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paптoва смерть, oсoбливo при цукровому діабеті, частіше трапляються вранці, а порyшення сну призводить до 
появи виразок, серцево-судинних захворювань. Люди, котрі працюють в нічний час, досить часто страждають на 
стрес. А жінки цієї групи також мають підвищений ризик рoзвиткy ракy молочної залози.  
Висновки. Враховуючи потреби часу, постає нагальна необхідність подальшого розвитку хрономедицини, 
вивчення чинників, які зумовлюють порушення біологічних ритмів організму людини (явище десинхронозу), 
оскільки її технології спрямовані на лікування, профілактику, перш за все, хронічних захворювань, підвищення 
якості і тривалості життя людини.  
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Актуальність. вивчення і узагальнення знань етносу, а, особливо, способу життя українців дає можливість дати 
оцінку розвитку культури і, загалом, держави, а отже тема харчування, що була не на останньому місці на початку 
ХХ століття, несе багато даних, які варто збирати і висвітлювати.  
Мета роботи. з’ясувати та узагальнити раціон харчування українців на початку ХХ століття 
Матеріали та методи. метод періодизації, історико-порівняльний метод, систематичний метод 
Результати. Найбільш популярними стравами тих часів були, як не дивно, каші. Кукурудза, жито, гречка були для 
кожного українця доступними, і тому входили в раціон чи не кожної родини.  
Другими за популярністю стравами були рибні супи, добавки і юшки. Саме тому оселедець, карась, осетрові, 
короп, лин, в’юн або лящ були в кожній оселі. До того ж велика кількість річок дала можливість розвиватися 
промислу вилову риби (Дніпро, Дністер, Південний Буг, Дунай). Згадавши про юшки, які були не менш популярніші 
каш чи риби, важливо згадати роль борщу, варева, холодника і кулешів в тогочасних раціонах українців. Цікаво, 
що мало країн зможуть посперечатися більшою кількістю перших страв. Звісно українці не забували про м’ясо, 
хоча частка його використання мізерна. Ті, хто постувалися, мали спеціальний раціон. Популярності набувало 
сало, його зберігали в засоленому і підвішеному в мішку на стелі стані. До сьогодні в нашому раціоні присутні 
соняшник, томати, капуста, лобода, огірки і картопля. Випікання хлібу також було популярним. Виникли такі види 
хлібу, як хали (плетені булки), куликівський хліб (два м’якуша, які не повністю роз’єднувалися) і бухта (булочки з 
конфітюрами). 
Звичайно необхідне було і використання різних приправ. Початок ХХ століття припадає на еру популярності 
часнику та хріну. Також використовували листя кульбаби, кропиву, дикий щавель, лободу і бурякове листя, але 
виключно для прикрас. На солодке варили квашу – киселеподібну страву на основі рідкого кислого тіста. 
Поширення набували і вареники з різного тіста: пшеничного, гречаного і, навіть, заварного. Їх варили з вишнею, 
чорницею, лісовими ягодами та полуницею. Цікаву статистику надає книга «Сільськогосподарська статистика» 
щодо кількості кілокалорій на одну душу в місць по регіонах.  
Висновки. В раціоні переважали рибні і м’ясні страви, поширення набували десерти, вдосконалювалися рецепти 
приготування рідких страв, а також в їжу прийшло поняття «приправа», що почало часто вживатися саме з часів 
початку ХХ століття.  
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Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що знайомство з історією та складом прізвищ дає можливість 
знайти свої корені, розширити світогляд людини, подивитися на деякі речі іншими очима. Прізвище – це важлива 
родова спадкова назва особи, без якої вже протягом кількох століть не обходиться жодна людина.  
Метою роботи є з’ясування джерел походження та способів творення українських прізвищ, які поширені серед 
студентів Української медичної стоматологічної академії.  
Матеріали та методи дослідження. Матеріалом дослідження стали прізвища студентів ІІІ курсу 
стоматологічного факультету УМСА. Предметом дослідження є походження та 
способи творення українських прізвищ та їх закріплення за родами. Методи дослідження – описовий, пошуковий, 
дослідницький, теоретичний, методи аналізу, синтезу, індукції, спостереження та узагальнення.  


