
Опис навчальної дисципліни 

2.6. Дієтологія 

Тип дисципліни: вибіркова. 

Семестр:восьмий. 

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

лекції – 20, практичні – 20. 

Лектори: к. мед. н., доцент Матрошилін О.Г. 

Результати навчання: студент повинен знати і вміти: 

 - основні положення про дієтичне харчування та його значення; 

- принципи дієтичного харчування; 

- основи номерної системи дієт у лікувально-профілактичних закладах; 

- роль лікувальних мінеральних вод в реабілітаційно-відновлювальному процесі; 

- основи лікувального голодування; 

- основи парентерального харчування; 

- особливості харчування в екологічно-несприятливих умовах: радіозахисне харчування;  

- зміст раціонів у лікувально-профілактичному харчуванні;  

- роль генетично-модифікованих продуктів в харчуванні сучасної людини; 

- превентивне харчування при ризику деяких захворювань: органів шлунково-кишкового 

тракту, печінки, жовчного міхура і підшлункової залози, нирок, серцево-судинної системи, 

при ожирінні та цукровому діабеті, онкології. 

−  вміти виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; 

−  вміти аналізувати та осмислювати загально-наукову та професійно-орієнтовану 

літературу; 

−  вміти ефективно застосовувати теоретичні знання у практичній  професійній 

діяльності; 

 б) компетентність, що відповідає предмету: 

− робити розподіл енергетичної цінності добового раціону харчування; 

− співставляти номерну та стандартну систему дієт; 

− надавати рекомендації щодо організації дієтичного харчування; 

− надавати рекомендації щодо організації харчування здорової людини різних вікових 

періодів;  

− надавати рекомендації щодо застосування лікувальних мінеральних вод в 

реабілітаційно-відновлювальному процесі; 

− надавати рекомендації з питань лікувального голодування та парентерального 

харчування; 

− надавати рекомендації щодо застосування щодо харчування в екологічно-

несприятливих умовах; 

− надавати рекомендації щодо харчування при ризику виникнення деяких захворювань 

шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, 

сечовидільної і серцево-судинної систем, при ожирінні та цукровому діабеті. 

− володіти методикою проведення просвітницької та консультативної роботи з питань 

первинної та вторинної аліментарної профілактики захворювань;  

− використовувати знання з дієтології у професійній діяльності. 

 



Спосіб навчання: аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

“Анатомія людини”, “Біологія з основами генетики”, “Біохімія”, “Загальна теорія здоров’я”; 

“Курортологія та фізіотерапія”, “Фізіологія людини”, “Фізична реабілітація при 

захворюваннях внутрішніх органів”, “Загальна гігієна”, вивчається паралельно з 

навчальними дисциплінами “Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів”, “ 

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи”, “Курортологія та фізіотерапія”. 

Зміст навчальної дисципліни:Гігієнічні основи дієтичного харчування. Фізіолого-гігієнічні 

основи побудови лікувальних дієт та режиму харчування. Лікувальні мінеральні води. 

Лікувальне голодування. Харчування в екологічно-несприятливих умовах. Лікувально-

профілактичне харчування. Генетично-модифіковані продукти харчування. Превентивне 

харчування при ризику виразкової хвороби, гастритів, ентероколітів, жовчно-кам’яній 

хворобі, сечо-кам’яній хворобі. Превентивне харчування при ризику серцево-судинній 

патології:  атеросклерозі,  гіпертонічній хворобі. Превентивне харчування при ризику 

ожиріння, цукрового діабету, подагри, онкології, ендемічного зобу. 

Рекомендована література: 

1. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред.  В. І. Ципріяна. -К., 1999. – 568 с.  

2. Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник. — К.: Центр учбової 

літератури, 2010. — 330 с. 

3. Лиходід В. С., Владімірова О.В., Дорошенко В. В. Оздоровче харчування: Навчальний 

посібник для студентів факультету фізичного виховання. - Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 271с. 

4. Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., Мироненко А.Н. Комплексная 

профілактика заболевании и реабилитация больных и инвалидов. Учебн. пособие / Под 

редакцией проф. С. П. Евсеева — 2-е узд., стереотип. — М. Советский спорт, 2004 — 320 с. 

Форми та методи навчання: 

 лекції, практичні заняття, самостійна робота.  

Методи і критерії оцінювання: 

 – поточний контроль: усне опитування, підсумкова самостійна робота, співбесіда з 

лектором; 

– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі; 

– 100-бальна шкала оцінювання.  

Мова навчання: українська. 

Кафедра: фізичної терапії, ерготерапії. 

 

 

 

 


