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1. Мета дисципліни – вивчення психологічні відмінності харчової поведінки сучасної молоді та людей 
що належать до різних груп (релігійних, громадських, соціальних, культурних тощо); вивчити 
взаємозв’язок між особистісною спрямованістю та певним стилем харчової поведінки; вивчити 
соціально-психологічні впливи на вибір типу харчової поведінки. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
1. Успішне опанування навчальних дисциплін: «Обмін речовин»,«Гігієна з гігієнічною 

експертизою», «Гастроентерологія», «Дієтологія», «Біологічна хімія», «Гормональна 
регуляція метаболізму», «Фізіологія людини». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з навчальних дисциплін: «Основи 
харчування», «Гігієни харчування», «Основи фізіології» тощо для вирішення конкретних 
науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Психічні розлади харчової поведінки» є складовою програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою 
«Дієтологія».  

«Психічні розлади харчової поведінки» є дисципліною, що висвітлює питання 
особливостей харчування різних верств населення, уявлень про основні складові формування 
якості продуктів, способів їх підробки та виявлення фальсифікатів.  

Психічні розлади харчової поведінки – є основним індикатором соціального оточення 
людини. При цьому висвітлюються основні елементи їжі, психологічна складова, гігієнічна 
складова, визначення адекватності харчування згідно релігійних, громадських, соціальних та 
культурних мотивацій, методичних підходів та алгоритмів аналізу, які можуть 
застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних 
проектів та які вимагають глибоких знань з основ харчування . 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 
1. сформувати уявлення про психічні розлади у різних груп населення (релігійних, 

громадських, соціальних, культурних);  
2. сформувати уявлення щодо впливу оточення на психологічний стан здоров’я та 

функції організму ; 
3. сформувати навички володіння методами та методичними прийомами 

виявлення психологічних розладів; 
4. сформувати уявлення про основні способи корекції психологічних розладів; 
5. сформувати уявлення про основні причини розвитку психічних розладів; 
6. сформувати уявлення про вміння і навички з організації системи здорового та 

раціонального харчування різних груп населення населення.  
 
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти, 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; 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для донесення 
інформації та власного досвіду. 
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  загальних: 
 здатність застосовувати знання з соціального харчування в практичних ситуаціях; 
 знання та розуміння предметної області харчування людини; 
 здатність до вибору стратегії спілкування,  
 здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії; 
 здатність розуміння принципів нормування шкідливих речовин у виробничій зоні при  

виробництві харчових продуктів;   
 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): 
- здатність використовувати знання з математики, біології та хімії в обсязі, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми; 
- здатність працювати та вміти вибирати технологічні засоби з урахуванням та 

особливостей харчування;  
- характеризувати показники харчового статусу людини; 

- здатність обирати і використовувати адекватні методи для вивчення лікувального 
харчування; 

- набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої харчуванню людини; 
- здатність використовувати практичні навички та вміння при складані хронометражу 

різних видів індивідуальної діяльності з метою визначення добових енерговитрат;  
- здатність обирати та користуватись методами статистичного аналізу 

експериментальних результатів; 

- розраховувати фізіологічні потреби організму в харчових та біологічно активних 
речовин. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1 Знати    
1.1. Основні психологічні розлади 

харчової поведінки.  
Лекція, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання особливостей та 
типів психологічних 

розладів харчової 
поведінки. 

5 

1.2. Основи вибору харчової 
поведінки залежно від 
соціального оточення. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання основних складових 
різних груп населення та їх 

вплив на формування 
харчової поведінки. 

5 
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1.3. Знання теоретичних і 

практичних аспектів 
формування харчової поведінки 
та психологічні розлади, 
пов’язані з ними. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання основних аспектів 
формування харчової 

поведінки. 

5 

1.4. Методи виявлення 
психологічних порушень 
харчової поведінки. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання методів виявлення 
психологічних порушень 

харчової поведінки. 

5 

1.5. Методи профілактики 
психологічних розладів харчової 
поведінки. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання методів 
профілактики 

психологічних розладів 
харчової поведінки. 

5 

2 Вміти    
2.1. На основі поглиблених знань 

діагностувати психічні розлади 
харчової поведінки. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання типів 
психологічних розладів 

харчової поведінки. 

5 

2.2. На основі поглиблених знань 
надавати рекомендації щодо 
профілактики психічних 
розладів харчової поведінки. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання надавати 
рекомендації для 

профілактики психічних 
розладів харчової 

поведінки. 

5 

2.3. На основі поглиблених знань 
уміти виявляти причини 
розвитку психічних розладів 
харчової поведінки. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання методів виявлення 
на ранніх стадіях 

розвитку психічних 
розладів харчової 

поведінки. 

5 
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2.4. На основі поглиблених знань 

ідентифікувати психічні 
розлади харчової поведінки. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання методів виявлення 
психічні розлади харчової 

поведінки. 

5 

2.5. На основі поглиблених знань 
володіти методикою 
проведення оцінювання 
психічних розладів харчової 
поведінки. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання оцінювання 
психічних розладів 
харчової поведінки. 

5 

3 Комунікація    
3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 
та цільовою аудиторією, ведення 
професійної наукової дискусії. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей/доповнень. 

5 

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

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оформлення психічної 
картини особистості. 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 
Результати навчання 

дисципліни (код) 
Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

Застосовувати сучасні методи для 
аналізу психічного стану та розладів 
харчової поведінки. 

 +  + + + + + +    

Здійснювати аналіз аспектів, які 
впливають на формування 
особистості та психологічного 
здоров’я людини. 

 +  + +     +   

Вміти визначати та аналізувати 
основні факторів та чинників 
психологічного здоров‘я людини. 

 + + + +    + + + + 

Вміти проводити соціологічні 
дослідження з метою визначення 
психологічного здоров‘я людини.  

+ + + +   + + + + +  

Вміти ідентифікувати фізіологічні 
та психологічні розлади харчової 
поведінки. 

+ + + +  + + + +    

Вміти проводити соціологічні 
дослідження з метою виявлення 
психічних розладів харчової поведінки 
у різних груп населення. 

 + + + + + + + +    
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Застосовувати у професійній 
діяльності методи визначення та 
профілактики психічних розладів 
харчової поведінки у різних груп 
населення.. 

+ + +  + + + +   + + 

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5.(блок тем Розділу 1)  
– 20 балів / 10 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 1.5, 2.3 – 2.5 (блок тем Розділу 2)  
– 15 балів / 7,5 балів 
3. Оформлення результатів психологічного аналізу - РН 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.5, 3.2 - 5 

балів / 2,5 балів  
4. Знання аспектів, що впливають на формування психологічних розладів харчової 

поведінки - РН 1.1 – 1.4, 2.1, 2.3 – 2.5, 3.1,3.2 - 5 балів / 2,5 балів 
5. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.2. – 10 балів / 5 балів   
6. Доповнення - РН 1.1. – 3.2. – 5 балів / 2,5 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 практичних занять 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 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно, оцінювання оформлення робіт - під час проведення тематичних 
практичних занять Розділу 1, знання здобувачем освіти факторів, що впливають на 
психологічне здоров‘я різних верств населення – по завершенні лекцій та тематичних 
практичних занять з Розділу 1.  

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 
проведення лабораторних робіт.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії 

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 
ро

бо
ти

 

К
он

су
л

ьт
ац

ії
  

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

* 

1 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження харчової 
поведінки 

6 8  29 

2 Лекція 1. Харчова поведінка як предмет психологічного 
дослідження. Типи розладів та порушень харчової 
поведінки. 

2    

3 Практичне заняття 1. Порушення харчової поведінки.     

4 
Самостійна робота. Проблеми безпеки вибору харчової 
поведінки. Шаблони поведінки. Психологічні аспекти. 

   
11 

5 Лекція 2. Психологічні особливості порушення стилю 
харчової поведінки. 

2    

6 Практичне заняття 2. Особливості харчової поведінки як 
залежність від оточення. 

 4   

7 
Самостійна робота. Формування харчової поведінки як 
шаблон, нав‘язаний традиційними та культурними 
аспектами життя. 

   
9 

8 Лекція 3. Психологічні та соціальні особливості вибору 
харчової поведінки. 

2    

9 Практичне заняття 3. Аналіз харчової поведінки в розрізі 
соціального оточення та соціальних «шаблонів». 

 4   

10 Самостійна робота. Формування харчової поведінки як 
шаблон, нав‘язаний соціальними аспектами життя. 

   
9 

11 Модульна контрольна робота 1 2    

12 Розділ 2. Методичні засади дослідження харчової 
поведінки 

8 8  29 

13 Лекція 4. Методологічні підходи до організації емпіричних 
досліджень харчової поведінки та особистісної 
спрямованості. 

2   
 

14 
Практичне заняття 4. Розпізнавання психологічних та 
фізіологічних розладів харчової поведінки. 

 4  
 

15 
Самостійна робота. Особливості станів людей з різними 
психологічними розладами. Особливості поведінки людей. 

   
9 

16 Лекція 5. Методика психологічної корекції харчової 
поведінки. 

2   
 

17 Практичне заняття 5. Формування у людини поняття 
«здоровий-хворий». 

   
 

18 Самостійна робота. Особливості мислення та психологія 
людини з харчовими розладами поведінки. 

   
10 

19 
Лекція 6.  Організація та методи дослідження емпіричного 
вивчення причин психологічних розладів. 

2   
 

20 
Практичне заняття 6. Методологічні засади виявлення 
різних проявів психологічних розладів харчової поведінки. 

 4  
 

21 
Лекція 7. Емоційна сфера людей та психологічна 
схильність до розладів харчової поведінки. 

2   
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22 
Практичне заняття 7. Профілактика різних проявів 
психологічних розладів харчової поведінки. 

   
 

23 
Практичне заняття 8. Психологічне здоров‘я населення різних 
країн світу. 

   
 

24 Самостійна робота. Концепції психологічного здоров‘я 
населення різних країн світу. 

   
10 

25 Модульна контрольна робота 2 2    
26 Консультації   2  
27 ВСЬОГО 14 16 2 58 

 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год. 
Практичні заняття  – 16 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 58 год. 
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