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1. Мета дисципліни – ознайомлення з базовими поняттями щодо особливостей
збалансованого, раціонального, адекватного, оптимального, персоніфікованого харчування
спортсменів; організації харчування з урахуванням специфіки та метаболічної спрямованості
тренувального процесу; впливом харчування на підвищення фізичної працездатності людини,
стійкості до фізичного та емоційного навантаження.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Харчова хімія», «Фізіологія людини»,
«Обмін речовин», «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 «Дієтологія в спорті» є складовою програми професійної
підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Дієтологія».
«Дієтологія в спорті» є вибірковою дисципліною, що висвітлює питання особливостей
збалансованого, раціонального, адекватного, оптимального харчування спортсменів, згідно з
їх фізіологічними потребами, направленими на підвищення фізичної працездатності людини,
стійкості до відомих за обсягом та інтенсивністю фізичних навантажень на різних етапах
тренувального циклу. Ознайомлює з особливостями дієт спортсменів різних видів спорту,
можливим впливом харчування на корекцію стану здоров’я людей із професійними
спортивними травмами та наслідками активного спортивного життя.
Дисципліна покликана висвітлити механізми впливу спеціального професійного
спортивного харчування на здоров’я спортсменів та якість їх життя.
4. Завдання (навчальні цілі):
1. проаналізувати напрямки спортивної дієтології: професійні дієти та ергогенна дієтетика
– їх особливості та взаємозв’язок у напрямку збереження та підвищення фізичної
працездатності спортсменів;
2. сформувати у студентів загальні уявлення про основні положення організації
раціонального харчування спортсменів та загальні принципи застосування спеціальних
продуктів харчування в спорті;
3. ознайомлення з вимогами до харчування юних спортсменів, контролю маси тіла і його
складу;
4. розкрити основну сутність розвантажувальних та спеціальних дієт, їх показань та
протипоказань для спортсменів.
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;
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загальних:
 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 основні рекомендації щодо складу харчового раціону
спортсменів різних видів спорту і встановити його зв’язок зі здоров’ям та
працездатністю спортсмена;
обґрунтовувати можливості використання страв розвантажувальних та
спеціальних дієт в профілактичних та лікувальних цілях;
-

виявляти основні вимоги і обмеження в дієті при різноманітних патологіях у
спортсменів;
користуватись розрахунковими методами оцінки харчової та біологічної цінності
страв включених до розвантажувальних, спеціальних та авторських дієт;
набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої дієтології в
спорті;
самостійно працювати з науковою, навчальною, довідниковою літературою, що
висвітлює актуальні проблеми спортивного харчування.

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

Результат навчання

1
Знати
1.1. Основні положення організації
раціонального харчування
спортсменів;

Форми
(та/або
методи і
технології)
викладання і
навчання

Методи оцінювання

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

1.2. Науково
обґрунтовані
типи
харчування
(раціональне
(збалансоване);
лікувальне
(дієтичне);
профілактичне
(превентивне);
лікувальнопрофілактичне; оздоровче),
персоніфіковане харчування;
Лекція,
Модульна контрольна робота 2;
1.3. Організація
харчування
Лабораторна
оцінювання усних
спортсменів на різних етапах
робота,
відповідей/доповнень;
річного тренувального циклу
самостійна реферативні роботи з сучасного
робота

стану питань, що

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

7

8

15

5
розглядаються в рамках курсу
Лекція,
Модульна контрольна робота 2;
1.4. Розвантажувальні, спеціальні та
Лабораторна
оцінювання усних
авторські дієти для спортсменів
робота,
самостійна
робота

2
Вміти
2.1. Аналізувати сучасні типи
харчування та склад харчових
раціонів різних типів спортсменів.
Оцінювати індивідуальне
фактичне харчування;
2.2. Користуватися методикою оцінки
харчового статусу людини та
розробляти корективи із
застосуванням продуктів
підвищеної біологічної цінності і
біологічно активних речовин в
харчуванні спортсменів;
2.3. Здійснювати
оцінку
якості
індивідуального
дієтичного
харчування
для
спортсмену,
ураховуючи
особливість
виду
спорту та етапу циклу тренування;
2.4. Оцінювати харчову та біологічну
цінність страв включених до
розвантажувальних, спеціальних та
авторських дієт спортсменів;
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відповідей/доповнень;
реферативні роботи з сучасного
стану питань, що
розглядаються в рамках курсу

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

10

Лекція,
Модульна контрольна робота 2;
Лабораторна
оцінювання усних
робота,
відповідей/доповнень;
самостійна
робота

15

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

10

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

Лабораторна
робота,
самостійна
робота

5

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

Лабораторна
робота,
самостійна
робота

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
Модульна контрольна робота.
Реферативні роботи з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу

15

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2
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.

6
Використовувати теорії і закони фізики,
хімії, біології та інших наук для вирішення
актуальних завдань в галузі спортивного
харчування

+

+

+

Розуміти основні терміни та поняття щодо
наукових основ харчування спортсменів
+

+

+

Демонструвати знання про види та основні
положення особливості харчування
спортсменів юного віку та на різних етапах
циклу тренувань

+

Демонструвати знання розвантажувальної

+

дієтотерапії (голодування).

Встановлювати закономірності виникнення
фізіологічних (метаболічних) порушень
стану здоров’я спортсмену, викликаних
недотриманням принципів спортивної
дієтології

+

+

+

+

+

+

+

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 – РН 1.1. – 3.2– 10 балів / 5 балів
4. Оформлення результатів лабораторних робіт – РН 1.3. - 1.4, 2.3, 3.1- 3.2 – 56 балів / 28 балів
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 іспиту
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким
встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами
навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не
додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.
Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-3.2. Максимальна кількість балів, яка може бути
отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не
допускається.
- умови допуску до підсумкового іспиту:
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх лабораторних робіт та
написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час
семестру набрав менше ніж 20 балів.
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
лабораторних занять.
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7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план *

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

Розділ 1. Основні положення організації раціонального
харчування спортсменів
Лекція 1. Принципи раціонального харчування в спорті
Лабораторна
робота
1.
Оцінка
індивідуального
фактичного харчування
Лабораторна робота 2. Оцінка харчового статусу
спортсмена
Самостійна робота. Визначення добової витрати енергії
як показника кількісної боку
харчування.
Збалансованість
раціону по основних харчових
речовин.
Режим
харчування
спортсменів. Принципи організації
питного
режиму.
Теорія
збалансованого харчування. Основи
раціонального харчування. Групи
дієтичних
продуктів.
Теорія
оптимального
харчування.
Принципи харчової геноміки.
Розділ 2. Організація харчування спортсменів на різних
етапах річного тренувального циклу
Лекція 2. Організація харчування спортсменів з
урахуванням специфіки та метаболічної спрямованості
тренувального процесу
Лабораторна робота 3. Складання індивідуальних дієт для
спортсменів
Самостійна робота. Рухові режими в системі оздоровчої
фізичної
культури.
Медичне
забезпечення оздоровчої фізичної
культури. Дозування фізичних
навантажень при заняттях спортом
Лекція 3. Особливості харчування юних спортсменів.
Самостійна робота. Метод розвантажувально-дієтичної
терапії чи голодування. Історія
розвитку, наукові погляди Поля
Брегга,
як
основоположника
наукової
теорії
лікувального

2
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Самостійна
робота*

Консультації

Назва тем

Лабораторні
роботи

№
п/п

Лекції

Кількість годин

12

2
4
4

12

4

4

20

2
4
10

2
10

8
голодування. Добове та тривале
голодування.
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Модульна контрольна робота 1
Розділ 3. Продукти підвищеної біологічної цінності і
4
біологічно активні речовини в харчуванні спортсменів
Лекція 4. Загальні принципи застосування спеціальних 2
продуктів харчування в спорті
Лабораторна робота 4. Визначення особливостей
жіночого
і
чоловічого
жироспалювання і набору ваги.
Самостійна робота. Роль макро-і мікроелементів в
харчуванні спортсменів. Вітаміни
та їх роль в обміні речовин при
м'язовій діяльності. Застосування
вуглеводно-мінеральних і білкових
комплексів
в
харчуванні
спортсменів
Лекція 5. Регуляція енергетичного і пластичного обмінів 2
комплексом ергогенних речовин. Допінг.
Лабораторна робота 5. Групи допінгових засобів.

26

8

4
14

4

Самостійна робота. Ергогенна дієтетика. Особливості
застосування БАР.
Модульна контрольна робота 2
Консультації
ВСЬОГО

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекції – 10 год.
Лабораторні заняття – 20 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота – 58 год.

12
2
10

20

2
2

58

9
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