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Мета дисципліни – сформувати у студентів вміння і навички з організації 

системи харчування здорової та хворої людини на різних вікових етапах шляхом 

застосування сучасних наукових положень нутриціології та з організації 

харчування в лікувально-профілактичних, оздоровчих і навчальних установах, а 

також методів профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти. 

 

1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична хімія», «Анатомія 

людини», «Фізіологія». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з іноземної мови, медичної хімії, 

анатомії людини, фізіології та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-

практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Нутриціологія» є вибірковою. Нутриціологія — це 

наука про їжу та харчування, про харчові продукти, харчові речовини та інші 

компоненти, що містяться в цих продуктах, про їхню дію і взаємодію, про їхнє 

споживання, засвоєння, витрачання та виведення з організму, про роль в 

підтримці здоров'я або виникненні захворювань. Дисципліна розглядає 

проблеми харчування, розвиток різних видів захворювань через неповноцінне і 

незбалансоване харчування, а також лікувальний і профілактичний вплив 

здорової їжі і здорового способу життя на організм людини. 
 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Теоретичні: 

 - знати основи фізіології та біохімії харчування, раціонального харчування 

різних вікових та професійних груп населення;  

- обґрунтовувати принципи профілактики харчових отруєнь, гострих 

кишкових інфекцій та захворювань аліментарного походження;  

- з’ясувати актуальні проблеми сучасних напрямів в фізіології харчування та 

встановити їх зв'язок зі здоров’ям та працездатністю населення. 

Практичні:  

- вміти розраховувати фізіологічної потреби організму в харчових та 

біологічно активних речовинах;  

- надавати обґрунтування енергетичної цінності та нутриєнтного складу 

раціону харчування;  
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- виявляти статус харчування організму та його порушень; - вміти розробляти 

практичні рекомендацій щодо організації раціонального харчування різних груп 

населення;  

- оцінювати харчові продукти за гігієнічними показниками, результатами 

бактеріологічного та токсикологічного дослідження й формулювання висновку 

щодо їх якості та відповідності стандартам;  

- встановлювати зв'язок з навчальними предметами біологічного напряму 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

- володіти методикою проведення просвітницької та консультативної роботи 

серед населення з питань первинної та вторинної аліментарної профілактики 

захворювань;  

- пропагувати гігієнічні знання серед населення в галузі раціонального 

харчування. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України другий 

(магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина», (НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень) дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей: 

 

інтегральної: 

− Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

 

загальних: 

− ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

− ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професійної діяльності. 

− ЗК 10. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

− ЗК. 12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

- СК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні 

захворювань. 

- СК 18. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціальноекономічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, 

сім’ї, популяції. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  
4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1 Знати основи фізіології та біохімії 

харчування, раціонального 

харчування різних вікових та 

професійних груп населення 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 

1.2 Знати принципи профілактики 

харчових отруєнь, гострих кишкових 

інфекцій та захворювань 

аліментарного походження 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 

1.3 Знати актуальні проблеми сучасних 

напрямів в фізіології харчування та 

встановити їх зв'язок зі здоров’ям та 

працездатністю населення 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 

 Вміти 

2.1 Вміти розраховувати фізіологічної 

потреби організму в харчових та 

біологічно активних речовинах 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 

2.2 Надавати обґрунтування 

енергетичної цінності та 

нутриєнтного складу раціону 

харчування 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 

2.3 Виявляти статус харчування 

організму та його порушень; - вміти 

розробляти практичні рекомендацій 

щодо організації раціонального 

харчування різних груп населення 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 

2.4 Оцінювати харчові продукти за 

гігієнічними показниками, 

результатами бактеріологічного та 

токсикологічного дослідження й 

формулювання висновку щодо їх 

якості та відповідності стандартам 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота  

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 

2.5 Володіти методикою проведення 

просвітницької та консультативної 

роботи серед населення з питань 

первинної та вторинної аліментарної 

профілактики захворювань 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 
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2.6 Пропагувати гігієнічні знання серед 

населення в галузі раціонального 

харчування 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

10 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію. 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді, 
виконання 

практичних занять 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1 Орієнтуватися в принципових 

питаннях історії медицини, 

проводити підбір та аналіз сучасної 

літератури за даним напрямком, 

використовувати її, а також програми 

обробки даних для планування, 

отримання й аналізу результатів 

власної науково-дослідної роботи. 

Лекція, 

практичне заняття, 

самостійна робота 

Тестова 

контрольна робота 

1, 2, усні відповіді, 

презентації / 

доповіді 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 

 

4.1 

ПРН 8. Визначати необхідну дієту при лікуванні 

хворих на захворювання (за списком 2) в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на 

етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах 

на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних 

норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами. 

+ + + + +  +     

ПРН 16. Планувати та втілювати систему 

санітарногігієнічних та профілактичних заходів 

виникнення та розповсюдження захворювань серед 

населення. 

  + +  +  + +   

ПРН 17. Аналізувати епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й індивідуальної, 

загальної та локальної профілактики інфекційних 

захворювань. 

       + + + + 



7 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Тестова контрольна робота 1: РН 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1, 4.1 — 20 балів/10 бали. 

2. Тестова контрольна робота 2: РН 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1, 4.1 — 20 балів/10 бали. 

3. Усні відповіді: РН 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1, 4.1 – 20 балів/10 бали. 

4. Виконання практичних занять РН 3.1 – 20 балів/10 бали. 

5. Презентації / доповіді: РН 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1, 4.1 – 20 балів /10 бали. 

 
 

- 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 форм семестрового оцінювання за умови успішного виконання 

завдань двох тестових контрольних робіт з розділів 1 та 2 (по кожній не менше 50 % правильних 

відповідей). 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Тестові контрольні роботи 1 та 2 проводяться під час практичних занять після 

завершення лекцій з відповідних розділів робочої програми лекційного курсу. У разі відсутності 

студента при написанні тестової контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені 

документально, він має право на його складання в кінці семестру. При неявці студента у 

зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля рівна нулю.  

Оцінювання усних відповідей проводиться упродовж семестру під час проведення 

практичних занять. Оцінювання презентацій / доповідей проводиться упродовж курсу на 

практичних заняттях.  

Виконання практичних робіт проводиться упродовж курсу на практичних заняттях. 

Захист практичних робіт у формі опитування. Обов’язковим для отримання позитивної 

підсумкової оцінки є відпрацювання всіх практичних занять. Оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. Перескладання семестрового контролю 

з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план лекційних занять 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 

1 Лекція 1. Нутриціологія: як їжа 

впливає на людей 
2   

2 Практичне заняття 1. Визначити 

розширені біометричні показники тіла 

студентів 

 4  

3 Самостійна робота. Людина, харчування 

і навколишнє середовище. Продовольча 

ситуація в світі.  

  8 

4 Лекція2. Фізіологія травлення 2   

5 Практичне заняття 2. Методи 

визначення добових енергетичних потреб 

людини 

 4  

6 Самостійна робота. Продукти 

харчування (зернові продукти, овочі, 

фрукти, молочні продукти, м'ясо, риба, 

яйця та ін.) 

  10 

7 Лекція3. Обмін білків, жирів та 

вуглеводів 
2   

8 Практичне заняття 3. Типи дієт.  4  

9 Самостійна робота. Обробка та 

переробка продуктів харчування (якість 

продуктів харчування, харчові добавки) 

  10 

10 Лекція 4. Принципи раціонального 

харчування  

2 
  

11 Практичне заняття 4. Визначення норм 

раціонального харчування 

 
4  

12 Самостійна робота. Дієтичне харчування    10 

13 Лекція 5. Вікові особливості 

харчування  

2 
  

14 Практичне заняття 5. Дієтичні традиції 

в світі  

 
2  

15 Самостійна робота. Дієтичне 

харчування при онкологічних та 

гематологічних захворюваннях  

 

  

 Тестова контрольна робота  2  

16 Лекція 6. Захворювання цивілізації 

(ожиріння, цукровий діабет, 

ареросклероз) 

2 
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17 Практичне заняття 6. Складання 

харчового раціону за умов ожиріння та 

цукрового діабету  

 

4  

18 Самостійна робота. Дієтичне 

харчуванняпри опіках та травмах  

 
  

19 Лекція 7. Особливості харчування за 

умов найпоширеніших хвороб 

2 
  

20 Практичне заняття 7. Складання 

харчового раціону за умов 

найпоширеніших хвороб 

 

2  

21 Самостійна робота. Дієтичне 

харчування у перед- та післяопераційний 

період   

 

 10 

 Тестова конторольна робота  2  

23 ВСЬОГО 14 28 48 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Практичні заняття – 28 год. 

Самостійна робота – 48год. 

Кредити – 3.0 
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