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1.Опис навчальної дисципліни

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський)
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія
 Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 
Загальний обсяг дисципліни – 6 кредитів ЄКТС 
Статус дисципліни – вибіркова
Інститут – фізичної культури і здоров’я
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії
Курс – 4, семестр –  8, вид підсумкового контролю – залік
Мова навчання – українська
Види занять: лекції, практичні, консультації
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 
дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в 
малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 
мультимедійні технології
Форми навчання: денна (дистанційна)
Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp

Розподіл годин за видами робіт
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2. Викладачі
Ружило Софія Василівна Доктор медичних наук, доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії
Фігура Оксана Андріївна Викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії

1. Характеристика навчальної дисципліни
Мета навчання –є формування у студентів вмінь і навичок 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.

Результати навчання:
Студент повинен знати:

- основні положення про дієтичне харчування та його значення;

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp


- 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.
 Студент повинен вміти:
− вміти виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості;
− вміти аналізувати та осмислювати загально-наукову та професійно-орієнтовану 
літературу;
− вміти ефективно застосовувати теоретичні знання по дієтології у практичній 
професійній діяльності;
− 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 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;

Компетентності
загальні:

 здатність до зберігання, поширювання та збагачування 
культурного потенціалу України;

 здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати в команді з іншими фахівцями 
та робити свій внесок у командну роботу;

 здатність відповідати за результати професійної діяльності;
 здатність до самопрезентації у різних умовах загальної та професійної діяльності.

фахові:
 здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з 

практикою фізичної терапії та ерготерапії;
 здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд та 

документувати їх результати;
 здатність провадити професійну діяльність відповідно до потреб здоров’я, культурних 

цінностей та традицій населення України;
 здатність шукати шляхи постійного покращення якості надання послуг з фізичної терапії 

та ерготерапевтичних послуг.
Пререквізити дисципліни:  теоретичною базою вивчення дисципліни  є знання, 

отримані під час вивчення попередніх дисциплін: «Вступ у фізичну реабілітацію», «Анатомія 
людини», «Загальна теорія здоров’я», «Основи фізичної реабілітації», «Пропедевтика 
внутрішніх хвороб», «Фізіологія людини», «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія», 
«Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації», «Фізична реабілітація при 
захворюваннях внутрішніх органів».



Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у 
процесі проходження клінічної практики, виконання курсової роботи, а також під час вивчення 
навчальних курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти із проблем фізичної терапії, 
ерготерапії.

2. Програма дисципліни
1. Гігієнічні основи дієтичного харчування. Поняття про лікувальне і дієтичне 

харчування. Основне значення дієтичного і лікувального харчування. Основне завдання 
дієтичного харчування. Теорія збалансованого харчування як основа лікувального і 
дієтичного харчування. Фізіолого-гігієнічні принципи дієтичного харчування. Забезпечення 
потреб хворого у харчових речовинах і енергії. Забезпечення відповідності їжі, що 
споживається, можливостям хворого організму її засвоювати. Врахування місцевого і 
загального впливу їжі на організм. Використання у харчуванні методів щадіння, тренування і 
розвантаження. Індивідуалізація харчування. Активна участь хворого. Динамічність 
лікувального харчування. «Східчаста» система та система «зигзагів» принципу тренування.

2. Фізіолого-гігієнічні основи побудови лікувальних дієт та режиму харчування. 
Поняття про лікувальні дієти. Фізіолого-гігієнічні вимоги до дієт. Складові кожної дієти: 
показання і мета призначення; особливості хімічного складу, продуктового набору і 
кулінарної обробки; склад основних нутрієнтів і енергетичну цінність; режим харчування; 
перелік рекомендованих, обмежуваних і протипоказаних продуктів і страв, основні способи 
їх приготування. Поняття про номерну систему дієт в лікувальних закладах. Значення 
специфічної дії продуктів та страв при складанні харчових раціонів для хворих людей.

3. Лікувальні мінеральні води. Мінеральні води з штучною і природною 
мінералізацією. Класифікація природних мінеральних вод: лікувальні мінеральні води, 
лікувально-столові мінеральні води, столові мінеральні води. Характеристика лікувальних 
вод за біологічно-активними компонентами: гідрокарбонатні (вуглекислі), хлоридні, 
сульфатні, води складного складу (хлоридно-гідрокарбонатні, сульфатно-гідрокарбонатні, 
сульфатно-хлоридні) і з біологічно активними елементами. Штучні мінеральні води. Правила 
зберігання мінеральних вод. Використання мінеральних вод при лікуванні деяких 
захворювань. Ознаки якісної і неякісної мінеральної води. Правила вживання мінеральних 
вод.

4. Лікувальне голодування. Поняття про лікувальне голодування. Протипоказання 
до лікування голодом. Рекомендації щодо організації режиму дня і питного режиму під час 
лікування голодом. Функціональні зміни систем організму, зумовлені голодуванням, їх 
прояви. Поняття про «ацидотичний криз». Оптимальна тривалість періоду лікувального 
голодування. Характеристика відновного періоду (переходу до звичайного харчування). 
Режим харчування і характеристика харчового раціону у відновний період. Парентеральне 
харчування.

5. Харчування в екологічно-несприятливих умовах. Шляхи забруднення харчових 
продуктів: аерогенний, гідрогенний, грунтовий, технологічний, контактний. Забруднення
харчових продуктів пестицидами, азотовмісними сполуками та їх вплив на здоров’я 
людини. Шляхи забруднення продуктів харчування солями важких металів (свинець, 
кадмій, ртуть), їх вплив на організм людини. Негативні наслідки вживання в їжу продуктів, 
забруднених медичними препаратами (гормони, антибіотики). Вимоги до пакувальних 
матеріалів для харчових продуктів. Принципи екологічно-захисного харчування. 
Радіозахисне харчування. Біофізичні характерні особливості радіоактивних елементів 
Йод-131, Цезій- 137, стронцій – 90. Роль раціонального харчування у запобіганні 
нагромадження радіонуклідів, їх знешкодженні та швидкому виведенні з організму. 
Характеристика харчових продуктів – джерел сірковмісних амінокислот, поліненасичених 



жирних кислот, вуглеводів, вітамінів, що мають радіозахисне значення.



жирних кислот, вуглеводів, вітамінів, що мають радіозахисне значення.
6. Лікувально-профілактичне харчування. Поняття про лікувально-профілактичне 

харчування. Функціональне призначення раціонів у лікувально-профілактичному харчуванні. 
Характеристика специфічних етіопатогенетичного спрямування і призначення раціонів у 
лікувально-профілактичному харчуванні. Роль раціону № І в разі іонізуючого опромінення 
організму. Вплив раціону № 2 на процеси накопичення в організмі хімічних сполук різної 
природи. Протиалергенна дія раціону № 2а. Вплив харчових продуктів раціону № 3 на 
зв'язування і щонайшвидше виведення свинцю з організму. Вплив раціону № 4 на 
підвищення функціональної спроможності і детоксикаційних можливостей печінки, 
стимуляцію кровотворення. Відновлення функцій печінки і захист нервової системи 
організму людини в умовах шкідливого впливу виробничих чинників за допомогою раціону
№5.

7. Генетично-модифіковані продукти харчування. Досягнення біотехнології та 
генної інженерії у виробництві харчових продуктів. Можливі ризики вживання продуктів 
харчування, вирощених на основі генних технологій.

8. Превентивне харчування при ризику деяких захворювань. Причини 
виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи харчування при захворюваннях 
органів травлення: виразкова хвороба, гастрити, ентероколіти. Причини виникнення, 
наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи харчування при хворобах печінки, жовчного 
міхура та підшлункової залози. Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні 
принципи харчування при захворюваннях нирок (нефрити, сечокам‘яна хвороба).

9. Аліментарна профілактика серцево-судинної патології: атеросклерозу, 
гіпертонічної хвороби. Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи 
харчування при ожирінні: фактори ризику ожиріння та його профілактика; малокалорійні 
дієти; розвантажувальні дні. Фізіолого-гігієнічні завдання харчування при цукровому діабеті. 
10.Онкологічні захворювання та їх аліментарна профілактика. Протиракові дієти. 
Аліментарна профілактика подагри. Аліментарна профілактика ендемічного зобу.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1. Поняття про лікувальне і дієтичне харчування. Фізіолого-гігієнічні принципи 

дієтичного харчування.
2. Фізіолого-гігієнічні основи побудови лікувальних дієт та режиму харчування.
3. Лікувальні мінеральні води. Особливості лікувальних вод нашого регіону.
4. Лікувальне голодування. Парентеральне харчування.
5. Принципи екологічно-захисного харчування. Радіозахисне харчування.
6. Лікувально-профілактичне харчування.
7. Генетично-модифіковані продукти харчування.
8. Превентивне харчування при ризику деяких захворювань.
9. Аліментарна профілактика серцево-судинної патології.
10. Онкологічні захворювання та їх аліментарна профілактика.

5.Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання).
Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№35, №38 (згідно розкладу)) 

навчального корпусу №12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич.
Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, екран, 
ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (стенди, таблиці, посібники, довідники, 
інший роздатковий матеріал).

6.Інформація про консультації

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем.



7.Система оцінювання

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 
усного та письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції, письмового 
тестування, самостійної роботи, співбесіди з лектором наприкінці семестру.

Розподіл 100 балів між видами робіт:

Семестр – VIII
Відповіді на практичних заняттях 60
Самостійна робота 30
Співбесіда з лектором 10
Всього балів 100

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних 
заняттях (60 балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 
балів).

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального 
матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практични 
навичок оцінюються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0».

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою
Х  A  K , де

n 5

А – сума балів, набраних на практичному занятті,
n - кількість відповідей, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше 

п’ятьох за семестр),
якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5,
k=60 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях за 

семестр.
Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових 

та (або) тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів виводиться 
шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та 
правильність виконання завдань.

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за окремими 
темами відповідно до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру.

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.
Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є залік, який проводиться 

наприкінці VIIІ-го семестру. Залік отримують студенти, що виконали всі види робіт, які 
були передбачені робочою програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 60. Залік не 
передбачає обов’язкову присутність студентів.

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою.

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться у 100 бальній шкалі, 
після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до 
таблиці.



1. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.
Шкала 

оцінювання 
університет
у (в балах) 

Національна 
шкала 

оцінювання

Оцінка з 
заліку 

Шкала ЕСТS
Сумарна 
оцінка 

(в балах)

Оцінка за 
шкалою 

ЕСТS

Визначення

90 -100 “відмінно” “зарахован
о”

94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише 
з незначною кількістю помилок

75-89 “добре”

87-93 В Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками

70-86 С Добре – в загальному правильна 
робота з певною кількістю грубих 

помилок

60-74 “задовільно”

63-69 D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків

50-62 Е Достатньо - виконання задовольняє 
мінімальні критерії

0-59 “незадовільно”

“не 
зараховано”

40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати, 
перед тим як отримати екзамен 

(залік)
0-39 F Незадовільно –необхідна серйозна 

подальша робота

8. Питання до екзамену
-

9.Політика дисципліни
Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни базується на 

нормативно-правових актах університету.
 дедлайни та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Студент, які не виконав усі 
передбачені індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за 
основним талоном.

 академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за 
допомогою Google Forms).

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять не є обов’язковим компонентом 
оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

10.Рекомендована література та інформаційні ресурси.
1. Основна:
2. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В. І. Ципріяна. -К., 1999. – 568 с.
3. Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник. — К.: Центр 

учбової літератури, 2010. — 330 с.
4. Лиходід В. С., Владімірова О.В., Дорошенко В. В. Оздоровче харчування: 

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

5. Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., Мироненко А.Н. Комплексная 
профилактика заболевании и реабилитация больных и инвалидов. Учебн. пособие / 
Под редакцией проф. С. П. Евсеева — 2-е узд., стереотип. — М. Советский спорт, 2004 



— 320 с. 
Допоміжна:

6. 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. – 176 с .

7. Даценко І. І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / І. І. 
Даценко, Р. Д. Габович. – К. : Здоров’я, 1999. – 694 с.

8. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За заг. ред. Даценко І. Л. : Світ, 
2001. – 472 с.

9. Матрошилін О. Г. Гігієна харчування під час занять фізичними вправами / методичні 
матеріали до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 8.01020302 Фізична реабілітація та 8.01020101 Фізичне виховання. – 
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, 2013. – 65 с.

10. Олексієнко Я. І., Шахматов В. А., Верещагіна О. П. Харчування та його вплив на 
здоров’я людини: навчально-методичний посібник / Я. І. Олексієнко, В. А. Шахматова, 
О. П. Верещагіна. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2014. – 42 с.

11. Питание в системе подготовки спортсменов / Под ред. В. М. Смульского, В. Д. 
Моногарова, М. М. Булатовой. — К.: Олимп. лит., 1996. — 221 с.

12. Тутельян В.А, Вялков А. И., Разумов А.Н. Научные основы здорового питания: – 
М.: Издательский дом «Панорама», 2010. – 816 с.
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