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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

оздоровчого та раціонального харчування» складена     відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки    бакалавр напряму  6.010203 «Здоров’я 

людини».     

   Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: раціональне харчування 

здорової людини на всіх етапах онтогенетичного циклу, а також оздоровчі та 

лікувальні системи харчування. 

  Міждисциплінарні зв’язки: Викладання курсу «Основи оздоровчого та 

раціонального харчування» повинно бути на 3 курсі після попереднього 

вивчення загальної та вікової анатомії і фізіології людини, основ медичних 

знань, загальної валеології, педагогіки та психології. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

       ЗМ 1. Загальні положення оздоровчого та раціонального харчування  

              ЗМ 2. Спеціальна валеологія харчування. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання дисципліни   «Основи оздоровчого та 

раціонального харчування» є навчити студентів усвідомлювати значення 

раціонального харчування для збереження і зміцнення здоров’я, високої 

працездатності, як важливої складової здорового способу життя. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни вивчення дисципліни 

«Основи оздоровчого та раціонального харчування»  є: формування у студентів 

знань про збалансоване харчування, його вплив на функціональні системи 

організму; види раціонального харчування;  біологічну цінність продуктів; 

норми і режим харчування; особливості харчування в різних вікових групах, а 

також у вагітних і кормлячих жінок; основні системи харчування; лікувальне і 

оздоровче харчування.     

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:   основи  валеологічного  харчування;  принципи  раціонального 
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харчування (енергетична цінність, ессенціальний  склад їжі); гігієнічні вимоги 

до їжі  та її приготування. 

уміти: оцінити харчову цінність продуктів; готувати їжу із збереженням 

її енергетичної і біохімічної цінності; скласти меню для різних груп населення; 

приготувати українські національні страви. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин,  3,5 кредита 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль № 1. Загальні положення оздоровчого та 

раціонального харчування  

Тема 1. Нутріціологія. Біохімічні компоненти їжі.    

Тема 2. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна 

проблема.   

 

Змістовий модуль № 2. Спеціальна валеологія харчування  

 

Тема 3. Основи раціонального харчування вікових та професійних груп. 

Гігієнічні принципи харчування окремих груп населення. 

Тема 4.  Харчування і хвороби. 

Тема 5. Гігієнічна характеристика харчових продуктів і технологій  

їх виробництва. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

       1.  Гончаренко   М.   С.    Основы    валеологического       питания     /  

М. С. Гончаренко. – М. : Бурун Книга, 2006.  – 368 с. 

       2. Грибан В. Г. Валеологія : підручник / В. Г. Грибан. – 2-ге вид. Перероб. 

 та доп. – К. : “Центр учбової літератури”, 2012. – 342 с. 

       3.  Долгіх   С.  М.       Основи       раціонального       харчування       /    
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С. М.    Долгіх, Г. В. Степанова. – Луганськ, 2000. – 122 с. 

      4. Лантенюк Л. В. Диетическое питание / Л. В. Лантенюк. – Минск :  

Полум’я, 1998. – 251 с. 

       5.  Левицкий  А.  П.    Идеальная    формула    жирового    питания    /  

А. П. Левицкий. –Одесса, 2002.  – 62 с. 

       6.  Мищенко    В.   П.      Питание,      гемостаз      и      здоровье       /    

В.   П.   Мищенко, И. В. Мищенко, Л. А. Муляр. – Полтава : АСМИ, 2004. – 

116 с. 

     7. Масияускене О. В. Валеология : учеб. Пособие / О. В. Масияускене. – 

 Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 251 с. 

            

Додаткова 

      1. Кузнецов Е. Новая валеология нового времени / Е. Кузнецов.  – Ростов  

н/Дону : Восхождение, 2000. – 240 с. 

      2. Куши М. А. Физическое, умственное и духовное здоровье через питание /  

М. А. Куши. – К. : Общество физической культуры,1995. – 265 с. 

      3. Кристофер Кихэм. Библия еды  / К. Кихэм. – София, 2008. – 265 с. 

      4. Оздоровлююче природне харчування,  розвантажувальна  дієтотерапія. 

 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород : Патент,  

2000. – 278 с.  

      5. Семенова Н.А. Рациональное питание. Методы естественного  

оздоровления организма / Н. А. Семенова. – М. : Медицина, 2002. – 135 с. 

      6. Тутельян В. А.,   Попов Т. С.   Новые   стратегии   в   лечебном   питании  

  / В. А. Тутельян, Т. С. Попов.  – М. : Медицина, 2002. – 141 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: дві  письмові 

модульні роботи, залік. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, 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 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

 
 

 

5.    Засоби діагностики успішності навчання.   Критерії оцінювання. 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

– письмові модульні роботи 70 % (у тому числі 20 % на контроль СРС) 

     – участь у практичних  заняттях        30 %. 

 Оцінка успішності здійснюється по стобальній системі.  

 


