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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом 

спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітня програма, 

освітній ступінь 

 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання Галузь знань: 

22 - Охорона здоров'я 

Нормативна 

Рік навчання 1 

 
Кількість годин/кредитів 

  60/2  

 

Спеціальність: 

227 - фізична терапії, 

ерготерапія 

Семестр 2-ий 

Лекції 10 год. 

 
Практичні заняття 16 год. 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

фізична терапія, 

ерготерапія 

 

 
ІНДЗ: намає 

Самостійна робота 30 год. 

Консультації 4 год. 

Форма контролю: залік 

 
Освітній ступінь: 

Бакалавр на базі диплому 

молодшого спеціаліста 

 

 

 

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Дієтологія з основами раціонального харчування» вивчає 

основні принципи харчування та становлення традиційного харчування в антропогенезі. Вона 

вивчає основи нутриціології, основні функції складників їжі, принципи обґрунтування 

харчового раціону, фізіологію харчування та особливості перетворення харчових речовин у 

різних відділах травної системи. Студенти вивчають концепції та теорії харчування та основні 

положення раціонального харчування. Під час навчального процесу розглядаються 

особливості лікувального харчування при порушеннях діяльності органів та систем організму. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Дієтологія з основами раціонального 

харчування» є формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок 

студентів щодо організації системи харчування здорової та хворої людини на різних вікових 

етапах шляхом застосування сучасних наукових положень нутриціології та організації 

харчування в лікувально-профілактичних, оздоровчих і навчальних установах, а також методів 

профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти. 

 

Основним завданням дисципліни «Дієтологія з основами раціонального харчування» є: 

- формування навичок розрахунку фізіологічної потреби організму в харчових та 

біологічно активних речовинах, обґрунтування енергетичної цінності та 

нутрієнтного складу раціону харчування, оцінки статусу харчування організму та 

його порушень; 



- сприяння практичному оволодінню вміннями та навичками розробки наукових 

засад обґрунтування практичних рекомендацій щодо організації раціонального 

харчування різних груп населення; 

- формування вміння оцінювати харчові продукти за гігієнічними показниками, 

результатами бактеріологічного та токсикологічного дослідження й формулювання 

висновку щодо їх якості та відповідності стандартам; 

- дати змогу майбутнім фахівцям опанувати практичними навичками з основ 

дієтології до професійної діяльності з обґрунтування та організації заходів 

спрямованих на зміцнення здоров'я населення; 

- формування готовності до проведення просвітницької та консультативної роботи 

серед населення з питань первинної та вторинної аліментарної профілактики 

захворювань; 

- пропагування гігієнічних знань серед населення в галузі раціонального харчування. 

 

 
3. КОМПЕТЕНТНОСТІ 

До кінця навчання студенти повинні бути компетентними у таких питання:  
ЗК 01. Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
ФК 11. Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 

ФК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів. 

ФК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, травм, 

ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя. 

ФК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії. 
ПР 5 Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; 

вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя. 
ПР 10 Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності 

ДОДАТОК 2 

ПР 11 Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними 
обмежень активності та участі в діяльності. 

ПР 14  Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, 

контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та 

самообслуговування. 
ПР 16 Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. 

ПР 17 Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи 

відповідний інструментарій (додаток 1) та за потреби, модифіковувати поточну діяльність.  

 

До завершення навчання студенти повинні: 

знати: 

 основні положення та принципи раціонального харчування; 

 становлення традиційного харчування в антропогенезі; 

 фізіологію харчування; 

 концепції та теорії харчування, основні положення раціонального харчування; 

 здійснювати оцінку та корекцію раціону харчування; 

 визначити загальні підходи до вибору необхідної оздоровчої технології для корекції 

стану здоров’я дітей та молоді, що не мають хронічних захворювань; 

 сучасні проблеми харчування людини, харчові отруєння та їх профілактика. 

 

вміти: 

 застосовувати основні засоби організації лікувального та дієтичного харчування, види 



лікувального харчування; 

 застосовувати раціональне харчування дітей різного віку; 

 застосовувати раціональне харчування в похилому віці та старості; 

 застосовувати спортивне харчування та раціональне харчування юних спортсменів; 

 застосовувати лікувально-профілактичне харчування на виробництві зі шкідливими 

умовами. 

 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 2 

 

 

Назви змістових модулів і тем 
 

Усього 

 

Лек. 

 

Практ. 
Сам. 

роб. 

 

Конс. 

Змістовий модуль 1. Принципи дієтології і нутриціології 

Тема 1. Основи і принципи правильного 

збалансованого харчування. Травна 

система та робота шлунково-кишкового 

тракту. 

4  2 2  

Тема 2. Кількісний та якісний склад їжі. 

Продуктова піраміда. Харчова цінність 

харчових продуктів: білки жири 

вуглеводи. 

10 2 2 4 2 

Тема 3. Роль вітамінів і мікроелементів 

для захисту організму. 

6  2 4  

Тема 4. Роль жирів у виникненні зайвої 

ваги. 

6  2 4  

Разом за модулем 1 26 2 8 14 2 

Змістовий модуль 2. Принципи лікувального харчування, характеристика основних 

лікувальних дієт та спортивного харчування 

Тема 5. Лікувальне харчування при різних 

захворюваннях. 
10 2 2 4 2 

Тема 6. Моно-дієти і розвантажувальні 

дні. Роздільне харчування. 

8 2 2 4  

Тема 7. Сучасний погляд на дієти, 

причини ожиріння. 

8 2 2 4  

Тема 8. Спортивне харчування. 

Класифікація добавок. 

8 2 2 4  

Разом за модулем 2 34 8 8 16 2 

Всього годин 60 10 16 30 4 



5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Таблиця 3 

 

з/п Тема Кількість 

годин 

1 Консультування пацієнта щодо харчування. 3 

2 Програми зниження ваги. 3 

3 Типова особистість з розладами харчування на прийомі у лікаря. 3 

4 Мотивація. Дисципліна. Здорові харчові звички. 3 

5 Норми харчової поведінки. Вплив середовища на формування харчових 
звичок. 

3 

6 Вплив соціуму та модних тенденцій на культуру харчування молоді 3 

7 Емоційне харчування, як основна причина зайвої ваги. 3 

8 Анорексія. Булімія. Дефіцит маси тіла. Причини і правильний набір ваги 3 

9 Наукові аспекти харчування хворої людини 3 

10 Практичні рекомендації по використанню дієтотерапії в конкретних 
ситуаціях організації лікувального харчування в стаціонарних та 

амбулаторних умовах. 

3 

Разом 30 
 

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
 

Загальна оцінка за курс складається як сума оцінок за кожен з двох модулів: поточне 

тестування (практичні заняття, самостійна робота); контрольні роботи наприкінці кожного 

змістового модуля. Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою ECTS. На оцінку 

завдань модуля І відводиться 40 балів, модуля ІІ – 60 балів. 

Модуль І передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного курсу змістового модуля 

1 та змістового модуля 2, виконання практичних робіт безпосередньо на заняттях, загальна 

кількість тем змістового модуля 1 та змістового модуля 2 становить 8. 

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля викладач виставляє одну оцінку за 

аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за 

ці види роботи і трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру. Таким чином, 

максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 40. 

Модуль ІІ передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь студентів шляхом написання 

модульних контрольних робіт. Контрольні роботи оцінюються за 30-бальною шкалою. 

 

Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 

Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 

Загальна 
кількість балів 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

МКР 1 МКР 2  

100 

Т1-Т4 Т5-Т8  

30 

 

30 По 5 балів за 

кожну тему 

По 5 балів за 

кожну тему 

∑=20 ∑=20 



Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка 

90-100  
 

Зараховано 

82-89 

75-81 

67-74 

60-66 

1 - 59 Незараховано 
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