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1. Мета дисципліни – ознайомлення з базовими поняттями щодо типології харчування,
особливостями
збалансованого,
раціонального,
адекватного,
оптимального,
персоніфікованого харчування та альтернативними типами (вегетаріанство, сироїдіння,
роздільне харчування, харчування йогів, макробіотиків, за групами крові, аюрведичне
харчування тощо), які поширені у світовій практиці; впливом способу харчування на здоров’я
людини; захворюваннями, які виникають при порушенні харчування.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Харчова хімія», «Фізіологіяk людини»,
«Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою», «Технологія харчових продуктів».
2. Вміння самостійно застосовувати знання із фізіології людини, харчової хімії,
технології харчових продуктів та ін. навчальних дисциплін для рішення конкретних
науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною
літературою.
3. Володіння елементарними навичками порівняльного та органолептичного аналізів.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Дієтичні традиції в світі» є складовою програми професійної
підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Дієтологія».
«Дієтичні традиції в світі» є вибірковою дисципліною, що висвітлює питання типів
харчування, особливостей збалансованого, раціонального, адекватного, оптимального,
персоніфікованого харчування та нетрадиційних типів харчування (вегетаріанство,
сироїдіння, роздільне харчування, харчування йогів, макробіотиків, за групами крові,
аюрведичне харчування тощо), які поширені у світовій практиці; впливу способу харчування
на здоров’я людини; захворювань, які виникають при порушенні харчування.
Дисципліна покликана висвітлити механізми впливу окремих розвантажувальних,
спеціальних та авторських дієт на здоров’я людини.
4. Завдання (навчальні цілі):
1. проаналізувати типи харчування та основні рекомендації щодо складу харчового
раціону у різних країнах світу (Гарвардська, середземноморська, азіатські піраміди
харчування; тарілки харчування);
2. сформувати у студентів загальні уявлення про роздільне харчування, метод
розвантажувально-дієтичної терапії (голодування);
3. розкрити основну сутність розвантажувальних, спеціальних та авторських дієт, їх
показань та протипоказань;
4. ознайомлення з вимогами до рецептурного складу страв
вегетаріанської,
макробіотичної, аюрведичної кухонь і технологією приготування цих страв і методами
їх органолептичної оцінки.
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224
«Технології медичної діагностики та лікування») дисципліна забезпечує набуття здобувачами
освіти наступних компетентностей:
інтегральної:
 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов
та вимог;
загальних:
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 здатність застосовувати знання типів харчування поширених у світі в практичних
ситуаціях;
 знання та розуміння предметної області альтернативних типів харчування, їх
вплив на здоров’я людини;
 здатність до вибору стратегії спілкування,
 здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії;
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,
 здатність вчитися і бути сучасно навченим;
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;
спеціальних (фахових, предметних):
характеризувати типологію харчування (за Керіеллом Г.Д., Сінклером Д.,
Смоляром В.І. тощо);
характеризувати основні рекомендації щодо складу харчового раціону у різних
країнах світу і встановити його зв’язок зі здоров’ям та працездатністю
населення;
обґрунтовувати можливості використання страв альтернативного харчування в
профілактичних та лікувальних цілях населення України;
-

виявляти основні вимоги і обмеження в дієті при різноманітних патологіях;
користуватись розрахунковими методами оцінки харчової та біологічної
цінності страв включених до розвантажувальних, спеціальних та авторських
дієт;

-

проводити визначення якості страв вегетаріанської,
аюрведичної кухонь органолептичним методом;

-

набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої дієтичним
традиціям світу;
самостійно працювати з науковою, навчальною, довідниковою літературою, що
висвітлює актуальні проблеми альтернативних типів харчування.

-

макробіотичної,

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Форми
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація)
(та/або
Код

Результат навчання

методи і
технології)
викладання і
навчання

1
Знати
Лекція,
1.1. Типологію харчування (за
Лабораторна
Керіеллом Г.Д., Сінклером Д.,
робота,
Смоляром В.І. тощо), основні
самостійна
рекомендації щодо складу
робота
харчового раціону у різних
країнах світу;
Лекція,
1.2. Науково обґрунтовані типи
Лабораторна
харчування
(раціональне
робота,
(збалансоване);
лікувальне самостійна
(дієтичне);
профілактичне
робота
(превентивне);
лікувальнопрофілактичне; оздоровче),

Методи оцінювання

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

Модульна контрольна робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з сучасного
стану питань, що розглядаються в
рамках курсу
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Модульна контрольна робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з сучасного
стану питань, що розглядаються в
рамках курсу
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5
персоніфіковане харчування;
Лекція,
1.3. Альтернативні типи харчування
Лабораторна
(вегетаріанство,
сироїдіння,
робота,
роздільне
харчування, самостійна
харчування йогів, макробіотиків,
робота
за групами крові, аюрведичне
харчування тощо);
Лекція,
1.4. Систему роздільного харчування
Лабораторна
та
розвантажувальну
робота,
дієтотерапію. Розвантажувальні, самостійна
спеціальні та авторські дієти
робота
світу;
2
Вміти
Лекція,
2.1. Аналізувати сучасні типи
Лабораторна
харчування та склад харчових
робота,
раціонів поширених у світі.
самостійна
Оцінювати індивідуальне
робота
фактичне харчування;
Лекція,
2.2. З’ясовувати актуальні проблеми
Лабораторна
науково обґрунтованих та
робота,
альтернативних типів
самостійна
харчування. Користуватися
робота
методикою оцінки харчового
статусу людини;
Лекція,
2.3. Здійснювати оцінку якості страв
альтернативних
кухонь Лабораторна
робота,
органолептичним методом;
самостійна

Модульна контрольна робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з сучасного
стану питань, що розглядаються в
рамках курсу

15

Модульна контрольна робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з сучасного
стану питань, що розглядаються в
рамках курсу

15

Модульна контрольна робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з сучасного
стану питань, що розглядаються в
рамках курсу
Модульна контрольна робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
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Модульна контрольна робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;

15

Модульна контрольна робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з сучасного
стану питань, що розглядаються в
рамках курсу

15

Оцінювання усних
відповідей/доповнень;
реферативні роботи з сучасного
стану питань , що розглядаються
в рамках курсу;
знання особливостей харчової та
біологічної цінності страв
включених до
розвантажувальних, спеціальних
та авторських дієт
Реферативні роботи з сучасного
стану питань, що розглядаються в
рамках курсу;
оформлення результатів
органолептичної оцінки страв
альтернативних кухонь

5

робота
Лекція,
2.4. Оцінювати харчову та біологічну
Лабораторна
цінність страв включених до
робота,
розвантажувальних, спеціальних самостійна
та авторських дієт;
робота

3
Комунікація
3.1. Демонструвати спілкування в
діалоговому режимі з колегами та Лабораторна
робота,
цільовою аудиторією, ведення
самостійна
професійної наукової дискусії;
робота

3.2. Письмово відображувати та
презентувати результати своїх
досліджень українською мовою.

Лабораторна
робота,
самостійна
робота

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання

6
Результати навчання дисципліни (код)
1.1
Програмні результати навчання (назва)
Демонструвати спілкування в діалоговому
режимі з колегами та цільовою аудиторією,
ведення професійної наукової дискусії,
письмово відображувати та презентувати
результати своїх досліджень українською
мовою.
Використовувати теорії і закони фізики,
хімії, біології та інших наук для вирішення +
актуальних завдань в галузі харчування.
Розуміти основні терміни та поняття щодо
наукових основ типів харчування (науково
+
обґрунтованих та альтернативних).
Демонструвати знання про види та основні
положення вегетаріанства, позитивні і
негативні сторони харчування за правилами
вегетаріанства; основні положення
сироїдіння.

1.2

1.3

+

+

+

+

1.4

2.1

2.2

+

2.3

2.4

3.1

3.2

+

+

+

Демонструвати знання системи роздільного
харчування та розвантажувальної дієтотерапії
(голодування).

+

+

Встановлювати закономірності збереження
харчової та біологічної цінності страв в
процесі
приготування
за
вимогами
альтернативних кухонь.

+

+

+

+

+

Встановлювати закономірності виникнення
дефектів страв в процесі приготування за
вимогами альтернативних кухонь, засоби їх
попередження та усунення.

+

+

+

+

+

Аналізувати вимоги до якості страв
альтернативних кухонь на основі
нормативно-технічної документації.

+

+

+

+

+

Аналізувати якість страв альтернативних
кухонь органолептичним методом.

+

+

+

+

+

Застосовувати у професійній діяльності
методи визначення якості страв
альтернативних кухонь

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 -1.2, 2.1. (блок тем Розділу 1)
– 10 балів / 5 балів
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3 -.1.4, 2.2-2.4 (блок тем Розділу 2)
– 10 балів / 5 балів
3. Реферативні роботи з характеристики дієтичних традицій світу – РН 1.1. – 3.2– 10 балів / 5
балів
4. Оформлення результатів оцінки
якості страв, виготовлених за рецептурами
альтернативних кухонь – РН 1.3. - 1.4, 2.3, 3.1- 3.2 – 56 балів / 28 балів

7
5. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.2. – 7 балів / 3,5 балів
6. Доповнення - РН 1.1. – 3.2. – 7 балів / 3,5 балів
- підсумкове оцінювання: у формі заліку
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено
залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання.
Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.
Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є
відпрацювання всіх лабораторних робіт і написання реферативної роботи з характеристики
дієтичних традицій світу.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
7.2. Організація оцінювання:
Модульні контрольні роботи 1,2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділів 1,2
відповідно, оцінювання оформлення результатів оцінки індивідуального фактичного харчування та
харчового статусу людини – під час проведення тематичних лабораторних робіт Розділу 1.
Оцінювання реферативних робіт з характеристики дієтичних традицій світу проводиться по
завершенні лекцій та тематичних лабораторних занять з Розділу 2.
Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час проведення
практичних занять.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план *

1
2
3
4

5
6
7

Розділ 1. Науково обґрунтовані типи харчування

4

Лекція 1. Класифікація типів харчування

2

Лабораторна
робота
1.
Оцінка
індивідуального
фактичного харчування
Самостійна робота. Класифікація харчування за
Д.
Сінклером. Диференціація харчового статусу залежно від
різновиду типів харчування.
Класифікація типів
харчування за М. Могильним і М. Баласяном. Гарвардська
харчова
піраміда.
Засади
Гарвардської
школи
громадського здоров’я. Середземноморська харчова
піраміда. Азіатські піраміди харчування.
Лекція 2. Сучасний погляд на харчування. Концепція
персоніфікованого харчування
Лабораторна робота 2. Оцінка харчового статусу людини
Самостійна робота. Теорія збалансованого харчування.
Основи раціонального харчування. Групи дієтичних
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Самостійна
робота*

Консультації

Назва тем

Лабораторні
роботи

№
п/п

Лекції

Кількість годин

14

4
6

2
4

8

8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19

20
21

22

23
24
25

продуктів. Теорія оптимального харчування. Принципи
харчової геноміки.
Модульна контрольна робота 1
Розділ 2. Альтернативні типи харчування. Особливості
8
та характеристика спеціальних дієт.
Лекція 3. Вегетаріанство та сироїдіння. Харчування
2
йогів.
Лабораторна робота 3. Технологія приготування страв
вегетаріанської кухні
Лабораторна робота 4. Технологія приготування страв
макробіотичної кухні
Самостійна робота. Характеристика рослинної їжі для
вегетаріанства. Позитивні і негативні сторони харчування
за правилами вегетаріанства. Сироїдіння, основні
положення. Ідея природного харчування. Харчування за
групами крові.
Лекція 4. Система роздільного харчування та
2
розвантажувальна дієтотерапія.
Лабораторна робота 5. Технологія приготування страв за
системою Шелтона Г.
Самостійна робота. Метод розвантажувально-дієтичної
терапії чи голодування. Історія розвитку, наукові погляди
Поля Брегга, як основоположника наукової теорії
лікувального голодування. Добове та тривале голодування.
2
Лекція 5. Розвантажувальні та спеціальні дієти.
Лабораторна робота 6. Технологія приготування страв за
системою Шаталової Г.С.
Самостійна робота. Показання, загальна характеристика
розвантажувальних дієт: водна, чайна, молочна, сокова,
сирна. Зондова дієта: мета, показання, призначення,
загальна характеристика. Авторські дієти, показання та
протипоказання.
2
Лекція 6. Основи аюрведичного харчування.
Лабораторна робота 7. Технологія приготування
аюрведичних страв
Самостійна робота. Технологічні принципи створення
аюрведичної
кулінарної
продукції
із
заданими
властивостями: смак, тепловий вплив, ефект після
перетравлення; особливий тонкий ефект (прабхава).
Особливості меню для різних дош. Способи та прийоми
кулінарного обробляння продуктів.
Модульна контрольна робота 2
Консультації
ВСЬОГО

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекції – 12 год.
Практичні заняття – 26 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота – 50 год.

6
2
18

36

3
3
8

4
8

4
8

4

8

2
12

26

2
2

50
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