
менеджменту не слід ігнорувати
надбання вітчизняної гігієнічної
науки та практики, сліпо наслі�
дуючи організаційну структуру
та методологічні засади со�
ціально�психологічних служб у
справах учнів/студентів західно�
го зразка.
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Дослідження проблем хар9
чування сільськогосподарсь9
ких працівників. Серед ба�
гатьох видів праці професор
В.Я. Підгаєцький виділяв працю
сільськогосподарських праців�
ників, вважаючи її тяжкою, отже і
надзвичайно напруженою. Ця
праця вимагала відповідно до�
статньої за калорійністю кілько�
сті їжі.

Дослідженню проблем харчу�
вання вчений�гігієніст присвятив
низку наукових праць [16]. У них
він всебічно охарактеризував
стан харчування сільськогоспо�
дарських працівників України на
початку 20�х років XX століття. Це
мало велике значення. Адже на�
селення, особливо нещодавно
голодуючих губерній, потребу�
вало висококалорійного харчу�
вання, насамперед для того,
щоб зголоднілі організми відно�
вили втрати і створили відповідні
запаси енергії на випадок непе�
редбачуваних негараздів і над�
мірних фізичних зусиль. Останнє
стосувалося передусім сільсько�
господарських працівників.

У зв'язку з цим слід зазначити,
що на той час загальними питан�
нями харчування всього насе�
лення СРСР займалися науковці,
у тому числі професор А.Є. Ло�
сицький, який (як свідчать його
праці) визначив калорійність
харчування для різних регіонів.
Так, для населення України у
жовтні 1922 р. вона становила
4074 ккал, а у лютому 1923 р. —
4009 ккал [17]. Проте матеріали,
які б дозволили нам отримати
більш детальну характеристику
харчування сільськогосподарсь�
ких працівників України, у працях
професора відсутні.

А між тим, підвищення продук�
тивності праці у націоналізова�
них сільськогосподарських під�
приємствах залежала передусім
від харчування. За висловом
В.Я. Підгаєцького, «пояснення
нижчої продуктивності треба шу�

кати ... у гіршому харчуванні»
[18]. Цю думку вчений підтвер�
джував такими цифровими да�
ними. Під час оранки продуктив�
ність праці при харчуванні у 1654
ккал становила 50%, а при хар�
чуванні у 3409 ккал — 125%
профспілкових норм [19].

Виходячи з цього професор
В.Я. Підгаєцький першим серед
тодішніх українських вчених роз�
робив чітку систему норм хар�
чування сільськогосподарських
працівників України. Для обґрун�
тування своїх наукових висновків
з цього питання він використав
матеріали анкетування, яке про�
водив Наркомпраці УРСР 1924
року на 13 націоналізованих під�
приємствах Полтавщини, 17 —
Харківщини, 6 — Волині, 6 —
Чернігівщини, 5 — Донбасу. З 41
підприємства, де здійснювалось
анкетування, 11 належало Цу�
кортресту, решта — різним рад�
госпам. На цих підприємствах
працювало понад 11 000 праців�
ників, у т.ч. на 11 підприємствах
Цукортресту — 3122, тобто у се�
редньому по 280 на одному під�
приємстві, решта — у різних
радгоспах, відповідно по 190
осіб у кожному [20]. 

За підрахунками В.Я. Підгаєць�
кого, калорійність їжі працівни�
ків, охоплених анкетуванням під�
приємств, взимку 1923�1924 ро�
ків була такою: у радгоспах —
3904 ккал, у господарствах Цу�
кортресту — 3740 ккал, у т.ч. їжі
тваринного походження у рад�
госпах — 5,2%, у господарствах
Цукортресту — 6,1% [21]. 

Харчування сільськогосподар�
ських працівників характеризува�
лося малою кількістю їжі тварин�
ного походження та надзвичайно
великою кількістю їжі рослинного
походження (хлібних продуктів).
За основними харчовими показ�
никами розподіл добового пайка
для радгоспів і господарств Цу�
кортресту був таким: білків —
116,8 г та 114,0 г, жирів — 56,6 г

PROFESSOR V.YA. PODGAETSKY ON IMPORTANCE OF RATIONAL
NUTRITION IN CONDITIONS OF NATIONAL ECONOMY CRISIS 
AND CONSEQUENCES OF 1921"1923 FAMINE IN UKRAINE

Yavorovsky O.P., Sakharchuk I.M., 
Zenkina V.I., Кuzminska O.V.

ПРОФЕСОР В.Я. ПІДГАЄЦЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО
ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОЇ КРИЗИ 

ТА НАСЛІДКІВ ГОЛОДУ 1921"1923 РОКІВ В УКРАЇНІ
ЯВОРОВСЬКИЙ О.П., САХАРЧУК І.М., 

ЗЕНКІНА  В.І., КУЗЬМІНСЬКА О.В.

№ 1 2011   ENVIRONMENT & HEALTH   76

© Яворовский А.П., Сахарчук И.М., Зенкина В.И., 
Кузьминская Е.В. СТАТТЯ, 2011.
(Закінчення. Початок у № 4 за 2010 рік.) 

D1-11 b-.qxd  02.03.2011  18:04  Page 76



та 54,2 г, вуглеводів — 701,4 г та
701 г [22]. Цей пайок складався з
певної кількості харчів, які наве�
дено у табл. 6 [23].

Така перевага у добовому пай�
ку сільськогосподарських робіт�
ників хлібних продуктів спонука�
ла вченого до подальшого де�
тального вивчення цієї групи
(табл. 7).

Як бачимо, хлібний пайок пе�
реважно складався з житнього
хліба та крупи. 

Важливо підкреслити, що про�
фесор В.Я. Підгаєцький, визна�
чивши характер харчування двох
великих груп господарств, дій�
шов висновку, що структура хар�
чування значно відрізнялась у
межах кожної губернії. Про це
свідчать дані розробленої ним
таблиці 8 [24].

Не кращими були склад та ка�
лорійність добового пайка і у гу�
берніях, які наведено у табл. 9.

Встановлення якісного
складу пайка. Особливо цінним
було встановлення якісного
складу цього пайка, який харак�
теризувався надзвичайно малою
кількістю продуктів тваринного
походження.

Згідно з даними, які наводить
професор В.Я. Підгаєцький, у
багатьох радгоспах працівники
зовсім не забезпечувалися пев�
ними видами тваринних продук�
тів. Наприклад, м'ясо видавало�
ся лише у 25 підприємствах з 40,

свиняче сало — у 18, молоко — у
2. На Полтавщині та у Донбасі
працівники взагалі не отримува�
ли молока, а м'яса зовсім не ви�
давали на багатьох підприєм�
ствах Волині та Чернігівщини.
Стосовно додаткового харчуван�
ня, як відзначав В.Я. Підгаєць�
кий, то воно було відсутнє взага�
лі на 35 підприємствах [25].

Усе це свідчило про те, що в
Україні на той час не існувало
усталеного типу харчування
сільськогосподарських робітни�
ків ні у губерніях, ні на підприєм�
ствах. Згідно з даними профес�
ора В.Я. Підгаєцького спостері�
галися великі розбіжності у до�
бовому надходженні жирів у ра�
ціоні робітників. Так, були рад�
госпи, де кількість жирів у раціо�
ні сягала тільки 13,5 г на добу,
але були й господарства, де кон�
статувалися випадки надхо�

дження цих нутріентів понад
110 г. Такий дисбаланс спостері�
гався і у кількості рослинних біл�
ків. На одних підприємствах над�
ходження білків було надзвичай�
но низьким — менше 75 г, в інших
— до 135 г, а у Донбасі — до
261 г. Кількість вуглеводів так са�
мо коливалася від 523 г до
1020 г. Така саме нерівномір�
ність в окремих господарствах
відзначалась і за калорійністю —
від 2763 ккал до 6179 ккал [26].

Несуттєво змінилися норми
харчування сільськогосподарсь�
ких робітників України і влітку
1924 р., про що свідчать дослід�
ження В.Я. Підгаєцького [27].
Вчений підкреслював, що у хар�
чуванні працівників сільгоспів
УРСР домінуючу кількість у пайку
складали продукти рослинного
походження; відсутнім було
м'ясо у раціоні працівників дея�
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Показник
Харківщина Полтавщина Чернігівщина Волинь Донбас

Радгосп Цукор�
трест Радгосп Цукор�

трест Радгосп Цукор�
трест Радгосп Цукор�

трест Радгосп

Білки, г 102,1 120,6 121,0 120,0 121,3 106,1 101,3 110,0 139,5

Жири, г 17,2 90,5 48,0 35,0 56,6 38,4 58,1 54,1 74,5

Вуглеводи, г 698,2 642,0 652,0 740,8 725,1 038,5 666,2 784,3 706,6

Калорійність їжі, ккал 3725 3902 3737 3876 3968 3584 3054 4187 4136

Підприємства Хліб житній Борошно
пшеничне

Крупа гречана
та ячна Пшоно Боби Разом

Совхози 2,55/1163 0,22/99,4 0,13/58,8 0,36/162,7 0,003/1,4 3,33/1505

Цукортрест 2,23/1008 0,11/49,7 0,21/94,9 0,40/180,8 0,005/2,6 3,02/1365

Продукти
Фунтів/г на добу на 1 людину Продукти Фунтів/г на добу на 1 людину

Радгоспи Цукортрест Радгоспи Цукортрест

Хлібні продукти 3,33/1505 3,02/1365 М'ясо 0,12/54,2 0,14/63,3

Картопля 0,63/284,8 0,70/316 Риба 0,001/0,45 0,002/0,9

Хліб та картопля 3,96/1789 3,72/1681 М'ясо та риба 0,121/54,7 0,142/64,2

Городина 1,0/452 1,0/452 Молоко 0,20/54,4 0,13/57,8

Олія 0,17/76,8 0,15/67,8 Разом тваринні
продукти 0,371/168 0,312/141

Разом рослинні продукти 5,13/2308,8 4,87/2201 Загалом 5,6/2531 5,18/2341

Таблиця 8
Характер харчування двох груп господарств у межах губерній

Таблиця 7
Склад добового пайка хлібних продуктів на одного споживача (фунти/г)

Таблиця 6
Кількісний склад добового пайка сільськогосподарського працівника (фунти/г)
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з тих самих круп. І так щодня
протягом цілого року майже без
змін» [30].

З цілого ряду обстежених під�
приємств вчений виділив лише
одне — Хмілівську агробазу на
Волині, де досліджувався харак�
тер меню з 1 по 7 грудня 1923
року. Зміст його відображено у
таблиці 10 [31].

У підвищенні якості харчування
сільськогосподарських робіт�
ників значну роль, на думку
В.Я. Підгаєцького, повинні віді�
гравати належна організація та
санітарний стан пекарень. У ре�
зультаті вивчення цього питання
ним було виявлено ряд недоліків.

1) Пекарні одночасно служили
й помешканнями робітників у 16
випадках з 43.

2) Пекарні служили за їдальні у
17 випадках (лише у 24 випадках
були окремі їдальні).

3) Санітарний стан їдалень
тільки у 23 випадках виявився
задовільним.

4) З усіх обстежених підпри�
ємств пекарні були лише у 19, а
на 22 підприємствах вони були
відсутні. До того ж у 8 випадках
пекарні перебували у незадо�
вільному санітарному стані.

5) На 23 підприємствах в їдаль�
нях не було жодних при�
стосувань (наборів) для умиван�
ня [32].

Режим харчування відзначався
такими ознаками: у більшості
підприємств харчування було
триразовим; на сніданок відво�
дилося від 0,5 години (у 7 випад�
ках) до однієї години (у 18 випад�
ках); на обід — від 1 години (у 21
випадку); 2�х годин (у 17 випад�
ках); до 3�х годин (у 3 випадках).

В усіх їдальнях готувалися га�
рячі страви. Кількість їжі була до�
статньою у 37 випадках і не дося�
гала норми у 9 випадках; якість її
була задовільною у 28 випадках і
незадовільною у 3. У дні відпо�

ких господарств; виявлено знач�
ні коливання у складі харчових
елементів у раціонах окремих
господарств тощо.

На переконання професора
В.Я. Підгаєцького, харчування в
якісному відношенні не відпові�
дало нормативним вимогам: від�
соток калорій рослинного по�
ходження був набагато більшим,
ніж у довоєнний період. Так, у
Полтавській і Харківській губер�
ніях він становив 86�90%. Кіль�
кість білків була також меншою,
ніж потребувала середня робота:
114�116 г замість 125 г. Причому
склад цих білків був на чверть
тваринним, тоді як мав бути при�
наймні 45%, а то й 50�55%. З них
75% білків складалося майже ви�
ключно з білків хлібних продуктів,
що в якісному відношенні зовсім
не задовольняло потреби орга�
нізму (білки не мали багатьох не�
замінних амінокислот, вкрай пот�
рібних для підтримання організ�
му у стані білкової рівноваги). 

До того ж, справедливо наго�
лошував вчений і на тому, що
взагалі кількість білків у хлібних
продуктах є невеликою — 12�
15% [28]. Тому, щоб спожити
потрібну для організму кількість
білків у вигляді хлібних продуктів,
треба з'їсти їх значну кількість за
обсягом, а це буде перешкоджа�
ти збереженню організму у стані
здоров'я.

Якісний склад жирів, вважав
вчений, був також незадовільним.
У раціоні сільськогосподарських
працівників зовсім не було таких
корисних жирів, як жири ко�
ров'ячого масла та яєчних жов�
тків. Велике значення жирів поля�
гає у тому, як стверджував
В.Я. Підгаєцький, що вони утри�
мують у собі багато вітамінів, зо�
крема так званого «жирового ві�
тамінного чинника», який міс�
титься у свіжому молоці, печінці,
оселедцях. Більшість цих харчів
була відсутньою у раціоні сільсь�
когосподарських працівників. У
їхньому раціоні не вистачало та�
кож вітамінного чинника «С», який
підтримує у здоровому стані ба�
гато органів і систем організму.
Цього вітаміну найбільше у свіжій
капусті та у таких овочах, як помі�
дори, салат, шпинат, буряк, які
найбільше мали вживати сільсь�
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когосподарські працівники. 
Крім зазначених складових ча�

стин, нормальне харчування ви�
магало, щоб до організму надхо�
дила і необхідна кількість міне�
ральних солей, а саме: калію
(5 г), кальцію (майже 1 г), заліза
(майже 0,01 г), фосфору (майже
2 г) [29]. Ці солі знаходяться пе�
реважно у таких овочах, як бу�
ряк, ріпа, капуста, шпинат, помі�
дори, морква та у продуктах тва�
ринного походження (молоці,
м'ясі, рибі). А у добовому раціоні
сільськогосподарських робітни�
ків саме цих продуктів не виста�
чало.

На підставі наведених вище
даних В.Я. Підгаєцький конста�
тував, що добовий раціон сільсь�
когосподарських робітників був
незадовільним, тому мав суттєво
поповнитися передусім тварин�
ними продуктами, свіжою зелен�
ню та городиною.

Роль форм виготовлення та
споживання їжі. Професор
В.Я. Підгаєцький велику роль
надавав не тільки складу їжі, але
й формі її приготування та спо�
живання. Його цікавили, зокре�
ма, питання, пов'язані зі станом
та характером меню. Вивчивши
це питання, він відзначав над�
звичайну одноманітність меню у
більшості сільськогосподарсь�
ких підприємств республіки:
«Вранці часто суха страва, або
кандьор, на обід пісний борщ та
каша з тих самих круп, що й
вранці, увечері кандьор чи каша

Дата Сніданок Обід Вечеря

1/ХІІ Картопляне 
пюре з салом

1. Борщ буряковий з салом
2. Картопляне пюре з салом

Картопляне пюре 
з молоком

2/ ХІІ Картопляне 
пюре з молоком

1. Борщ з капустою 
2. Картопляне пюре з салом

Картопляне пюре
з молоком

3/ ХІІ Пшоняна 
молочна каша

1. Борщ з буряків 
2. Пшоняна каша з салом

Картопляне пюре 
з молоком

4/ ХІІ Суп картопля�
ний з салом

Картопля з тушкованою 
капустою з салом Молоко

5/ ХІІ Картопляне 
пюре з молоком

Гарбузова каша з пшоном
та молоком

Картопляне пюре 
з молоком

6/ ХІІ Суп з 
телятиною

1. Борщ буряковий 
2. Смажене м'ясо 
з картопляним пюре

Те ж саме, що й 
на обід, та 
солодке молоко

7/ ХІІ Суп з м'ясом Картопляне пюре 
з капустою та м'ясом

Те ж саме, що й 
на обід, та молоко

Показник Харківщина Полтавщина Чернігівщина Волинь Донбас

Білки, г 111,0 120,5 113,0 105,4 139,5

Жири, г 68,0 49,0 46,5 56,1 74,5

Вуглеводи, г 670,0 696,5 686,5 725,2 706,6

Калорійність 
їжі, ккал 3859 3806 3786 3910 4137

Таблиця 9
Склад та калорійність добового пайка по губерніях

Таблиця 10
Зміст та складові меню робітників Хмілівської агробази 

з 1 по 7 грудня 1923 року
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чинку їжа покращеної якості да�
валась у 19 випадках, а у 22 була
такою, як і у буденні дні. Спожи�
вання страви в їдальнях відбува�
лося, як правило, в умовах ко�
лотнечі і тісноти (не вистачало
столів). Їли робітники із спільно�
го для кількох осіб посуду тощо
[33].

Усе це разом взяте не тільки
знижувало позитивний вплив на
продуктивність праці харчуван�
ня, але й відбирало у робітників
багато часу, що припадав на від�
починок. Характеризуючи остан�
ній момент, професор В.Я. Під�
гаєцький відобразив його у та�
блиці 11 [34].

Як бачимо з наведених у та�
блиці даних, перерви, як прави�
ло, були досить короткими, до
того ж вони не входили до за�
гальної тривалості робочого дня,
куди мав включатися час для від�
починку та споживання їжі. Це
нерідко призводило до запізнень
на роботу. Так, у Кожанському
комбінаті запізнення з початком
роботи після сніданку та обіду
становили влітку 46 хвилин на
день на одного робітника при 10�
тигодинному робочому дні. У
Миронівці та в інших господар�
ствах робітники так само запіз�
нювалися з початком роботи пі�
сля сніданку та обіду до 15 хви�
лин щоразу [35]. Усе це не
сприяло підвищенню продуктив�
ності праці.

Організація охорони здо9
ров'я дітей. У повоєнні та після�
революційні роки особливої ува�
ги потребували діти. Від належ�
ної організації захисту та харчу�
вання залежало здоров'я тисяч
дітей. «Війна... разом з револю�
цією і голодом, — відзначав В.Я.
Підгаєцький, — підірвали сили і
здоров'я численних груп дітей,
зробила їх менш розвиненими»
[36]. Це твердження вченого�гігі�
єніста відповідало дійсності. Бо
саме голод 1921�1923 років по�
ставив дітей у найскрутніше ста�
новище.

Згідно з численними конкрет�
ними даними, які наводять вчені
[37], лише взимку 1922�1923 рр.
голодувало на Україні близько
двох млн. дітей. З них 700 тися�
чам, як зазначалося на Всеукра�
їнській нараді губернських відді�
лів соціального виховання (лю�
тий 1922 р.), загрожувала голод�
на смерть.

Голод спричинив катастрофіч�
не зростання дитячої безпри�
тульності. Тільки за рік (з січня
1922 р.) чисельність безпритуль�
них в Україні збільшилася з 102,5
до 500 тисяч. Значна частина їх
розміщувалася у дитячих будин�
ках. Але через нерегулярне за�
безпечення дитячих закладів їхні

вихованці систематично недої�
дали і перебували у стані глибо�
кого виснаження. Хворі діти,
особливо немовлята, не могли
протистояти жахливим умовам
існування й масово гинули. 

Продовольчої допомоги по�
требували й сотні тисяч дітей, які
перебували на утриманні бать�
ків, але мешкали у місцевостях,
що потерпали від неврожаю. Такі
діти виховувались у школах і ди�
тячих садках. Проте їх нічим було
годувати належним чином. Тому
лише у київських дошкільних за�
кладах взимку 1922�1923 рр.
80% дітей пухли від голоду, 18%
перебували у крайній стадії ди�
строфії.

Щоправда, Українським Чер�
воним Хрестом були організова�
ні безкоштовні їдальні. Але вони
забезпечували мінімумом харчів
і то не всіх голодуючих. Так, у січ�
ні 1923 р. їхня пропускна здат�
ність становила лише 63 тисячі
дітей, у лютому — 100 тис., а у
подальшому знову не перевищу�
вала 70 тис. 

Значну допомогу голодуючим
надавали іноземні благодійні ор�
ганізації. У квітні 1923 р. вони го�
дували понад 360 тис. українсь�
ких дітей, але влітку, коли дещо
поліпшилося продовольче ста�
новище, їхньою допомогою було
охоплено лише близько 71 тис.
дітей.

Наведені факти переконливо
свідчать, що на початку 20�х ро�
ків XX ст. країна продовжувала
перебувати у стані глибокої кри�
зи, яка охопила усі сфери життя.
Зокрема, у 1923 р. залишалася
невирішеною одна з найважливі�
ших проблем — харчова, яка
спричинила масову дитячу без�
притульність. Тодішня влада не
могла подолати це лихо, одна з
причин цього полягала у відсут�
ності чіткої організації охорони
здоров'я дітей. 

Керівництво Академії наук
України доручило професору
В.Я. Підгаєцькому як директору
новоствореного Інституту фізич�
ної культури вивчити питання
про охорону здоров'я підро�
стаючого покоління у західноє�
вропейських країнах і доповісти
на засіданні медичної секції. З
доповіддю «К вопросу о положе�
нии попечения о детях в Герма�
нии» він виступив на засіданні
медичної секції ВУАН 18 квітня
1922 р. Згодом матеріали цієї
доповіді були покладені в основу
статті, яку опублікував вчений
під аналогічною назвою у ро�
сійськомовному журналі «Про�
филактическая медицина» (ви�
давався у Харкові) [38].

На підставі вивчених матеріа�
лів автор статті показав органі�
зацію системи охорони дитин�
ства у Німеччині.

Для опікування різних катего�
рій дітей у Німеччині було ство�
рено чітку систему заходів.

І. Для немовлят: 
закриті заклади для матері і

дитини; 
забезпечення дітей відпо�

відним харчуванням; 
охорона матері і жінки.

ІІ. Для дітей нейтрального віку:
відкриті заклади, які опікуються
дітьми дошкільного віку (дитячі
садки, ясла); 

проблема дошкільного ви�
ховання; 

закриті заклади, які опікують
хворих дітей і сиріт.

ІІІ. Для дітей шкільного віку: 
нормування і контроль

шкільних впливів; 
шкільне харчування; 
фізичне виховання;
корективні фактори: допо�

міжні школи; лікування шкільних
хвороб; закриті заклади — сана�
торії, колонії, школи санаторного
типу тощо.

ІV. Для юнаків і підлітків: 
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Сільгоспи
комбінатів

Цукортресту

Формальний
робочий день

влітку 

Кількість
перерв

Загальна тривалість та
розподіл перерв

Кожанка 10 годин 2
2 години

30 хв.; 1 год.; 30 хв.

Богданівна 10 годин 2
3 години

1 год.; 2 год.

Згурівка 10 годин 2
3 години і 10 хв.

40 хв.; 2 год.; 30 хв.

Шрамківка 10 годин 3
3 години і 30 хв. 

30 хв.; 2 год.; 30 хв.; 30 хв.

Миронівка 10 годин 2
2 години

30 хв.; 1 год.; 30 хв.

Таблиця 11
Режим перерв для їжі, які не входили у тривалість 

робочого дня (літо 1924 р.)
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обрання спеціальності; 
фізичне виховання і бороть�

ба з венеричними захворюван�
нями — гігієнічна освіта, житлове
питання;

охорона праці.
Необхідними умовами реаліза�

ції цих заходів мало стати ство�
рення належної матеріальної ба�
зи; визнання державного зна�
чення дитячого опікунства; про�
паганда серед широких мас ідеї
охорони материнства і дитин�
ства; забезпечення матері і ди�
тини увагою спеціально підгото�
вленими на медфакультетах та
курсах лікарями; забезпечення
страхування материнства; бо�
ротьба з дитячою смертністю;
організація системи безпритуль�
ності і охорони дітей; боротьба
проти впливу на дитячий орга�
нізм алкоголю, нікотину, забруд�
неного повітря; фізичне вихо�
вання дітей; виховання вольових
якостей, статевої гігієни, гігієни
нервової системи і сну дитини;
організація боротьби з дитячою
злочинністю і проституцією; охо�
рона праці підлітків тощо.

Публікацією цієї наукової праці
вчений неначе показував тодіш�
ній владі, що подолати негативні
наслідки війни, революційних по�
трясінь, голоду, зокрема поши�
рення інфекційних хвороб, про�
ституцію, масову дитячу безпри�
тульність тощо можна за умови,
якщо буде створено чітку систе�
му охорони дитинства та харчу�
вання, яка існує у країнах Заходу.

Підсумовуючи вище сказане,
необхідно відзначити:

І. Професор В.Я. Підгаєцький
як новатор науки, педагог і фахо�
вий лікар на початку 20�х рр. XX
ст., коли Україна, як і інші ра�
дянські республіки, не подолала
ще негативних наслідків воєнно�
революційних потрясінь та голо�
ду 1921�1923 рр., у своїх науко�
вих працях належну увагу приді�
ляв питанням раціонального хар�
чування населення загалом та
сільськогосподарських працівни�
ків і дітей зокрема. Це мало вели�
ке значення, оскільки, з одного
боку, сприяло зміцненню підірва�
ного війнами (Першою світовою
та громадянською), революцією
та голодом здоров'я населення
України, а з іншого, підвищувало
продуктивність праці.

II. Досліджуючи проблеми нау�
кової організації праці у сільсь�
кому господарстві, вчений звер�
нув увагу на те, що в Україні не іс�
нувало усталеного типу харчу�
вання сільськогосподарських
робітників ні у губерніях, ні на
підприємствах.

ІІІ. Раціон харчування сільсько�
господарських працівників від�
значався
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невисокою калорійністю їжі;
неякісним складом у ній біл�

ків (недостатній відсоток білків
тваринного походження);

недостатньою насиченістю
їжі повноцінними жирами, міне�
ральними солями; 

недостатньою забезпечені�
стю їжі вітамінами А і С;

великою кількістю у раціоні
хлібних продуктів і малою — зе�
лені, городини тощо.

IV. З метою ліквідації недоліків у
раціоні харчування професор
В.Я. Підгаєцький обґрунтував
конкретні шляхи його поліпшення: 

наситити харчовий раціон
відповідною кількістю якісних
жирів, тваринних білків; 

поповнити раціон окремими
видами городини, продуктами
тваринного походження, багати�
ми на вітамін А (провітамін); 

поліпшити санітарні умови
виготовлення та споживання їжі.

V. Особливу увагу вчений про�
понував звернути на необхід�
ність створення чіткої системи
захисту дітей та організацію ди�
тячого харчування.

VI. При реалізації цих та інших
завдань необхідно дотримувати�
ся визначених компетентними
органами норм харчування, що
сприятиме підвищенню продук�
тивності праці.
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