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1. Анотація до курсу  
     Основою предмету «Основи дієтичного харчування»  є вибірковою 

дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців для сфери обслуговування. Здобувачі 

вищої освіти отримують теоретичні знання і практичні навички, які необхідні в 

галузі дієтичного харчування для забезпечення ефективної сервісної й виробничо-

технологічної діяльності, знання основних концепцій харчування, організації 

системи харчування здорової та хворої людини на різних вікових етапах, 

застосуванням сучасних наукових положень дієтології та з організації харчування в 

лікувально-профілактичних, оздоровчих і навчальних установах, а також методів 

профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти.  

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. 

Студенти мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс 

включає самостійну роботу студентів.                                

 

 

 

 

 Структура курсу. Обсяг вивчення дисципліни «Основи дієтичного 

харчування» 

mailto:akarpik@ukr.net


№ з/п Вид навчальної роботи Кількість годин Примітка 

1 Лекції (год.) 28  

2 Практичні заняття (год.) 4  

3 Самостійна робота (год.) 13  

    

 ВСЬОГО 45  

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно 

до освітньо-професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

 

Спеціальні компетентності (СК) 
СК2.  Здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного 

обслуговування для вирішення типових спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

          СК6.   Здатність визначити ознаки, властивості і показники якості продукції та 

послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у закладах готельно-

ресторанного СК8.  Здатність знаходити творчі рішення на визначені конкретні 

проблеми у професійній діяльності. 

          СК8.Здатність знаходити творчі рішення на визначені конкретні проблеми у 

професійній діяльності. 

 СК9. Здатність забезпечувати безпеку основних та додаткових послуг у 

закладах готельно-ресторанного господарства. 

 

Забезпечення програмних результатів навчання (РН) 
РН1. Застосовувати нормативно-правові акти у професійній діяльності. 

РН2. Знати свої права як члена суспільства, цінності громадянського 

суспільства, верховенства права , прав і свобод людини і громадянина України. 

РН6. Застосувати навички клієнтоорієнтованого  сервісу у професійній 

діяльності. 

РН13.  Оформлювати первинно-облікову і технологічну документацію у 

професійній діяльності. 

РН14. Контролювати якість продукції і якість послуг готельного і 

ресторанного господарства. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Дієтичне харчування як важливий лікувальний фактор. Концепція 

оздоровчого харчування та її реалізація методами інноваційних технологій.  

Тема 2. Дієтичне харчування при захворюваннях крові, органів травлення, 

печінки та жовчних шляхів, ендокринної системи, нирок.  

Тема 3. Складання добового раціону та одноденних меню.  

Тема 4. Асортимент і технології страв дієтичного призначення.  

Тема 5. Організація дієтичного харчування хворої людини.  



Тема 6. Особливості приготування страв для дієтичного харчування.  

Тема 7. Дитяче дієтичне харчування.  

Тема 8. Мінеральні води України, методики їх використання в дієтичному  

харчуванні. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Завдання студентів оцінюється з теоретичної підготовки за такими критеріями: 

«відмінно» - студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 

знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 

набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє 

ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння 

практичних навичок; 

«добре» - студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 

його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 

теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

«задовільно» - студент в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають 

непевність або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного 

характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 

пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

«незадовільно» - студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 

 

Підсумковий контроль 
Форма контролю – залік. Залік проводиться на окремому занятті відповідно до 

розкладу після останнього лабораторного (практичного, семінарського) занятт . У 

разі, якщо студент бажає поліпшити свою оцінку, він складає залік за всією 

програмою. У випадку незадовільної підсумкової оцінки або за бажанням підвищити 

рейтинг студент може дібрати бали, виконавши певний вид робіт (наприклад, здати 

одну із тем або перездати якусь тему, написавши підсумковий тест тощо). 

Присутність всіх студентів на заліку – обов’язкова.      

                                  

Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності 
Академічна доброчесність здобувачів  освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик 

списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших 

авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення здобувачем  освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.   

Комунікаційна політика  
Здобувачі освіти повинні мати активовану  пошту коледжу.  



Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на  

електронну пошту коледжу.   

             Політика щодо перескладання  
            Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу заступника директора з НР 
коледжу за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
             Політика щодо оскарження оцінювання  

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.   

            Відвідування занять  

Для здобувачів освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в заходах коледжу, 

академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про відсутність на 

занятті та причини відсутності здобувач освіти має повідомити викладача або особисто, 

або через старосту.   

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури 
1. Опорний конспект лекцій з курсу «Інноваційні ресторанні технології» / 

укладачі Малюк Л. П., Балацька Н. Ю. Х. : ХДУХТ, 2016. 199 с. 

 2. Золотухіна І. В. Конспект лекцій з курсу «Інноваційні ресторанні технології» 

(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня магістр, 

спеціальності 241 – Готельна і ресторанна справа) / І. В. Золотухіна ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 190 с.  

3. ІНСТРУКЦІЯ з організації лікувального харчування у закладах охорони 

здоров’я. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2206-13#Text  

 

           4. Зубар Н.М., Руль Ю.В., Булгакова М.К. Фізіологія харчування: практикум: 

навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2013. 208 с.  

5. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Технологія оздоровчих 

харчових продуктів” для студентів І курсу напрямку підготовки 6.051701 – харчові 

технології та інженерія, спеціальності - технологія жирів та жирозамінників / Укл.: 

А.О.Філінська, О.В.Черваков, Т.Г.Філінська. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. 56 с.  

6. Щупак Н.Б., Дунаєвський Г.А. Харчування хворої людини. К.: Здоров’я, 1973. 

195 с. 

 7. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посіб. К.: «Кондор». 2003. 506 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2206-13#Text
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