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Опис навчальної дисципліни 

 

1.2. Основи раціонального харчування 
Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 

лекції – 16, практичні – 16. 

Лектори:  

к. мед. н., доцент Закаляк Н. Р. 

Результати навчання:  

 знати основні принципи раціонального харчування, основи фізіології 

та біохімії харчування, теоретичні і практичні аспекти впливу 

харчування на стан здоров’я людей; 

 визначати добові енерговитрати організму людини, розраховувати 

фізіологічні потреби організму в харчових та біологічно активних 

речовинах; 

 володіти методикою складання добового раціону харчування людини, 

оцінювати його повноцінність з гігієнічної точки зору та надавати 

рекомендації щодо його корекції; 

 оцінювати харчові продукти за гігієнічними показниками;  

 володіти методикою проведення просвітницької та консультативної 

роботи з питань первинної та вторинної аліментарної профілактики 

захворювань. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 анатомія людини; 

 фізіологія людини; 

 біохімія; 

 діагностика і моніторинг стану здоров’я; 

 фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Науково-гігієнічні основи харчування. Основні гігієнічні вимоги до 

побудови харчового раціону людини. Енергетична цінність та нутрієнтний 

склад раціонів харчування. Джерела енергії у харчуванні. Основи профілактики 

аліментарно-обумовлених захворювань. Характеристика основних груп 

харчових продуктів. Епідеміологічне і токсикологічне значення їжі. Хвороби, 

що передаються через продукти харчування. Харчові отруєння.  
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Рекомендована література:  

1. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В. І. Ципріяна. - 

К., 1999. -568 с.  

2. Матрошилін О.Г., Філь В. М. Фізіологія та гігієна харчування: 

навчальний посібник /   О. Матрошилін, В. Філь. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка, 2014. – 

176с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: усні відповіді і тестовий контроль на практичних 

заняттях, виконання групової самостійної роботи та індивідуальних 

завдань, співбесіда з лектором; 

 підсумковий контроль: залік у четвертому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації. 


