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Целью данной работы был анализ структуры питания студентов-иностранцев, проходящих

обучение в Одесском национальном медицинском университете, и факторов, его определяю-
щих. Исследование показало, что фактическое питание иностранных студентов является не-
сбалансированным по энергетической ценности, соотношению белков, жиров и углеводов, со-
держанию витаминов, микро- и макроэлементов, а также создает метаболическую основу для
формирования алиментарно-зависимой патологии. Параллельно выявлено несоблюдение ре-
жима дня, сна и отдыха, отсутствие адекватной физической нагрузки, наличие вредных привы-
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Вступ

Здоров’я населення — одна
з головних умов успішної реа-
лізації стратегії соціально-еко-
номічного розвитку кожної краї-
ни, у тому числі України, та є
найважливішим результатом
суспільного розвитку. Ставлен-
ня до охорони здоров’я стрім-
ко змінюється, розробляються
та впроваджуються інновацій-
ні програми, що входять до
національної стратегії роз-
витку цієї галузі. «Здоров’я
2020» — це основа нової єв-
ропейської політики українсь-
кої охорони здоров’я. Вона
спрямована на підтримку дій
держави та суспільства з ме-
тою укріплення суспільного
здоров’я та забезпечення на-
явності універсальних, стійких
і високоякісних систем охоро-
ни здоров’я, орієнтованих на
людину.

Проблема стану здоров’я
студентів як інтелектуального
потенціалу останнім часом при-
вертає увагу науковців, лікарів
і педагогів [3; 6–10]. За дани-
ми літератури, за останні роки

захворюваність студентів збіль-
шилася на 35 %. [4]. Студент-
ство можна зарахувати до гру-
пи високого ризику, оскільки на
даному етапі розвитку молоді
люди знаходяться під потуж-
ним впливом двох важливих
факторів: активної фізіологіч-
ної перебудови організму та
інтенсивної соціалізації особис-
тості. Інтенсивна розумова і
фізична активність, що пов’я-
зана з навчальним процесом,
ставить до організму студентів
підвищені вимоги.

Особливу категорію учнів
становлять студенти-іноземці.
За даними Міністерства освіти
і науки, іноземних студентів в
Україні налічується близько
61 тис. з понад 130 країн світу
та спостерігається тенденція
до збільшення їх кількості. Еко-
номічна вигода України від
навчання іноземців становить
близько 4,4 млрд грн. Найбіль-
ші групи іноземних студентів
походять з Туркменістану, Мол-
дови та Індії. Понад 4 тис. іно-
земних студентів представля-
ють європейські країни, відзна-
чається тенденція до збільшен-

ня кількості студентів з Близь-
кого Сходу й Африки. Іноземні
студенти навчаються пере-
важно у вищих навчальних за-
кладах Харкова, Києва, Одеси,
Дніпра, Запоріжжя, Вінниці та
Львова (рис. 1).

Одеський національний ме-
дичний університет є лідером
за кількістю іноземних студен-
тів, що навчаються в Одеській
області, тому вивчення особ-
ливостей стану здоров'я цьо-
го прошарку молоді та факто-
рів, які беруть участь у його
формуванні на етапі професій-
ної підготовки, мають велике
наукове і практичне значення.
На формування здоров'я сту-
дентської молоді, у тому числі
студентів-іноземців, у процесі
навчання впливає багато чин-
ників, які умовно можна розпо-
ділити на дві групи. Перша гру-
па — це об'єктивні фактори,
безпосередньо пов'язані з на-
вчальним процесом (трива-
лість навчального дня, навча-
льне навантаження, зумовле-
не розкладом, перерви між за-
няттями, мікроклімат навчаль-
них аудиторій та ін.). Друга гру-

чек, что является предпосылкой для формирования морбидных состояний и снижения работо-
способности. Рекомендованы мероприятия по организации режима дня, просветительская ра-
бота с целью популяризации здорового образа жизни, рационализация питания, совершенство-
вание методики преподавания раздела «Гигиена питания» в этой группе молодежи.

Ключевые слова: иностранные студенты, рациональное питание, фактическое питание, здо-
ровый образ жизни, профилактика.
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NUTRIENT INTAKE BY INTERNATIONAL STUDENTS
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The problem of the health status of students, who are the intellectual potential of the nation, has

attracted the attention of scientists in recent years. International students are under the multifactorial
influence of the environment of the new host country. Nutrition of international students requires spe-
cial attention, as a factor that influences the development of adaptation processes to new climatic,
social, chronobiological conditions and new food. The aim of this research was to analyze the nutri-
tion of students from other countries, who are studied at the Odessa National Medical University and
the factors that determine it. The study showed that the actual nutrition of international students is
unbalanced in energy content, in the ratio of proteins, fats and carbohydrates, in vitamins, micro- and
macroelements content. This creates a metabolic basis for the formation of diseases associated with
nutrition. In parallel, non-compliance with the daily regime, sleep and rest, lack of adequate physical
activity, bad habits are revealed. This is a prerequisites for the formation of morbid conditions and
reduced efficiency. We recommended measures to organize a daily regime, educational work to pop-
ularize a healthy lifestyle, rationalization nutrition and improving the teaching methods of the relevant
“Food Hygiene” sections in this group of youth.

Key words: international students, rational nutrition, actual nutrition, healthy lifestyle, prevention.
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па чинників — суб'єктивні: ре-
жим харчування, рухова актив-
ність, організація дозвілля, на-
явність або відсутність шкід-
ливих звичок та ін. [2–4]. Се-
ред цих факторів особливе
значення належить саме хар-
чуванню як фактору, що без-
посередньо впливає на здо-
ров’я і визначає його стан,
створює умови для підвищен-
ня здатності організму проти-
стояти несприятливим впли-
вам навколишнього середови-
ща, у тому числі навчального.

Іноземні студенти знаходить-
ся під багатофакторним впли-
вом навколишнього середови-
ща нової країни перебування.
Харчування їх потребує особли-
вої уваги як чинник, що впли-
ває на розвиток процесів адап-
тації до нових кліматичних, со-
ціальних, хронобіологічних умов
і нових харчових продуктів [6–
10].

Водночас студенти цієї со-
ціальної групи у харчуванні ча-
сто додержуються традицій
своєї релігійно-етнічної групи.
Таке вибіркове харчування в
умовах зміни регіону прожи-
вання та асортименту спожи-
вання харчових продуктів є

передумовами для формуван-
ня аліментарно-залежної пато-
логії, зниження якості життя та
навчання [1; 3; 5–7; 9; 10].
Відсутність достатньої кількос-
ті наукових даних з вивчення
особливостей харчування іно-
земних студентів і внутрішніх
чинників, що формують його
на етапі професійної підготов-
ки, визначило мету наших до-
сліджень.

Метою даної роботи був
аналіз харчування студентів-
іноземців, які проходять на-
вчання в Одеському націо-
нальному медичному універ-
ситеті, і чинників, що його ви-
значають.

Матеріали та методи
дослідження

Під час роботи було прове-
дено динамічне дослідження
особливостей харчування іно-
земних студентів 1–3-го кур-
сів, що навчаються на міжна-
родному факультеті ОНМедУ
за спеціальностями «Лікуваль-
на справа», «Стоматологія» та
«Фармація». Кількість обсте-
жених студентів — 253 особи.
Розподіл за статевою ознакою
такий: особи чоловічої статі —

61 % (154/253), особи жіночої
статі — 39 % (99/53). Середній
вік обстежених становив (22,0±
±1,3) року.

Дослідження способу жит-
тя та харчування проводилося
методом анкетного опитуван-
ня за допомогою спеціально
розробленої анкети. Матеріа-
ли анкетування дозволили от-
римати інформацію про режим
навчання і відпочинку студен-
тів, ступінь рухової активнос-
ті, характер, режим і структу-
ру харчування. Середньодобо-
ві енерговитрати визначалися
за методикою ВООЗ (1986).
Калорійність і якісний склад
харчового раціону оцінювали
розрахунковим методом за
усередненими добовими раці-
онами [2].

Оцінка характеру харчуван-
ня показала, що поряд з об'єк-
тивними факторами: органі-
зацією навчального процесу,
умовами проживання, матері-
альним добробутом — велике
значення мають і суб'єктивні
чинники, що є відображенням
звичок студентів з урахуван-
ням етнорелігійних особли-
востей та соціальних процесів
країни перебування.

Результати дослідження
та їх обговорення

Оцінка характеру харчуван-
ня іноземних студентів дозво-
лила визначити його як не-
раціональне та незбалансова-
не. Велика частина студентів
(55 % обстежених) харчують-
ся лише двічі на день, ще 4 %
споживають їжу один раз на
день, що є ризиком виникнен-
ня захворювань травної систе-
ми. Для більшості студентів
(73,6 %) звичайним місцем обі-
ду є заклади громадського хар-
чування, розташовані поблизу
університету (рис. 2).

Аналіз отриманих даних
про фактичне харчування іно-
земних студентів викликає за-
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Рис. 1. Розподіл кількості іноземних студентів за регіонами України
(за даними МОН на 01.01.2016 р.)
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непокоєння. Так, понад 67 %
середньодобових раціонів
харчування, що оцінювалися,
мають невідповідність за енер-
гетичною цінністю щодо реко-
мендованих норм та особис-
тих потреб у енергії для відпо-
відних вікових і статевих груп.
Фактично якісний склад раціо-
нів у 47 % випадків також не
відповідав індивідуальним по-
требам організму респонден-
тів. Вміст білка в раціонах хар-
чування юнаків коливався від
(70,0±4,7) до (121,00±3,11) г на
добу, раціони з нестачею біл-
ка визначалися у 14 % обсте-
жених.

Також було зазначено низь-
ку забезпеченість жіночої гру-
пи білком тваринного похо-
дження, що у 70 % випадків
була нижчою, ніж фізіологічна
потреба (р<0,05). Надходжен-
ня жирів у раціон юнаків вияви-
лося підвищеним — (124,0±
±8,5) г на добу (р<0,05), проте
вміст жирів у раціоні дівчат, у
цілому, відповідав потребам.
Студенти з надмірним вміс-
том у раціоні тваринних жирів
(32 % юнаків, 27 % дівчат) ма-
ли перевищення маси тіла по-
рівняно з середніми значення-
ми (ІМТ >25).

Надходження вугеводів з
їжею було нижчим за потреби
у студентів усіх курсів навчан-
ня. Привертає увагу, що рівень
споживання вуглеводів дівча-
тами-студентками значно ниж-

чий, ніж юнаками. У раціонах
переважали продукти, що міс-
тять рафіновані вуглеводи при
дефіциті продуктів, які містять
полісахариди і клітковину.

Дослідження мікронутрієнт-
них складових раціону харчу-
вання студентів виявило не-
адекватність споживання за
низкою компонентів: дефіцит
споживання вітамінів В2 (32 %),
В6 (14 %), РР (9 %), В12 (16 %),
недостатнє споживання фос-
фору (22 %), цинку (13 %), се-
лену (7 %) у харчуванні чоло-
вічої групи; дефіцитний вміст
вітамінів В2 (17 %), РР (11 %),
В12 (34 %), фолієвої кислоти
(18 %), нестача фосфору (9 %),
цинку (12 %), селену (7 %) у
раціоні жіночої групи. Раціони
студентів характеризувалися
дефіцитом кальцію: тільки
9 % раціонів дівчат і 23 %
раціонів юнаків відповідали
добовій фізіологічній нормі за
вмістом цього елемента. Спів-
відношення кальцію та фос-
фору становило у юнаків
1 : 1,8, у дівчат 1 : 1,9.

Щоденне меню студентів
обох статей містило мало про-
дуктів-джерел вітамінів А, гру-
пи В і С. Для раціонів інозем-
них студентів була характер-
ною одноманітність меню, по-
вторюваність споживання од-
них і тих же продуктів протягом
дня. Часто був відсутній пов-
ноцінний гарячий обід, у раціо-
нах було мало яєць, молока,

кисломолочних продуктів, ри-
би, м'яса, натуральних соків,
свіжих овочів і фруктів незалеж-
но від пори року, часто з ра-
ціонів виключався хліб. Були
встановлені порушення режи-
му харчування: кратності при-
йому їжі 3–4 рази на добу до-
тримувалися тільки 42 % об-
стежених. Порушувався розпо-
діл енергетичної цінності раці-
ону за прийомами їжі: у 72,2 %
випадків найбільше наванта-
ження припадало на вечерю
(від 52 до 78 % калорійності
добового раціону), у 3,1 %
випадків виключався сніда-
нок.

Студенти харчувалися за
місцем проживання, у закла-
дах громадського харчування,
споживали їжу в навчальних
аудиторіях під час перерв. Де-
які харчувалися в закладах, що
пропонують фаст-фуд, частка
таких осіб у середньому 19 %,
причому раціон у цих випадках
відрізнявся незбалансованіс-
тю, істотною нестачею білків,
а також дефіцитом продуктів,
багатих на вітаміни та мінера-
льні речовини.

У режимі роботи локаль-
них підприємств роздрібної
торгівлі недостатньо врахову-
валися розклад занять, три-
валість перебування молоді в
університеті, бюджетні мож-
ливості студентів. Асортимент
буфетної продукції містив про-
дукти малої біологічної цін-
ності.

Нормальну масу тіла мали
тільки 46 % обстежених, зни-
жену — 36,2 %, підвищену
(ІМТ >25) — 17,8 % (16,4 % дів-
чат і 23,3 % юнаків). Знижен-
ня маси тіла щодо рекомендо-
ваних величин відмічалося час-
тіше у юнаків-студентів пер-
ших двох років навчання, пе-
ревищення — у юнаків 3-го
курсу.

Незважаючи на те, що 89 %
(224/253) студентів вважають,

Рис. 2. Типові місця обіду іно-
земних студентів ОНМедУ у на-
вчальні дні, % (2015–2017 рр.):
1 — локальні заклади громадсько-
го харчування (55 %); 2 — за міс-
цем проживання (гуртожиток, орен-
доване житло та ін., 40 %); 3 —
заклад мережі «МакДональдс»
(19 %); 4 — заклад мережі «Жарю-
Парю» (7 %); 5 — приносять їжу з
собою (4 %); 6 — купують їжу у
магазині або у вуличній точці роз-
дрібної торгівлі (35 %)
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що загалом дотримуються здо-
рового способу життя, кількість
курців сягала 75 % (116/154)
у чоловічій групі та 8 % (8/99)
у жіночій групі, 96 % (119/124)
молоді, що курить, вважає
куріння кальяну нешкідливим
для власного здоров'я. Також
64 % (98/154) юнаків і 4 %
(4/99) дівчат вживають алкоголь
більше двох разів на тиждень.
Регулярно займаються спор-
том 46 % (71/154) хлопців та
6 % (6/99) дівчат. У чоловічій
та жіночій групах кількість осіб,
що приділяє розважальному
інтернет-контенту (соціальним
мережам, комп’ютерним іграм
тощо) більше 3 год щодня, ста-
новила 97 % (149/154) та 90 %
(89/99) відповідно. Сплять мен-
ше 7 год на добу 86 % (133/
154) юнаків і 83 % (82/99) дівчат.

Висновки

Фактичне харчування даної
групи іноземних студентів є не-
збалансованим за енергетич-
ною цінністю, співвідношенням
білків, жирів і вуглеводів, вміс-
том вітамінів, мікро- та мак-
роелементів, що створює ме-
таболічну основу для форму-
вання аліментарно-залежної
патології. У споживанні міне-
ральних речовин жіночою гру-
пою студентів насторожують не-
стача вітамінів й мікроелемен-
тів, що впливають на крово-
творення, у поєднанні з дефі-
цитом повноцінного тваринно-
го білка у раціоні дівчат. Вра-
ховуючи фізіологічну менстру-
альну крововтрату, цей дисба-
ланс у харчуванні є фактором
ризику для формування анемії
в іноземних студенток.

В умовах адаптації недо-
тримання режиму дня, сну та
відпочинку, відсутність адекват-
ного фізичного навантаження,
шкідливі звички є передумо-
вами для формування хвороб-
ливих станів і зниження праце-
здатності іноземних студентів.

Загальними рекомендація-
ми щодо корекції наявних по-
рушень є дотримання раціо-
нального режиму дня, позбав-
лення від шкідливих звичок,
впровадження елементів фі-
зичної культури у щоденний
розпорядок, оптимізація режи-
му харчування, розширення
раціону іноземних студентів за
рахунок місцевих продуктів,
приведення кількісного та якіс-
ного складу раціону харчуван-
ня у межі рекомендованих зна-
чень, зниження споживання
фаст-фуду, розробка оновле-
них методичних рекомендацій
з розділу «Гігієна харчування»
для студентів міжнародного
факультету, що висвітлювати-
муть роль харчування під час
адаптації до нової країни пере-
бування, просвітницька робота
серед іноземних студентів з пи-
тань раціонального харчуван-
ня, а також розробка раціонів,
адаптованих до етнічних кулі-
нарних, культурних та релігій-
них традицій, як для особисто-
го використання, так і для ло-
кальних закладів громадсько-
го харчування.

Ключові слова: іноземні
студенти, раціональне харчу-
вання, фактичне харчування,
здоровий спосіб життя, профі-
лактика.
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ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ В ВОДЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
МАРОК 2102 И 3603-2-12
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Программа проведенной работы включала разделы органолептических исследований, изу-

чение влияния объектов исследований на санитарный режим водоемов и раздел санитарно-
токсикологических исследований на теплокровных, что в полной мере соответствует требова-
ниям нормативно-методических документов, регламентирующих научные исследования по проб-
леме обоснования и разработки официальных государственных гигиенических нормативов —
предельно допустимых концентраций вредных химических соединений для воды водоемов. Впер-
вые научно обосновано предельно допустимые концентрации новых поверхностно-активных ве-
ществ марок 2102 и 3603-2-12 и основных продуктов их гидролитической деструкции и транс-
формации 2-метоксиэтанола и метилкарбитола для воды водоемов.

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, гигиеническая регламентация, токсич-
ность, вода, здоровье.
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CHARACTERISTICS OF THE METHODOLOGICAL RATIONALE OF THE RESULTS OF HYGIENIC

REGULATION IN WATER OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES MARKET 2102 AND 3603-2-12,
The Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
The aim is to substantiate the effectiveness and methodological completeness of the results of

hygienic regulation in water of simple oligoester of the technical name "Laproly" of grades 2102 and
3603-2-12 as basic substances and products of their hydrolytic destruction and transformation of
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