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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –   

ECST – 6 

 

Спеціальність 014.11 – 

середня освіта (фізична 

культура) 
Вибіркова  

 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 4-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,5 

  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 26 год.    

Практичні, семінарські 

 34 год  

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

120 год.   

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни «Основи раціонального харчування» 

Змістовий модуль 1. Поняття та критерії раціонального харчування. 

     Тема 1. Предмет, методи завдання науки про харчування.  

     Історія розвитку науки про харчування. Витоки про «правильне» (здорове) 

харчування мислителів давнини. Принципи лікування та харчування Гіппократа, 

Авіцени, Парацельса та інших. Харчування часів Трипілля. Зародження 

натуропатії (XVIII століття) в Німеччині, її особливий розвиток в ХХ столітті 

в Швейцарії, Англії, Америці. Застосування рослинної їжі в медицині народів 

Кавказу, Сибіру, Індії, Китаю та інших.  

     Мета та завдання дисципліни «Основи раціонального харчування». 

Проблематика. Актуальність.  

     Тема 2 . Хімічний склад та енергетична цінність їжі 

     Характеристика процесу харчування. Біологічна дія їжі: специфічна, 

неспецифічна, захисна, фармакологічна. Режим харчування. Харчування за 

біоритмами. Вікові та сезонні аспекти харчування. 

     Хімічний склад їжі. Білки, жири та вуглеводи у раціоні. Співвідношення 

біоенергетичних компонентів їжі.  

     Значення та функції білків та жирів для здоров’я людини.   

     Значення та функції вуглеводів та вітамінів для здоров’я людини.  

     Мінеральні речовини та вода в харчуванні. Значення води. Оздоровчі і 

шкідливі напої для здоров’я. 
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     Функції та норми вживання питної води в харчовому раціоні. Вплив води на 

організм людини. Сумісність харчових продуктів.  

     Енергетична  цінність продуктів харчування. Необхідна кількість і 

співвідношення компонентів їжі. 

    Тема 3. Сутність і основи раціонального харчування 

Поняття про раціон харчування.. Розподіл харчового раціону протягом доби. 

Потреба організму в основних харчових компонентах. Значення раціонального 

харчування для продуктивності організму та стану різних систем. 

Рекомендований ВООЗ раціона харчування.  

     Тема 4. Характеристика та розрахунок добового раціону харчування . 

Розрахунок фізіологічних потреб у харчових речовинах та енергії для різних 

категорій населення та професійної зайнятості. Вплив рухової активності на 

добовий раціон.  

Змістовий модуль 2. Витоки, чинники та наслідки нераціонального 

харчування 

     Тема 5. Незбалансоване харчування та стан систем організму. Помилки і 

порушення в харчуванні. Енергентичний дисбаланс. Дисбаланс жирового 

компоненту їжі. Дисбаланс білкового компоненту їжі. Дисбаланс вітамінного та 

мінерального компонентів їжі. Їх наслідки для організму. Джерела надходження 

макро- і мікроелементів. Хвороби як наслідок харчування.  

     Тема 6. Причини та наслідки ожиріння. Поняття та розрахунок ідеальної 

маси тіла. Жировий компонент тіла. Індекси для оцінки жирового компоненту: 

індекс Брока, індекс Кетле, ваго-жировий індекс тощо. Антропометричні 

вимірювання. Фактичні та належні показники охватних розмірів тіла. Прийоми 

профілактики ожиріння.  

Змістовий модуль 3. Дієти та дієтотерапія 

     Тема.7.  Поняття про дієти, види дієт. Значення оздоровчих дієт для 

організму. Дієтичне харчування. Основні принципи лікувального харчування. 

Лікувальні мінеральні води. Сім груп дієтичних продуктів. Популярні оздоровчі 

дієти та їх характеристика. Монодієти.  Дієта Шелтона, система харчування Брега, 
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дієта М. Бірхер-Беннера, дієта Аткінса, дієта Монтіньяка, Кремлівська дієта, 

шоколадна дієта, дієти знаменитостей, зелена дієта, низькокалорійна дієта, 

кефірна дієта кето дієта та інші. 

   .. Тема 8. Методи очищення організму. Голодування та оздоровче схуднення.  

Фізичні процеси під час голодування. Використання голодування з метою 

оздоровлення. Розвантажувальні дні. Передбачувані та непередбачувані наслідки 

голодування. 

Булімія, орторексія та анорексія. 

Змістовий модуль 4. Особливості харчування сучасних українців 

     Тема 9. Харчові пріоритети сучасного населення України. Українська 

кухня. Головні технологічні принципи готування їжі українцями. Регіональні 

особливості народного харчування. Традиційні страви українського народу. 

Доцільність традиційного, народного харчування з позиції здорового способу 

життя. Хімічний та енергетичний склад традиційних українських блюд. 

     Неправильне харчування, недоїдання, неякісні продукти. Стереотип 

харчування українців, культура харчування, традиції, соціальні чинники, 

кліматичні умови й індивідуальні особливості. Шляхи поліпшення харчування 

населення України і профілактики захворювань як наслідку незбалансованого та 

нераціонального харчування. Топ шкідливих продуктів. 

     Тема 10. Особливості харчування школярів та студентів. Особливості 

харчування спортсменів. Формування культури харчування як чинника здорового 

способу життя.  

 

 

      

 

 

 

 

\ 
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Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

денна форма 

усього  у тому числі 

лек. пр. лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Поняття та критерії раціонального харчування 

Тема 1. Предмет, 

методи завдання науки 

про харчування 

8 2 2   4 

Тема 2 . Хімічний склад 

та енергетична цінність 

їжі 

18 2 4   12 

Тема 3. Сутність і 

основи раціонального 

харчування 

18 2 4   12 

Тема 4. Характеристика 

та розрахунок добового 

раціону харчування . 

22 2 4   16 

Разом за змістовим 

модулем 1 

66 8 14   44 

Змістовий модуль 2. Витоки, чинники та наслідки нераціонального 

харчування 

Тема 5. Незбалансоване 

харчування та стан 

систем організму 

20 4 4   12 

Тема 6. Причини та 

наслідки ожиріння. 

24 4 4   16 

Разом за змістовим 

модулем  2 

44 6 8   28 

Змістовий модуль 3. Дієти та дієтотерапія  

Тема.7.  Поняття про 

дієти, види дієт. 

18 2 4   12 

Тема 8. Методи 

очищення організму. 

16 2 2   12 

Разом за змістовим 

модулем  3 

34 4 6   24 

Змістовий модуль 4. Особливості харчування сучасних українців 

Тема 9. Харчові 

пріоритети сучасного 

16 2 2   12 
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населення України. 

Тема 10. Особливості 

харчування школярів та 

студентів. Харчування 

спортсменів 

20 4 4   12 

Разом за змістовим 

модулем  4 

36 6 6   24 

Усього: 180 26 34   120 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Харчування як фізіологічний процес. Характеристика 

древніх підходів до харчування.  

2 

2 Тема 2 . Хімічний склад та енергетична цінність їжі 4 

3 Тема 3. Сутність і основи раціонального харчування 4 

4 Тема 4. Характеристика та розрахунок добового раціону 

харчування . 

4 

5 Тема 5. Незбалансоване харчування та стан систем 

організму 

4 

6 Тема 6. Причини та наслідки ожиріння. 4 

7 Тема.7.  Поняття про дієти, види дієт. 4 

8 Тема 8. Методи очищення організму. 2 

9 Тема 9. Харчові пріоритети сучасного населення 

України. 

2 

10 Тема 10. Особливості харчування школярів та студентів. 

Харчування спортсменів 

4 

 Усього годин 34 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет, методи, завдання науки про харчування 4 

2 Хімічний склад та енергетична цінність їжі 12 

3 Принципи раціонального харчування. Енергетична 

цінність продуктів. Порівняння енергетичної цінності 

продуктів. Енергетична оцінка спожитої їжі. 

12 

4 Розробка добового раціону харчування . 

Енергоспоживання та енерготрати. Порівняльний аналіз. 

16 
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5 Незбалансоване харчування та стан систем організму. 

Хвороби як наслідок незбалансованого харчування. 

Харчування та імунітет. 

12 

6 Фактична та ідеальна маса тіла. Розрахунок маси за 

індексами та оцінка за таблицями. Вікові коливання маси 

тіла. Рухова активність та маса тіла. Рекомендації до 

вибору рухової програми для зниження маси тіла.  

16 

7 Поняття про дієти, види дієт. Показання та 

протипоказання до дієт. Монодієти. Наслідки. Скдадання 

програми зниження маси тіла через корекцію харчового 

раціону. 

12 

8  Методи очищення організму. Показання та 

протипоказання до голодування. Анорексія. Симптоми. 

Чинники. Наслідки. 

12 

9 Харчові пріоритети сучасного населення України. 

Вивчення харчового меню сімї. Порівняння.  

12 

10 Особливості харчування школярів. Вивчення та аналіз 

хімічного і енергетичного складу шкільного обіду. 

Харчування спортсменів. Енергоспоживання та 

енерготрати спортсменів. БАД у харчуванні спортсменів 

та неспортсменів 

12 

 Разом  120 

 

Індивідуальні завдання 

Тематика рефератів: 

1. Основні принципи оздоровчого харчування. 

2. Харчування здорової людини. 

3. Сучасні теорії харчування. 

4. Піст і голодування як чинники оздоровлення 

5. Гігієна харчування 

6. Харчування людини з позиції валеології 

7. Дієтичне харчування 

8. Недостатнє харчування і його наслідки 

9. Основні принципи лікувального харчування 

10.  Вітаміни і здоров’я людини 

11.  Мінеральні речовини і вода в організмі 

12.  Стереотип харчування українців 
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13.  Харчування ранніх слов’ян у часи Трипілля і Київської Русі 

14.  Вплив християнства на становлення національних традицій харчування 

українців 

15.  Регіональні особливості народного харчування 

16. Доцільність традиційного народного харчування з позиції здорового 

способу життя 

17.  Особливості харчування спортсменів 

18. Особливості харчування при різних нозологіях 

19. Особливості харчування жінок у період вагітності 

20.  Біологічно активні добавки: сучасний погляд 

 

 Методи навчання 

                                                                                                    

Методи: пояснювально-ілюстративний, індивідуальної роботи. 

Діяльність викладача: усне викладання матеріалу, демонстрація 

відеоматеріалу, коментування, організація досліджень і експериментів, 

підведення підсумків. 

Діяльність студентів: сприйняття та засвоєння інформації, самостійна 

розробка власного режиму харчування на тиждень. 

 

Методи контролю 

 

Поточний контроль, підсумковий контроль – залік, 8 семестр. 

 

               Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсу

мкови

й 

тест  

Су

ма Змістовий модуль 1 

  

Змістовий модуль  2 

Змістовий модуль 1 Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

 

 

20 

 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8  

 

Тема 1. Предмет, методи завдання науки про харчування.  
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Тема 2 . Хімічний склад та енергетична цінність їжі 

Тема 3. Сутність і основи раціонального харчування 

Тема 4. Характеристика та розрахунок добового раціону харчування .  

Тема 5. Незбалансоване харчування та стан систем організму.   

Тема 6. Причини та наслідки ожиріння.   

Тема.7.  Поняття про дієти, види дієт. 

Тема 8. Методи очищення організму.   

Тема 9. Харчові пріоритети сучасного населення України. 

Тема 10. Особливості харчування школярів та студентів.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни  

«Основи раціонального харчування» для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності: 014.11 – Середня освіта (фізична культура)  

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Основи раціонального харчування» для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності: 014.11 – Середня освіта (фізична культура)  

 

Рекомендована література 
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1.  Валеологія: навч. пос. у 2 част / В. І. Бобрицький. – Полтава:  Скайтек, 

2000. 

2. Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування. – К.: КНТЕУ, 2008. – 

341 с. 

3. Плахтій П. Д. Обмін речовин та енергії. Обмін речовин та енергії. Теорія, 

завдання для самостійної підготовки, тести.  – Камянець-Подільський: КПДПУ: 

2009. – 336 с. 

4.   Смоляр В. И. Рациональное питание. – К.: Наукова думка, 1991 – 365 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Інтернет-ресурси 


