
відновлення працездатності дитячого організму. Цим можна пояснити 
високу ефективність самих різних методик і форм проведення занять коли 
їх основою є загальний вплив на організм в поєднанні зі спеціальними 


